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Verslag kringvergadering Historia vzw 16 februari 2009
Aanwezig: Gerwin, Wouter, Anne, Sam, Ruben, Laura, Alexander, Lander, Ruth, Sarah, Ward L.,
Kenneth, Timmie, Karolien, Leen, Lies, Karen, Frederik, Leander, Tine, Jonas, Evi, Annette, Ward D.,
Bart, Gert, Maarten, Thomas (later), Goedele (later).
Verontschuldigd: Victor, Jantje, Inge.
Opmerkingen vorig verslag:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bij Lustrum staat er po in plaats van op.
De spelletjesavond is voor iedereen.
Brood & Spelen gaat deze week ook op woensdag door.
De open lesweek is in februari en niet in maart.
Bij sport: AV LOKO moet AV LOKO Sport zijn.
Freerik de Hollander heet eigenlijk Kampman.
Fak: er zijn ook € 2‐muntstukken te veel.
De prijs van Gini Passion gaat niet voor het Galabal maar voor de LetterenTD gebruikt
worden.
Cultuur: op in plaats van om 5 maart.
Het namiddagfuifthema is priesters & hoeren, niet boeren.

PR:
•
•
•
•
•

Er is een nieuwe lay‐out voor de Bagatell.
Er is al één affiche van de Opera opgehangen, de rest volgt nog. Voor Rock Historia is er ook
al geplakt, woensdag wordt er nog geplakt voor het Galabal, de LetterenTD en Rock.
De openingsuren van de cudi geraakten niet meer op de Bagatell, volgende week hopelijk
wel.
Er is een groot tekort aan citaten… Gelieve dus allemaal belachelijke uitspraken te doen of
registreren en ze dan ook door te sturen.
Volgende week zou ook op de Bagatell moeten staan dat er kaarten voor ’t lustrum en toneel
verkocht worden en dat de pulls beschikbaar zijn.

Cudi:
•
•
•

Het eerste verkoopmoment was een overdonderend succes.
Het ging heel goed op de Babylonperma.
Aanbod:
o Reader Publieksgeschiedenis
o Reader Cultuurgeschiedenis na 1750
o Nieuwe Tijd
o Epigrafie van de Griekse Wereld
o Klassiek‐Latijnse Historische teksten B
o Reader Geschiedenis van Frankrijk
o Economie van de Nieuwe Tijd
o 3 dingen van Debatten
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o België voor beginners (recht)
Sport:
•
•
•
•

Het was vanavond inhaalmatch Historia‐Farma en we zijn gewonnen met 2‐1. Helaas was de
overwinning niet groot genoeg om door te gaan naar de volgende ronde.
LOKO werd gecontacteerd om een veld vast te leggen voor de match tegen de assistenten
maar we hebben nog geen antwoord gekregen.
Damesvolleybal: we hebben gewonnen wegens forfait; we gaan waarschijnlijk door naar de
volgende ronde. Er was trouwens weer geen veld vastgelegd.
Volgende woensdag zal er een KOCO‐vergadering zijn over het ILT. Ward D. zal waarschijnlijk
aanwezig zijn.

Fak:
•

’t Is feestweek! Deze middag was het bierdegustatie en Gerwin is tweede geworden.
Applausje voor de praeses! De rest van het programma is bekend (zie flyer, vorige verslag of
site).

Vriendtje arriveert.
•
•
•

Op de Temptation Beach Party zouden we graag zien dat er zand aanwezig is, maar dat moet
dan wel zaterdagnamiddag opgekuist worden. Sarah, Anne en Kenneth zijn kandidaat.
Promo van de week: geen bier, maar wel Zatte Zulma = bessenjenever + Looza Ace à € 1,50.
Er is ook nog Boswandeling.
De 10 vaten van Historia zijn verdeeld. In plaats van 3 vaten op de marginale avond geven we
er maar 2; het resterende vat wordt op een namiddag ergens na de paasvakantie zonder
enige aanleiding ineens gegeven.

Animatie:
•

Brood & Spelen: we hebben voorlopig maar 1 oven, hopelijk vinden we er nog een tegen
woensdag.
o Woensdag: 14 – 16u: Thomas & Sarah; 16 – 18u: Bart & Timmie
o Donderdag: 14 – 16u: Karolien & Freddy; 16 – 18u: Maarten & Ward D.; 18 – 20u:
Ruben & Wouter.
o De lijst voor heel het semester is af. Volgende week gaan we soep met brood
verkopen, die door Anne gekookt zal worden met enige assistentie van Kenneth.
Kenneth is trouwens in zijn lijst de paasvakantie vergeten in te calculeren…

Leen knapt een uiltje.
•
•
•

De spelletjesavond zou maandag 30 maart doorgaan, de KV moet dan wel verzet worden.
De forumavond gaat door op 22 april.
We hadden gedacht om volgende woensdag een cocktailfeestje te houden, maar dat zou in
combinatie met Rock en Galabal wel heel druk worden. Daarom op dinsdag in de
praatkamer. Shifts volgen nog (en anders heb ik zowel een gat in mijn notities als in mijn
geheugen).
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•

•
•

Het programma van de feestweek is af!
o ZONDAG
AV: Mis @ Perma + GRATIS VAT
o MAANDAG
NM: Sumopakken en reuzetwister (wegens het overdonderende succes van vorig
jaar)
AV: Verkleedcantus @ Pavlov
o DINSDAG
NM:
BBQ
!
(mits
goed
weer)
AV:
Historia's
Comedy
Night
@
Parthenonzaal
Klassenstrijdavond @ Fak + 2 GRATIS VATEN (& BONNETJESVAT voor de
verkleden onder ons)
o WOENSDAG
NM + AV: 24u‐film (met gratis frituurhapjes!)
o DONDERDAG
NM:
Urban
Golf
Initiatie
@
Letterentuin
AV:
Proffenvertelavond
@
Praatkamer
Geen Klank Zonder Drank‐fuif @ Albi + GRATIS VAT
o VRIJDAG
M: Bourgondisch vreetfestijn met ribbetjes e.d. van de markt!
o DOORLOPEND
Snackverkoop in het MSI
Gelieve allemaal eens rond te horen voor een DJ, vermits Jantje op pensioen gaat.
Er zijn shifts voor Rock Historia!
o Inkom:
 20 – 22u: Ward, Anne, Lies
 22 – 24u: Freddy, Alexander, Ruth
 0 – 1u: Timmie, Maarten & Sarah
o Toog:
 20 – 22u: Karen, Thomas, Leander
 22 – 24u: Ward, Bart, Anne
 0 – 2u: Leander, Thomas, Sam
 2 – 4u: Sam, Wouter, Annette
 4 – eind: Lies, Kenneth, Alexander
o Bonnekes:
 20 – 22u: Lander, Ruth
 22 – 24u: Leen, Sarah
 0 – 2u: Ruben, Karolien
 2 – 4u: Kenneth, Leander
 4 – eind: Laura, Bart
o Opkuis: werkgroep

Lustrum:
• ’t Is morgen NKV‐lezing: Plato’s grot in de bioscoop, MSI 00.28, 20u.
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•
•
•
•
•

•

•

Annette heeft een link gekregen waarmee ze alle afgestudeerden van de laatste 5 jaar kan
mailen. Die mail moet wel nog gestuurd worden.
De kaartenverkoop van de cantus loopt. Reclame volgt nog.
Het debat vormt een probleem want ongeveer iedereen zit in Congo. Het zal dus hoogst
waarschijnlijk een lezing worden.
Het stadsspel zal een fototocht zijn. Op 2 maart om 13u worden de foto’s gemaakt.
Jubileum: we hebben geld want de subsidieaanvraag is goedgekeurd door prof.
Verberckmoes (we krijgen zelfs twee keer subsidies: dit jaar en volgend jaar). Het moet wel
nog officieel goedgekeurd worden maar dat vormt waarschijnlijk geen probleem. Verder
werd er een sponsordossier opgestuurd naar Letteren en Boekhandel Peeters.
Er zijn al enkele archiefstukken van de Historische Kring geïnventariseerd maar niet zo veel,
dus het wordt nog een leuk werkje om daarin te gaan spitten. Maar bon, daar worden we
voor opgeleid, nee?
We hebben nog geen info gekregen van Unizo.

Onthaal:
• Op woensdag 18 maart gaat 1e bach zwemmen in de Sportoase. Afspraak om 16u aan de
bareel. Inclusief sauna en bubbelbad.
Onderwijs:
• Iedereen heeft wellicht de mail gekregen dat de verkiezingsprocedure licht werd aangepast:
de Bijzondere Universitaire Raad beslist niet wie kandidaat mag zijn.
• De besparing bij Letteren wordt extremer: bleek dat er al een tijdje niet meer geïndexeerd
was.
• RZL wordt volgend jaar in het tweede semester gegeven.
• De manama Europe and the World wordt geschrapt en opgenomen in de POC European
Studies. Een groot deel van de vakken van die manama worden waarschijnlijk keuzevakken
voor ons. Die zouden dan in ’t Engels gegeven worden, wat wel tof is, want dan trekken we
ook eens buitenlanders aan.
• Het is mogelijk dat de eenjarige master toch wordt behouden, maar dan moeten Gent,
Antwerpen en Brussel ook akkoord zijn.
• Het is niet zeker of manama’s behouden worden want die worden niet gefinancierd door de
regering.
• Bachelorhervorming: wat vorige week gezegd is (tweejaarlijkse vakken die jaarlijks zouden
worden en zo, cf. verslag 15) gaat niet door.
• ALO/SLO: in tegenstelling tot dit jaar zal het volgend jaar wel weer mogelijk zijn om
vrijstellingen te nemen.
Ward D. verlaat ons, jammer maar helaas.
•
•

De plechtige proclamatie gaat door op zaterdag 4 juli om 14u; de dag ervoor zijn de
resultaten raadpleegbaar op KULoket.
7 maart is er een infodag over de manama Monumentenzorg.
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•

Er zijn vele klachten geweest over Nederlandse historische teksten. Lijkt nogal vreemd want
er waren toch vrij veel 18’en en 19’en. Bij nader inzien bleek het gemiddelde wel 8,83 te
bedragen. Dit wordt dan ook bekeken.

Goedele arriveert.
•

•

Volgende week is het open lesweek. Shifts:
o Nieuwe Tijd + CS: Lander
o Nieuwste Tijd + CS: Lander, Timmie, wouter, Anne, Annette
o Oefening Nieuwe Tijd: Lander, Sam
o Oefening Middeleeuwen: Evi, Ruben, Sarah
o Pre‐ & Protohistorie met inbegrip van de archeologische methode: Maarten, Goedele
Op de POC‐community staan documenten over de bachelorhervorming en over het verkort
programma.

Financiën:
• De balans van het 1e semester wordt besproken.
• Babs heeft haar H‐stempel teruggevonden.
• De nodige info over Rock Historia is naar SABAM doorgestuurd.
• Spaarrekening: 8.137,41
• Zichtrekening: ongeveer 3.500 (Alexander, jij ging het juiste bedrag nog doorsturen)
Cultuur:
• Het Duvelbezoek kost € 150, dit moet nog betaald worden.
• De affiches voor Quiz, beiaard, Duvel en opera zijn gemaakt & doorgestuurd.
• Op de proffenvertelavond komen prof. Janssens, Clarysse, Pasture, Verberckmoes en De
Pauw vertellen.
• De inschrijflijst (voor quiz denk ik? Bevestiging aub) hangt deze week aan de valven.
• LOKO Cultuur wilt na Pasen een straattheaterfestival organiseren.
• Men moet nog beslissen of onze bussen nu door Letteren betaald worden of niet.
KOCO:
• De praesidiumquiz gaat waarschijnlijk in mei door. Deelnemen in teams van 5 man; meerdere
teams per praesidium zijn mogelijk, collaboratie is verboden.
• 16 mei is het ouderdag, binnenkort komt daar een mail over.
Film:
•
•

Volgende week is het Hancock, deze week Indiana Jones 4.
Vergeet niet matrassen te verzamelen voor de marathon!

Hermes:
• De deadline is volgende maandag (23 februari), dus de week erna komt ie waarschijnlijk uit.
• Gelieve zo’n beetje reclame te maken voor inzendingen aub.
• We hebben een mail gestuurd naar Acco i.v.m. boeken voor recensies (waar Gaëtan ons aan
zou kunnen helpen) maar hebben nog geen antwoord gekregen.
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•
Reis:
•
•
•
•

Wie zorgt voor een verslag van de fakfeestweek?  Bart!

We hebben nog geen foto’s ontvangen  er kan best een mail gestuurd worden naar de
reizigers.
De afhakers hebben hun geld (minus € 50) teruggekregen.
Subsidieaanvragen moeten nog opgemaakt worden.
Het artikel voor Hermes is zo goed als af, net zoals het draaiboek.

Toneel:
• De samenwerking met Vedett wordt opgeschort, dus terug naar af.
• Het IFTf is op het lumineuze idee gekomen om Bo Vanluchene een plaats te geven in de jury.
Laura heeft een mail gestuurd dat wij dat niet kunnen aanvaarden. Het antwoord was dat ze
daar wel eens over rond de tafel wilden gaan zitten. Wie gaat er mee naar dit gesprek?
Alexander, Gerwin, Bart, Anne en natuurlijk Laura.
Site:
•
•
•

Er wordt nog steeds aan de nieuwe site gewerkt.
Woensdag krijgen Lander en Bart een spoedcursus foto’s overzetten.
Het is mogelijk om voor iedere functie een e‐mail‐alias …@kringhistoria.be aan te maken.
Daar wordt dus voor gezorgd.

Varia:
• Ideetje: zouden we eens geen ‘openbare’ KV kunnen houden waarvoor we reclame maken en
zo? Dit om de studenten dichter bij het praesidium te brengen. De KV zou dan in een aula
doorgaan, en het past perfect in het kader van de kiesweek. Het voorstel wordt
aangenomen.
• Alexander zorgt voor de uitwerking van het bezoek aan de Karel de Stoute‐voorstelling in
Brugge. Een datum volgt nog.
• De Slimste praeses gaat door op 18 maart in de PDS‐aula. Er komt nog een boel plak‐ en
andere shifts aan. De financiële bespreking moet nog besproken worden met Politika want
50/50 lijkt ons niet echt haalbaar.
• Congres in Zaghreb (zie vorig verslag): er heeft zich 4 man aangemeld, maar het zou kunnen
dat er te veel inschrijvingen zijn. Mogelijk is het geen probleem, anders zouden enkel Gerwin
en Sarah meegaan. We worden dan waarschijnlijk ook lid van die organisatie.
• Opkuis: Leander & Leen
• Badmuts van de week: Goedele, die tijdens de rondleiding in het studentenmuseum een pint
liet vallen.

Uw secretaris,
Leander Van Reeth

De voorzitter,
Gerwin De Roy
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