Verslag kringvergadering Historia vzw maandag 23 februari 2009
Aanwezig: Wouter, Anne, Ruben, Sam, Alexander, Laura, Maarten, Sarah, Bart, Lander,
Kenneth, Karolien, Gert, Goedele, Evi, Jonas, Tine, Ward D., Annette, Victor, Frederik, Lies,
Karen, Leen, Gerwin, Leander, Koen (gastspreker), Jantje (later)
Verontschuldigd: Timmie, Inge, Ruth, Thomas
Afwezig: Ward L.
Opmerkingen vorig verslag:
• Sport: de uitslag van de match was 2-1 en niet 2-0.
• Fak: een dt-fout! Foei!
• Animatie: de zin over de ovens was vreemd geformuleerd.
• Bij ‘incalculeren’ moest nog ‘te’ staan.
• Lustrum: bij fototocht moest nog ‘worden’ staan.
• Onderwijs: het is pre- en protohistorie in plaats van –ria. Bovendien moet daar nog
met inbegrip van de archeologische methode bij staan.
• Er stond geen L of D bij Ward.
Financiën:
• De subsidieaanvragen voor november-december zijn ingediend, maar dat zal niet zo’n
groot bedrag zijn.
• Er werd een mail gestuurd naar de boekhouding van LOKO omdat de vorige jaren de
laatste schijf nooit aan ons is afgeleverd. Dit zal nagekeken worden.
• De waarborg van de fuif van 3 december hebben we nog altijd niet teruggekregen; het
is wachten op de boekhouder.
• De pizza’s van vorige week hebben € 70,43 opgebracht & er zijn er nog over. Die
serveren we tijdens de filmmarathon.
• Het Duvelbezoek is betaald via karolien.
• We hebben al meer dan 100 kaarten verkocht voor het Galabal en we hebben er nog
een 15-tal over. Als onze kaarten op zijn, kan je de gegadigden doorsturen naar de hal
van ’t MSI of naar kocoletteren@gmail.com.
• De kaartenverkoop voor toneel is gestart.
• Spaarrekening: € 8.137,41
• Zichtrekening: € 4.935,48
KOCO:
• De verkoop voor het Galabal loopt zeer vlot.
• De affiches zijn allemaal op, wat wel een beetje vreemd is, maar anderzijds betekent
dat ook dat er niet meer moet geplakt worden, jochei.
• We mogen de zaal al binnen om 16u, dus we gaan al zo vroeg mogelijk beginnen met
opzetten (dus niet om 19u).
• Het ILT wordt verder uitgewerkt. Woensdag is het weer RvB, waarop liefst weer een
sportverantwoordelijke aanwezig zou moeten zijn.
• Er zijn al heel wat proffen enthousiast over de ouderdag.
• Voor de studentenmarathon 18 maart hebben we nog 2 vestiaireshiften in te vullen,
maar de uren zijn nog onduidelijk. Er zijn niet direct enthousiastelingen.

•
•
•

15 maart is het ons plan Sjarel. Thema is Letteren around the World en er zal
overvloedig veel eten zijn.
De praesidiaquiz is verplaatst naar 13 mei.
De tussenstand qua shiften wordt voorgelezen.

Cultuur:
• Er zijn al 6 inschrijvingen voor Duvel & Breendonk, Karolien en Gert exclusief.
• De quiz is bijna af en gaat van start om 20u. Laura, Alexander, Sarah en Katrien
Lievens willen graag verbeteren. Vanaf eind volgende week wordt er gezocht naar
prijzen. Balpennen hebben we nog voldoende.
• Het beiaardbezoek zou tussen 18:30u en 20u zijn, wat nogal lastig is i.v.m. toneel. Het
bezoek wordt verplaatst.
Onderwijs:
• De verkorte bachelorprogramma’s zijn verkort! Het kan nu al in 60 of 90 studiepunten
(naargelang de opleiding die je tevoren al gevolgd hebt) in plaats van in 90 of 120
studiepunten.
• Het debat binnen LOKO over de ALO/SLO staat weer op nul. De AV is verdeeld over
een standpunt. Vooral W&T is tegen.
• De punten stonden dit semester heel snel online maar dat was waarschijnlijk maar een
eenmalige actie (behalve voor eerstejaars): het ging veel te snel voor de professoren en
er zijn te veel fouten ingeslopen.
• Er is een (theoretisch) plan voor een Erasmus Mundus-project (dat dus naast het
Socratesproject zou bestaan), zodat Erasmus niet enkel tot Europa beperkt blijft, maar
de regering twijfelt over de verdere financiering van Erasmus.
• 28 april is er een master-infoavond.
• Er is een plan om de nultolerantie op te drijven maar Geschiedenis zit vrij veilig omdat
we ‘blokjes’ hebben (zoals zoekstrategieën en de oefening van eerste bach). Wie een 8
of 9 heeft zou dan een optie krijgen om toch een herexamen te doen. Er is ook een
plan om nultolerantie in te voeren in alle (LOKO) of sommige (K.U. Leuven) masters
maar dat is zeker nog niet voor volgend jaar.
• Aan het eind van het academiejaar komt er weer een vragenlijst over vakken en
proffen. Dat is vrij belangrijk; zo veel mogelijk studenten moeten die invullen.
• De shifts voor de open lesweek zijn verdeeld. Helaas zijn er geen infobrochures.
Gelieve ook reclame te maken voor 21 maart.
• Er is een plan om een facultaire powerpoint of zelfs filmpje te maken om promotie
mee te voeren voor de faculteit.
• De bachelorhervorming is min of meer goedgekeurd op de faculteitsraad.
• Academisch Nederlands wordt waarschijnlijk niet aangeboden.
LOKO:
• Vicerector Melis had een plan om interdisciplinaire vakken in alle opleidingen te
integreren en had daarvoor 2 vragen: 1) In bachelor of in master?  Master is heel
moeilijk. 2) Als keuze- of als plichtvak? . Bij ons zitten enkele van deze vakken vanaf
volgend jaar al in 2e bachelor geprogrammeerd, maar W&T was tegen het voorstel.
• Voorstelling gedaan over het IFTf.

PR:
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•
•
Fak:
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Er zijn al affiches van Rock opgehangen, de rest van de week wordt er ook nog
geplakt.
De andere affiches (vooral feestweekactiviteiten) zijn al gemaakt maar zullen pas
vanaf volgende week geplakt worden.
De Bagatell is heel goed deze week! Jammer genoeg kwamen de quotes die
doorgestuurd waren net te laat om er nog op te geraken.
Er komen nog plakshifts (zie verder).

Promo van de week: Palm van ’t vat; € 1 voor 33 cl. Er is geen sterkedrankpromo.
Het licht aan de voordeur is gemaakt.
Voor de verandering zijn er deze keer € 0,50-stukken te veel.
Permacontrole: 8/10 (te rommelig)
Tappers: let op voor ongeldige bonnetjes (vraag aan de verantwoordelijke of beheer
welke bonnetjes geldig zijn).
Er mogen geen joints gerold of gerookt worden in de fak. Gelieve op te letten en te
melden als je dit ziet gebeuren.
Het was tapcursus vandaag en er was twee man. Ook woensdag is er nog een
tapcursus.
Het is nu woensdag AV om 19u in MSI 01.12, dus wie zin heeft, komt maar af.
22/23 april is het Goede doelenzuip, en we zijn nog op zoek naar een goed doel.
De kunstzinnigen onder ons wordt gevraagd een afzuip-T-shirt te ontwerpen en hun
ontwerp door te sturen voor 4 april.
Het is deze week feestweek van Musicologica.
Kroonkurken worden nog steeds bijgehouden. Historia heeft veel pop-polltitels
gewonnen dit jaar (niet allemaal even positief, maar toch).
Bedankt aan iedereen die geholpen heeft met de feestweek!

Gastspreker Koen, broer van Lies, komt ons een beetje uitleg geven over de Urban Golf-demo
die we gepland hebben tijdens de feestweek. Het zal niet zozeer een demo als wel een
wedstrijdje zijn met 3 holes bij regen en meer holes bij goed weer. De winnaar krijgt een
filmticket. We krijgen ook een onderhoudende demonstratie van de zachtheid van zo’n
golfbal.
Toneel:
• De poster & kaarten zijn gemaakt. Kaarten worden vanaf deze week in het MSI
verkocht.
• Binnenkort komt het gesprek met LOKO over Bo in haar hoedanigheid van jurylid van
het IFTf.
• Laura is op zaalinspectie geweest en het ziet er best oké uit. Er kan een 120-tal man
binnen.
• Het gaat goed met de repetities.
Hermes:

•
•
•

De deadline was vandaag.
Acco heeft teruggemaild: normaal krijgen we deze week boeken binnen die we dan
lustig kunnen recenseren.
Het programma van de feestweek wordt nog doorgestuurd zodat dat er ook in kan
verschijnen.

Cudi:
• Jodendom is binnen (met intekenlijst).
• Volgende week komt er normaal gezien (een deel van) de reader Cultuurgeschiedenis
Nieuwe Tijd binnen.
• Jonas heeft het boek voor pre- en protohistorie met inbegrip van de archeologische
methode besteld, waaruit dan kan gekopieerd worden.
Rock Historia:
• Zo goed als alles is oké.
• De bonnekesverkoop is ook achter de toog te doen.
• We hebben 600 flyers laten bijdrukken (deze keer helaas niet gratis).
• De shifts van Kenneth worden door Inge overgenomen als ze tegen dan voldoende
genezen is.
• Flyershifts: zie bijlage.
Jantje arriveert.
Film:
• Thomas stelde voor om een 12-urenmarathon te doen in plaats van een 24urenmarathon. Dit voorstel wordt met luider stemme door de voltallige KV ongenadig
de grond in geboord.
Reis:
• Het draaiboek is nog niet af.
• Gelieve tegen donderdag uw foto’s binnen te brengen of door te sturen!
Victor verlaat ons.
Onthaal:
• De datum van het zwemmen stond verkeerd op de PR-agenda: het moet 18 maart zijn.
• De deadline voor Erasmusaanvragen is verzet naar 7 maart. De bestemmingen worden
zo snel mogelijk vrijgegeven.
Sport:
• De zaalvoetbalmatch tegen Farma hebben we met 4-3 gewonnen.
• De fietsrace gaat door op 4 maart en er zullen ludieke acties geplaatst worden, zoals
bijvoorbeeld praesessen tegen mekaar laten racen. Kenneth en Ward D. willen die dag
helpen, van 10 – 22u.
• De match tegen de assistenten is op 26 maart om 16u.

Animatie:
• De nissen zijn geïnventariseerd, morgen wordt er gewinkeld.
• Brood & Spelen: Soep wordt morgen gemaakt en wordt geserveerd in soepborden of –
kommetjes van Leander, Gerwin, Leen, Karen, Lies, Gert, Bart, Sarah, Laura, Anne,
Wouter en Karolien. Gelieve elk 2 borden naar de perma te brengen rond 13:45.
o 14 – 16u: Sarah en Anne
o 16 – 18u: Sam en Karolien.
• Morgen is het cocktailfeestje in de praatkamer:
o 21:30 – 0u: Gert, Karolien & Tine
o 0 – 2u: Jonas, Maarten, Frederik
o 2 – 4u: Laura, Gerwin & Alexander
• Ter vervanging voor DJ Jantje hadden we gedacht aan Steffi V. Die draait inderdaad
goed. Het wordt haar eens lief gevraagd.
Lustrum:
• Boekhandel Peeters sponsort definitief.
• Er was een chaotische vergadering met de mensen van het Afrika-filmfestival: de huur
van de film kost veel en de spreker ook. Het betreft de film Het goud van Kamitugu
van Colette Braeckman. We gaan eens aan de professor van Filmgeschiedenis vragen
of hij niet wilt komen spreken. Zij willen dat wij ook aan het filmfestival zelf meedoen
(1 avond) en stelden 29 april voor, maar dat is onfair voor de activiteiten die door de
kiesploegen georganiseerd worden. We bedanken dan ook vriendelijk.
• Maandag wordt de fototocht gemaakt, voel je vrij om mee te doen maar neem wel je
camera mee.
• We hebben al 55 kaarten verkocht voor de lustrumcantus.
• Er was 45 man op de NKV-lezing en het schijnt interessant geweest te zijn. Er komen
nog 2 of 3 lezingen waaronder 1 in het kasteel van Horst.
Slimste preses van Leuven:
• De affiches zijn af en we hebben gigantisch veel plakshifts (zie bijlage).
Website:
• De computer van de webmaster is gecrasht en hij heeft dus niet echt iets kunnen doen.
• Tijdens de blok is het zielenheilsysteem van het forum afgeschaft (moest eigenlijk 2
weken geleden al gezegd zijn geweest, maar dat geheugen van die webmaster is nooit
echt van een bijzonder hoge kwaliteit geweest).
• Na een Doodlepeiling blijkt dat de meesten liever hebben dat de …@kringhistoria.beadressen forwarden naar de adressen van hun functie zelf in plaats van naar hun
persoonlijke mailbox. Daar wordt voor gezorgd.
Varia:
• Facebookuitnodigingen kunnen best via de Historiagroep gestuurd worden, dan
hebben we een groter bereik.
• Er zou eigenlijk ook gewoon wat meer aandacht moeten besteed worden aan die
groep, want daar komen soms vragen op waar dan geen antwoord op komt…
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Opkuis: Lies en Maarten
Openbare KV zal doorgaan in de week voor de kiesweek: 20 april.
Volgende week is er een master- en een jobbeurs op 3 en 4 maart.
Klio (Historische Kring van Antwerpen) wilt eens samen met ons cantussen. We
nodigen hen uit op de verkleedcantus.
Er is voor de geïnteresseerden momenteel een striptentoonstelling in de
Tweebronnenbibliotheek.
Badmuts van de week: Stijn van LOKO.
Aan de KULAK is het Historiaweek als het bij ons Lustrumviering is, en de dag voor
onze cantus hebben ze daar ook een cantus (24 maart). Het zou tof zijn als daar een
Leuvense afvaardiging naartoe gaat.

Uw gecrashte secretaris,
Leander Van Reeth

De voorzitter,
Gerwin De Roy

Bijlage: shiftenverdeling:
Flyershiften Rock Historia:
- DINSDAG:
12u45-13u45: Leen + Lies / Sam + Alexander
18u15-19u15: Laura + Annette/ Goedele + Gert
- WOENDAG:
12u45-13u45: Tine + Jonas/Alexander
18u15-19u15: Laura/Alexander
- DONDERDAG:
12u45-13u45: Sarah + Frederik/Lies + Sam
18u15-19u15: Goedele/Gerwin
Plakshifts Slimste preses:
25 en 26 februari, 13u: P.R.
2 t/m 6 maart, 13u: Gerwin + respectievelijk Lies, Karolien, Anne, Karen, Laura
9 – 12 maart, 18u: P.R.
9 maart, 13u: Wouter, Bart
12 maart, 13u: P.R.
13 maart, 13u: Gerwin
15 maart, 20u: Gerwin, Leen
16 maart, 13u: Lies, Annette// 18u: Kenneth, Alexander
17 maart, 13u: Jonas, Laura// 18u: Alexander, Sarah
18 maart, 13u: Gerwin, Alexander

