Verslag Kringvergadering Historia vzw 2 maart 2009
Aanwezig: Karolien, Leander, Sarah, Victor, Ruben, Sam, Kenneth, Ward L., Lander,
Maarten, Tine, Jonas, Evi, Laura, Gert, Wouter, Anne, Annette, Alexander, Leen, Karen,
Frederik, Lies, Bart, Gerwin, Goedele (later), Jantje (later).
Verontschuldigd: Timmie, Ruth, Thomas, Inge.
Afwezig: Ward D.
Opmerkingen vorig verslag:
• Erasmus Mundus is geen vervanging van Socrates maar zal gewoon ernaast bestaan.
• Bij onderwijs: er moest reclame gemaakt worden voor de opendeurdag 21 maart.
• KOCO: er staat ergens is’t in plaats van is het.
• Onderwijs: over de ALO-problemen: veranderen in De AV is verdeeld over een
standpunt. Vooral W&T is tegen.
Goedele arriveert.
• De facultaire PowerPoint of film is om op scholen e.d. promotie te gaan voeren voor
de faculteit.
• Bij de goededoelenzuip stond 23-23 ipv 22-23.
• Sams opmerking moet eruit, net zoals die over de cojones van de secretaris.
• Toneel: na Bo toevoegen in haar hoedanigheid van jurylid van het IFTf.
• Rock: veranderen in Rock Historia.
• Ek veranderen in Alexander.
Toneel:
• Vorige week zijn er 34 kaarten verkocht, vandaag 8.
• Er zijn nog shiften te verdelen voor de kaartenverkoop:
o Morgen 10.45-13.30u: Sam //13.30-16.45u: Alexander
o Donderdag: 10.45-13.30u: Ruben
o Volgende week ook nog, maar dat doen we tesamen met de snackverkoop (zie
verder).
• Vergadering met & over Bo: Bo heeft zich verontschuldigd voor het artikel van vorig
jaar; zo’n recensie zal niet meer verschijnen. Verder is er niet zo veel gezegd; ze blijft
jurylid.
• De repetities lopen.
• De teaser komt in orde.
Onderwijs:
• Morgen is het masterbeurs, woensdag jobinfodag en zaterdag infodag over
monumentenzorg.
• 5 maart is er een workshop van LOKO-diversiteit.
• De rectorkandidaten zijn bekend; de campagne zal binnenkort beginnen. K. Geens is
de kabinetchef van Kris Peeters maar dient daar sowieso zijn ontslag in om fulltime
hoogleraar te worden (en rector, als het van hem afhangt).
• 21 maart is het infodag van Letteren. Hiervoor zijn 10 studenten nodig, waarvan
minstens 1 eerstebacher. Kandidaten: Lex (1e bach), Goedele, Anne, Annette,
Maarten, Sarah, Gerwin, Frederik & Karen. Dat zijn er negen, nog eentje zoeken dus.

•

Op de infodag komt elke richting een halve dag aan bod, zodat de kring de andere
halve dag eventueel een activiteit kan voorzien, maar daar hebben we niet zo veel zin
in.

Rock Historia:
• Bedankt aan iedereen die heeft meegeholpen.
• Goed georganiseerd door de werkgroep.
• We hebben het recordaantal vaten per optreden van de Blauwe Kater gehaald, nl. 4
vaten voor 3 optredens.
• Het was een groot succes.
KOCO:
• Galabal: iedereen bedankt – het was een zeer groot succes ondanks kleine minpuntjes.
Er is veel winst gemaakt, waarmee we een gigantisch Plan Sjarel kunnen houden.
• Over Plan Sjarel gesproken: het zal doorgaan op onze en de Babylonperma, elk
onderverdeeld in twee ‘hoeken’, zijnde Middellandse Zee, Verre Oosten, Arabische
Wereld en Amerika. We hebben een fancy inkleding nodig, waarvoor donderdag een
knutseldag gehouden wordt. Iedereen is welkom. Zie ook de mail van Karen
hieromtrent.
• Donderdag 12 u @ perma’s sport danku (ik blijf het een verdachte opmerking vinden).
• Voor de evaluatie van het galabal heeft KOCO onze ongezouten mening nodig; zijn er
opmerkingen?
o Misschien toch proberen iets goedkopere drank te serveren?  zal
waarschijnlijk niet lukken omdat Salon Georges zijn prijzen ook verhoogt.
Eventueel kunnen de tickets wel iets goedkoper…
o Airco was tof geweest  Hij stond wel op, maar niet vanaf het begin (en dan
nog op een te hoge temperatuur).
o Meer champagne!
o (Meer) chips!
o Jammer dat het al om 4 uur gedaan was en, belangrijker, dat dat niet op
voorhand was aangekondigd.
o Stewardshift in het vervolg met 2 man laten doen want het was verschrikkelijk
eenzaam.
Jantje arriveert.
• Plan ILT is doorgestuurd naar Krista Dupont (om lokalen te reserveren) maar we
hebben nog geen antwoord gekregen.
Sport:
• 18 maart studentenmarathon: we krijgen nog 2 vestiaireshiften maar Jantje moet nog
eens opzoeken voor welke uren juist.
• Er is een rugby-initiatie op 10, 17 en 31 maart.
• Fietsrace: we hebben nog één iemand nodig tussen 12 en 15 u: Ward Lambrecht. Het
zou ook tof zijn moesten we een Historiateam hebben om de fietsestafette te doen.
Gerwin, Alexander, Jantje, Lies en Bart doen mee.
• We hebben vandaag gewonnen met zaalvoetbal. Volleybal is momenteel bezig, om
22u is het nog basketbal.
Animatie:
• Brood & Spelen: Hotdogs; morgen wordt er gewinkeld. 14-16u: Annette en
Alexander// 16-18u: Wouter en Anne (dat soort dingen noemt men romantiek).

•
•

Morgen is er een werkvergadering.
Bedankt voor de soepborden

Feestweek:
• Een lading shifts kwam vrolijk onze kant opgezwoven (zie bijlage).
Er was een soortement Babylonische spraakverwarring betreffende Riga en Reggae tussen
Ruben en Kenneth.
Lustrum:
• De foto’s voor de fototocht zijn genomen. De tocht zelf moet wel nog uitgestippeld
worden. Deze week komt er ook een inschrijflijst te hangen.
• Boekhandel Peeters wilt zeker helpen maar we moeten een concreter beeld schetsen.
• Het debat zal niet doorgaan, en ook een lezing wordt moeilijk; we houden het dus
gewoon op een Afrikaanse-filmavond.
• De drankbestelling voor de cantus wordt deze week doorgestuurd.
Hermes:
• Zal er hopelijk woensdag zijn, want de machine van De Raaf was stuk.
Cultuur:
• Donderdag is het quiz; de prijzen zijn zo goed als in orde.
• De inschrijvingen voor Duvel en beiaard lopen.
• Er gaat 8 man mee naar de opera.
Fak:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PR:
•

Promo van de week: Tripel karmeliet van ’t vat, verkrijgbaar in grote en kleine
hoeveelheden, respectievelijk € 1,50 en €1, met € 2,50 waarborg.
Waarschijnlijk zal de fak een muziekpc aanschaffen maar dat zal nog niet voor
morgen zijn. De cd’s blijven sowieso voor DJ’s die niet met verandering om kunnen.
Historia moet de fak € 10 voor de bekertjes.
Permacontrole: 8/10: er stonden veel lege dozen die bij ’t karton moesten.
Er wordt nog te vaak de sleutel gevraagd aan het beheer. Probeer echt zo veel
mogelijk onderling af te spreken als je hem nodig hebt.
Op cocktailfeestjes wordt er vaak vodka-orange verkocht, maar het wordt eigenlijk
ook (duurder) in de fak verkocht. Anderzijds staat het wel niet op de kaart van de fak
en zou de fak het dus eigenlijk niet mogen verkopen…
De fak zal open zijn tijdens de infodag 21 maart.
De goededoelenzuip gaat door op 22 april; de opbrengst gaat naar Kameno.
2 april is het Flügelfuif.
Deze week is het Alfa-feestweek.
Gini passion: de individuele winnaars waren Lies Verlinden, Steven en Babs.
Gerwin heeft een belachelijk Johnnenkapsel maar Fokars metamorfose is veel erger!
10 maart: klassenstrijdavond. Concept: met spaarkaarten; per 6 consumpties krijg je
een stickertje (elke sticker stelt een klasse voor, er zijn er 3 in totaal). Hoe meer je
drinkt, hoe hoger je plaats in de maatschappij wordt. Als hier reclame voor gemaakt
wordt in de les, zou deze uitleg ook gegeven moeten worden.
De posters van de feestweek zijn heel mooi!

•

Gerwin heeft een pot met behangerslijm van thuis meegenomen en betaald.

Cudi:
• Het handboek voor Nederlanden is binnen; dit moet in de lessen aangekondigd
worden.
• We hebben nog 2 lidkaarten verkocht!
• Het is nog wachten op (een deel van) de reader van Cultuurgeschiedenis Nieuwe.
• Er is deze week geen bundeltje voor Historiografische debatten.
• Het is volgende week uitverkoop: hiervoor hebben we een inventaris nodig.
• Gelieve in het vervolg heel duidelijk te zeggen waarvoor er kaarten en inschrijflijsten
op de cudi moeten liggen en/of verkocht worden.
• Het was vrijdag vergadering van de werkgroep van de Leuvense cursusmarkt maar er
was buiten Anne maar 1 andere cudiverantwoordelijke. Er zijn dus niet echt concrete
dingen uit de bus gekomen maar het was toch een constructieve bijeenkomst.
Website:
• De pc van de webmaster blijft maar crashen, waardoor hij dus niet zo veel aan de site
kan doen.
• Alexander had het idee om misschien op de nieuwe site voor alle functies een eigen
onderverdeling te maken maar dan zou ze een beetje te onoverzichtelijk worden.
Financiën:
• Brood en Spelen had € 1,75 verlies, maar daar hoort de aankoop van emmers bij die
nog bij andere gelegenheden van dienst kunnen zijn.
• Het cocktailfeestje bracht ons € 283,08 winst op.
• Rock Historia draaide uit op € 74,90 verlies, maar we moeten nog € 70 sponsoring van
de Libertad krijgen.
• De zoektocht naar een croquemachine bracht ons bij Blokker, waar we er eentje
vonden voor € 9,90. We zullen er ineens twee aankopen.
• Voor het Galabal hebben we meer dan 150 kaarten verkocht.
• Sinds vandaag zijn de tickets voor de Slimste Preses verkrijgbaar.
• Spaarrekening: € 8.137,41
• Zichtrekening: € 5.121,32
Reis:
• Geen zinvolle opmerkingen.
• Maarten heeft zijn foto’s bij.
Film:
• Voor de marathon zijn alle voorstellen en DVD’s nog welkom, zodat Thomas een
selectie kan maken.
• Thomas wilt ook series draaien, maar dat vinden de andere praesidiumleden niet zo’n
leuk idee.
De Slimste Preses van Leuven:
• We hebben voorlopig 40 kaarten om te verkopen.
• Morgen is er een vergadering om 13.30u
• Er zullen 12 praesessen meedoen.
Onthaal:

•
•
•

Wie gaat er mee zwemmen?  Sarah, Goedele, Maarten, Lander, Lies, Karen,
(Alexander).
Het is nog wachten op een officiële lijst met Erasmusbestemmingen.
Sarah heeft vorige week 24 applicatieformulieren uitgedeeld.

Varia:
• Gefeliciteerd aan allen: de vergaderingen gaan sneller dan vorige semester!
• Draaiboeken: Reis, cudi en erasmus zijn er al aan bezig. Het zou tof zijn als iedereen
voor de paasvakantie al een ruw ontwerp heeft.
• Openbare KV: het zou beter uitkomen als we die voor de paasvakantie plannen: de
week voor de paasvakantie om 19:30u of zo.
• Opkuis is weer voor Lies en Maarten.
• Badmuts van de Week: Gerwins haar.
• Vader Artemis heeft het nogal bont gemaakt op het cocktailfeestje maar we hebben
hun stamcafé ontdekt… Bovendien staan ze terug op de zwarte lijst (in clubverband).
• Gaat de KV op 16 maart (toneel) op het normale uur door of wordt ze vervroegd? 
Ze wordt vervroegd.
• Jannes wou een poster van de Comedy Night om op zijn kot reclame te maken.
Uw wederom gecrashte secretaris,
Leander Van Reeth

De voorzitter,
Gerwin De Roy

