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Verslag kringvergadering Historia vzw 9 februari 2009
Aanwezig: Leander, Inge, Sarah, Ruben, Sam, Leen, Goedele, Maarten, Lander, Bart, Ward L., Gert,
Karolien, Timmie, Tine, Jonas, Evi, Laura, Jan, Vriendtje, Ruth, Anne, Ward D., Annette, Kenneth, Lies,
Frederik, Karen, Victor, Alexander, Gerwin, Wouter.
Opmerkingen vorig verslag:
•
•

Leercentrup moet leercentrum zijn.
Niet de Geassocieerde Universiteit maar de Geassocieerde faculteit van de Kunsten is bijna
een feit.

Reis:
•
•

•
•

Applaus! Bedankt! Het was heel goed! WWF! Herufa!
De dag van vertrek hebben 2 mensen afgebeld. Gelukkig konden we nog vervanging vinden,
maar het leverde ons wel € 200 kosten op voor de naamsverandering. De afbellers krijgen
maar € 150 terug.
Ondanks deze kosten hebben we nog veel geld over, waarmee we iets leuks gaan doen voor
de reizigers.
Het draaiboek wordt binnenkort opgesteld.

Financiën:
•
•
•
•
•
•
•

De balans van het 1e semester komt volgende week, zodat ook de reis erin opgenomen kan
worden.
De subsidieaanvragen zijn ingediend maar er is nog geen nieuws.
De cantus van 11 mei is vastgelegd.
Op het kerstetentje hadden we 3 cent verlies, wat toch zo’n € 100 minder verlies is dan vorig
jaar.
De acco is betaald.
Spaarrekening: 8.137,41 (inclusief rente).
Zichtrekening: 2.799,99.

Hermes:
•
•
•

Woensdag komt er een werkvergadering  volgende week meer info;
Kan er liefst tegen morgen een reisverslag ingeleverd worden?
De vorige was dik en dat vond men tof.

•

De Bagatell is in het bakje gelegd & in Filosofie uitgedeeld. Er waren er wel veel te weinig
voor de hele aula. Dat komt door de verwarring o.w.v. de nieuwe uurroosters. Tegen
volgende week is dit hopelijk opgelost. Verschillende praesidiumleden zullen hem ook
uitdelen in de lessen die zij volgen. Aan de lay‐out wordt gewerkt.
De affiches van Rock Historia zijn af & gratis. Er zijn er genoeg om irritant veel te gaan
plakken. Dit zal tegelijk met het plakken voor het galabal gebeuren.

PR:

•
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•
•
•

Plakshifts voor het galabal: 18 februari ’s middags, 24 februari ’s middags en 26 februari ’s
avonds.
Leen gaat veel fakaankondigingen doen in de lessen deze week en wilt insgelijks ook
aankondigingen doen voor andere functies. Hoera!
We gaan een kaartenverkoop doen voor Rock, galabal en de massacantus in de hal van ’t
MSI. Shiften:
o Dinsdag 13u – 16:30u: Lies, Alexander, Gerwin
o Donderdag 13u – 16:30u: Goedele, Frederik, Laura.

Cursusdienst:
•
•

•

Zal deze week nog niet open zijn omdat er toch nog (bijna) geen cursussen zijn;
Nieuwe openingsuren dit semester:
o Maandag 15u – 17u
o Dinsdag 16u – 18u
o Donderdag 16u – 18u
De truien zijn binnen en kunnen dus vanaf volgende week verkocht worden. Vergeet niet er
voldoende opzij te houden voor wie er een besteld heeft.

Sport:
•

•
•

•
•

Het is juist werkvergadering geweest over de fietsrace. Dit zal een vrij bescheiden evenement
worden: gewoon toertjes rond de Vismarkt & randanimatie. Er zal waarschijnlijk niet
gevraagd worden om shifts te draaien.
Maandag is het algemene werkvergadering van LOKO Sport.
IFB:
o Dit semester gaat het rugbytoernooi (heren) van start. Er komen drie algemene
trainingen en Historia gaat ook nog eens apart trainen (elke avond). We hebben
trouwens een vrij sterke ploeg.
o Herenvoetbal: LOKO was vergeten de inhaalwedstrijd tegen Farma te plannen maar
dat wordt (hopelijk) nog geregeld.
o Damesvoetbal: woensdag spelen we de inhaalwedstrijd tegen Chemica maar die
laten niks weten. Wij hopen stiekem dat ze forfait geven.
o Herenbasket: volgende week woensdag hebben we een wedstrijd tegen VRG.
Voor de match tegen de assistenten moeten we nog altijd een veld vastleggen op een datum
naar keuze.
Er is nog geen verdere info over het ILT.

Animatie:
•

Brood & Spelen:
o Deze week: crocque monsieurs. 14 – 16u: Hermes; 16 – 18u: Leander & Evi
o Volgende week gaat B&S ook op donderdag door wegens de namiddagfuif. Daarom
zal hij ook tot 20u duren. Op het menu staat pizza.
o Een lijstje voor de rest van het semester is in aanmaak.
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•
•
•
•

o Er was vorige semester blijkbaar nogal wat kritiek omdat het niet altijd op woensdag
viel en soms gewoon niet doorging. We proberen het dus zo veel mogelijk op
woensdag te houden en het anders heel duidelijk te zeggen.
De laatste cantus is goed verlopen.
Er komt binnenkort een mail om een vergadering te plannen voor het feestweekcomité.
Alexander kan voorlopig zorgen voor verlichting voor de comedy‐avond.
Er komt een forumavond met eventueel cocktails, maar dat is waarschijnlijk iets voor na de
paasvakantie.

Rock Historia:
•
•
•
•
•

De groepen liggen vast en de affiches en kaarten zijn af. Kaarten kosten € 4 in VVK en € 5 aan
de kassa. De kaarten moeten nog afgestempeld worden.
De bandjes liggen al op Sams kot, nu moeten ze nog van daar tot bij het organiserend comité
geraken.
Er moeten nog bonnekes gemaakt worden.
De drank moet op voorhand besteld worden.
Shiften komen nog.

Onthaal:
•
•
•
•
•

Er is algemeen enthousiasme over een spelletjesavond, dus zal die georganiseerd worden.
We gaan zwemmen, waarschijnlijk in Sportoase.
Voor 3e bach wordt er waarschijnlijk nog eens een fakbartocht georganiseerd.
Op algemene aanvraag en enthousiasme wordt er eens nagedacht over een masteractiviteit.
Er is deze week een vergadering over de erasmusbestemmingen, binnen afzienbare tijd komt
er dan een infoavond en worden er contactmomenten georganiseerd tussen mensen die al
naar een bepaalde bestemming geweest zijn en studenten die geïnteresseerd zijn om erheen
te trekken.

KOCO:
•
•
•
•
•
•
•
•

Binnen twee weken is het Galabal der Letteren. Wie een shift draait krijgt € 2 inkomkorting
en een bonneke per shift.
19 – 21 (klaarzetten): Laura & Karolien
21 – 23 (inkom): Lies, Leen, Sam
23 – 1 (bonnekes): Annette
23 – 1 (champagne rondbrengen): Bart
1 – 3 (steward): Kenneth (tuin), Alexander (vooraan)
3 – 5 (vestiaire): Maarten, Timmie, Gerwin
4 – 6 (opkuis): Gerwin

Onderwijs:
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•
•
•
•
•

•

•

•

De meeste Sid‐INs zijn inmiddels achter de rug en relatief goed verlopen, alleen was er nogal
veel volk voor Letteren en lijkt de communicatie nergens naar.
Geschiedenis van de VS en Antropologie worden niet gedoceerd omdat er geen docent is.
Van Ermen is terug uit ziekteverlof, zijn vakken worden terug opgenomen.
3 maart is het Masterbeurs, 4 maart Jobinfobeurs voor masterstudenten.
De Bachelorhervorming staat bijna op punt & gaat normaal gezien maandag van start op de
faculteitsraad. De module Taal‐ & Letterkunde (de term minor is onjuist) komt er niet; men is
bezig met het uitwerken van een verkort traject van de bacheloropleiding; men zal voortaan
strenger zijn voor de initiatievakken Grieks & Latijn: hiervoor zal je expliciet toestemming
nodig hebben. Iemand die al 6 jaar Grieks achter de kiezen heeft, zal vriendelijk verzocht
worden een van de talrijke andere interessante keuzevakken te kiezen.
Omdat er een complete scheiding tussen bachelor en master nodig is, zal een aantal vakken
vervangen worden door andere en zal je andere vakken niet meer in de ene of de andere
opleiding kunnen volgen. Hiervoor zijn al enkele voorstellen. Zo zou Cultuurgeschiedenis na
1750: Stijlen en ambities een bachelorvak worden en Sociale & Politieke Identiteiten,
Bewegingen en Structuren 19e en 20ste eeuw een jaarlijks vak.
ALO: LOKO wilt het ALO‐systeem afschaffen en biedt enkele alternatieven: ofwel een aparte
master Lerarenopleiding van 90 studiepunten, ofwel zou het al direct na de
bacheloropleiding gevolgd kunnen worden. Vraag is of dit laatste er dan niet voor zou zorgen
dat het behaalde diploma minder waard is dan de huidige. Voor ons (Letteren) maakt het
niet echt uit en zou het huidige systeem eigenlijk het beste zijn. We zijn ook de enige
faculteit waar er geen studententekort is in de ALO.
Rectorverkiezingen:
o Er komt binnenkort meer info voor de stemgerechtigden.
o Het evaluatiesysteem en rectorprofiel zullen pas na de verkiezingen aangepast
worden.
o De verkiezingsprocedure moet ingekort worden. Men is te laat geweest met de
rectorevaluatie, waardoor er nu eigenlijk te weinig tijd is om normale verkiezingen te
organiseren. De Bijzondere Universiteitsraad (bestaande uit academici en figuren uit
de bedrijfswereld) wilt daarom zelf de kandidaten kunnen kiezen. De raad ziet dit
niet als ondemocratisch maar eerder als een kwaliteitsgarantie. LOKO en een groot
deel van de academische wereld is tegen dit voorstel. Het oude systeem is echter
ook niet echt goed want de BUR kan de verkozen kandidaat uiteindelijk toch nog
afkeuren. Een derde mogelijkheid is de BUR een deel van zijn macht afnemen. Er
komt waarschijnlijk een bijzondere AV van LOKO hierover voor de stemgerechtigden.
o De meeste aanwezigen vinden het schandalig dat hierover eigenlijk zo weinig bekend
is bij een breder (studenten‐)publiek, waarvan een deel waarschijnlijk nog niet eens
van de BUR gehoord heeft. Er wordt geopperd dat we daar misschien wel iets aan
kunnen doen door zelf deze informatie te verschaffen.

Cultuur:
•
•

De quiz zal doorgaan op 5 maart.
De uitstap naar Duvel werd verplaatst naar 23 maart.

Verslag
KV
Historia
0902
2009

5

•

•

•
•
•

De nodige bussen werden gereserveerd maar de prijzen zijn zeer hoog (bvb voor die naar
Rijssel) dus moeten we nog eens goed navragen of die wel degelijk door de faculteit betaald
worden.
31 maart organiseert LOKO een uitstapje naar de opera Don Carlo van G. Verdi. Dit valt
samen met de marginale avond maar dat is niet zo erg. We moeten tegen 2 maart doorgeven
hoeveel kaarten Historia bestelt. Daarom gaan we waarschijnlijk al vrij vroeg voorverkoop
houden of inschrijflijsten hangen.
Er wordt eens nagedacht over een uitstap naar de beiaard en het studentenmuseum (heb ik
dat juist?).
De week van 23 februari, de zogenaamde krokusvakantie dus, is het open lesweek en zullen
er dus weer mensen in de lessen moeten zitten om scholieren met vragen te woord te staan.
21 maart is er een infodag, shifts volgen nog.

Film:
•
•
•

Deze week Bienvenue chez les Ch’tis. Er zijn geen posters omdat dit nogal zinloos zou zijn
deze week.
Volgende week: Indiana Jones & the Kingdom of the Crystal Skull.
Eind maart zal er een filmmarathon komen. Hiervoor kunnen we de beamer van de fak
gebruiken (cf. infra). Idee: in maffia‐thema maar dat is misschien een beetje zwaar om 24u
achter mekaar te bekijken…

Toneel:
•
•
•
•
•
•
•

De opvolger van de Fluwelen Flosj zal Vedett heten (en gesponsord worden door een of
ander biermerk).
Donderdag is er een vergadering waarop bepaald wordt wie in de jury zit.
Donderdag beginnen tevens de repetities opnieuw.
De poster is in de maak.
Er zullen dit jaar geen T‐shirts zijn.
Vanaf 23 februari starten we met de kaartenverkoop.
Het idee voor de teaser is er.

Fak:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Promo van de week: Cuvée de Troll (€ 1,50 + € 2 waarborg) en Boswandeling (€ 1 + € 2
waarborg; fles + groene zonnebril aan € 14).
Waarschijnlijk is er binnenkort terug Geuze beschikbaar.
Er staat een nieuwe diepvries in de praatkamer. Hij mag door de kringen gebruikt worden,
maar je moet steeds duidelijk opschrijven wat je erin steekt.
Er is nu ook een fakbeamer, die eveneens door de kringen gebruikt mag worden.
Er zijn nog steeds 20‐centstukken en € 2‐stukken op overschot. Tappers: raak ze kwijt!
Er is vanaf nu geen waarborg meer op Rochefortglazen.
Letteren heeft de Gini Passion Night gewonnen. De prijs (een keer een fuifzaal gratis) wordt
gebruikt voor de Letterenfuif.
De namiddagfuif zal in het teken van priesters & hoeren staan.
Permacontrole: 10/10
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Volgende week is het fakfeestweek, gelieve flyers uit te delen in uw keuzevakken. Shifts:
o Dinsdag (provinciezuip):
 Anne & Ward tappen in de praatkamer
 Gerwin en Timmie bemannen de PC
 20 – 22 (bonnekes): Kenneth, Alexander
 22 – 24 (bonnekes): Ruth, Inge
 0 – 2 (bonnekes): Lies, Annette
 2 – 4 (bonnekes): Laura, Alexander
 Opkuis: wie er is
o Vrijdag (party):
 22 – 24: Karen is DJ
 0 – 2: Kenneth is DJ
 2 – 4: Karen tapt
 Wie nog zin heeft om te tappen: dat mag altijd.
We zoeken iemand als backup om woensdag met de auto te rijden. Liefst iemand met een
rijbewijs dus.
De bierdegustatie van maandagnamiddag zit vol en zou moeten doorgaan in onze perma,
ware het niet dat daar de cudi al zit. Hopelijk kan het in de Babylonperma (is dat juist?).
Proffentap (woensdag): wie les heeft van De Pauw of Cools: het zou tof zijn moesten enkelen
onder jullie er eentje komen drinken.
Op de beursavond moet je bonnekes kopen, anders werkt het systeem niet.
De omgekeerde avond geldt tot 7 uur ’s morgens.
Vrijdag is het vanaf 22u Temptation Beach‐party
Zondag is het opkuis vanaf 13u. Anne en Annette helpen.
In de derde week van het semester zal maandag en woensdag een tapcursus gegeven
worden, telkens van 11u tot 13u.
25 februari is het AV om 19u.
Na de paasvakantie is het trappistenweek. We roepen alle West‐Vlamingen op om te
proberen aan Westvleteren te geraken.
Over de muziekpc’s weten we nog niks concreets.
Wie dat wilt, mag ook al eens rustig beginnen denken aan een ontwerp voor de afzuip‐T‐
shirt.
21 april wordt de historische avond, en 10 maart (historia feestweek) de klassenstrijdavond
in plaats van andersom.

Lustrum:
•
•

•
•
•

De cantus gaat door op 25 maart in Ons Huis. Begin dus al maar emmers te zoeken. Laura,
Anne, Frederik, Alexander en Gert tappen en dragen drank aan.
Over drank gesproken: ook wie niet op bier cantust moet drank van ginder consumeren. Niet
zo goed dus. Melk mag wel, ’t is maar dat ge het weet. Misschien is het niet slecht om de
cantus voor een keer exclusief op bier te laten doorgaan.
Kaarten kunnen gekocht worden op de cudi aan € 9/10. Op naam.
Donderdag om 17u vergadert de task force op de perma.
Boekhandel Peeters reageerde vrij positief op onze vraag om het drukken van het
lustrumboek op zich te nemen.
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•
•

Het debat begint er twijfelachtig uit te zien. Als alternatief kunnen we een filmavond & een
lezing organiseren i.s.m. het Afrika‐filmfestival (cf. infra).
Het spongebob‐ sponsordossier is bijna rond.

Site:
•
•
•
•
•

De nieuwe site begint stilletjes aan vorm te krijgen. Door het werk eraan werd de huidige site
wel een beetje verwaarloosd.
Alle foto’s overzetten van de oude naar de nieuwe site is een hels karwei. Bart en Lander
willen hiermee wel helpen & zullen nog wel instructies krijgen.
We zijn nog op zoek naar een nieuwe hoofding. Hiervoor zullen we een wedstrijd uitschrijven
via het forum.
De voorlopige nieuwe site is te bezichtigen op http://hist.student.kuleuven.be/Joomla.
Het forum kreeg een update en enkele leuke nieuwe functies mee.

Varia:
•

•

•

•
•
•

Onze contactpersoon bij het Afrika‐filmfestival dringt nogal aan op een samenwerking met
ons voor een filmvertoning (zie ook Lustrum). Volgende week zal er eens over de suggesties
vergaderd worden. Meer info volgt nog.
Freerik Kampman blijkt niet alleen de voorzitter van de Historische Kring Utrecht te zijn maar
ook die van de International History Students’ Association. Die organiseert binnenkort een
bijeenkomst in Zaghreb of zo en hij zou daar graag een Leuvense delegatie kunnen
verwelkomen. Sarah zoekt dit verder uit.
Wie codextekstjes heeft doorgestuurd: deze donderdag is het die seniorencantus in de
Centrale bib, tussen 20:30u en 22u. Wie geen tekstjes heeft doorgestuurd mag komen kijken
maar niet meedoen.
De Slimste Praeses gaat waarschijnlijk door op 18 maart. Morgen is er daarover een
vergadering om 16u.
Badmuts van de week: Karen (SpongebobWC)
Een warme oproep aan iedereen om foto’s van de reis binnen te brengen.

Uw gefleste secretaris,

De voorzitter,

Leander Van Reeth

Gerwin De Roy
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