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

Heel wat functies waren onbesproken in het vorige verslag: financiën, toneel, reis, animatie,
PR en onthaal.
Opmerking over de opmerkingen: Krista is correct, maar haar familienaam is Dupont (met t,
dus niet met d).
Geos wordt als Geos geschreven (dus niet Geoos).
Sport: ILT: men wacht op toestemming.
Cudi: de oude Historia T‐shirts werden niet ‘opgeteld’, maar geïnventariseerd.
De slimste p v L: ‘promofilmpje’ ipv ‘promofilpje’
Fak: het kabeltje voor de laptop bij de muziekinstallatie wordt vervangen
Fak: 17 maart moet 27 maart worden
KOCO: donderdag ipv dinsdag

Algemeen:
Onze praeses wil vooreerst iedereen bedanken voor hun inzet en enthousiasme voor de succesvolle
feestweek! Een pluim! Bedankt! Een evaluatie van de feestweek volgt nog.
Financiën:
•

•

•

•

De financiënmens slaat mea culpa. Hij is in de knoop geraakt tijdens de feestweek en het
verkopen van de kaarten voor de verschillende activiteiten. Het is momenteel een
gordiaanse knoop, maar geen zorgen. Hij is van plan zich er eens deftig aan te zetten en jullie
binnenkort een balans mee te geven waar alle cijfers duidelijk zijn. Bij deze zijn excuses.
Toch enkele cijfers
o Verkleedcantus (09/03):‐€197,71
o GKZD‐TD (12/03): nog geen exacte cijfers, maar ca. €450 winst.
o Feestweek (incl. croques, sumo, comedy, BBQ, 24u film)
 Uitgaven: €1223,30
 Inkomsten: voorlopig onduidelijk, maar ca. €400;
 Dus normaal zeker binnen het budget.
o Toneel is financieel goed bezig! Laura heeft haar ticketjes van uitgaven aan Alexander
doorgegeven.
De Raaf heeft ons twee mooie rekeningen afgeleverd, eentje met een 5 en 3 cijfers, een ca.
€800 voor twee hermoi/herpoi. Bij deze de vraag aan Anne om alle De Raafrekeningen eens
te kopiëren en door te geven aan Alexander.
LOKO heeft de eerste subsidies gestort: €209,36
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•
•
•

Professor Verberckmoes heeft het bedrag voor verkochte cursussen gestort: €200
Benjamien Smolders heeft het bedrag van zijn verkochte Comedy tickets gestort: €18
Alexander moet nog steeds binnenspringen bij De Libertad voor de sponsering van Rock
Historia, en zal dat beslist doen.

Toneel:
•

Toneel is goed bezig. De première had veel lof: Frank kwam, keek en zag dat het goed was.
Hopelijk breken ze op het ogenblik van dit schrijven ook veel benen.

Animatie:
•

•

•

Brood & Spelen woensdag: wentelteefjes. Morgen worden er inkopen gedaan. Er ligt nog 1
brood van de feestweek die gebruikt mag worden. Ward L. vraag zich af hoeveel eieren er
nodig zijn per brood ‐> antwoord: hoehelt e kè (voor de niet‐West‐Vlamingen: Googel eens!);
Shifts B&S:
o 14u‐16u: Gert – Jonas
o 16u‐18u: ? ‐? Vrijwilligers gevraagd!
Voorstel: Namiddagfuif op 21/22 april. Probleem is dat het goededoelenzuip is in de Fak. Er
wordt gedacht om het op dinsdag 21 april te doen, en te vragen aan Mecenas het tappen te
ruilen; Bart vraagt na wat de mogelijkheden zijn.
Timmie heeft de nissen geïnventariseerd.

Sport:
•
•
•
•

Damesvolleybal is niet doorgegaan vandaag wegens geen speelsters.
ILT: nog steeds wachten. Jantje moet eens bellen voor toestemming; Inge zal dit doen tegen
donderdag (KOCO vergadering); De Gokarts zijn reeds gereserveerd.
Studentenmarathon (woe 18/03): er zijn nog steeds 2 shiften over! Vestiaire van begin tot
einde. Wie voelt zich geroepen?
Assistentenmatch (do 26/03): het veld (kunstgras aan de piste) is gereserveerd tussen 16u en
18u.

Hermes:
•
•

Film:
•
•
•

De hermesredacteurs zijn besmet; een of andere seksuele aandoening blijkbaar…
Geen nieuws, behalve dat ze een artikel geschreven hebben in het B‐magazine van Babylon.
Neemt en leest gij allen.

Morgen (di 17/03): Corpse bride @ MSI 00.28;
Volgende week: uitzonderlijk geen film wegens lustrumfilm.
Kan Thomas de film van de daaropvolgende week doorgeven aan PR voor de Bagatell?

Lustrum:
•

De affiches voor de lustrumfilm en nostalgische middag hangen al te pronken aan de muren.
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•
•

•
•
•

De tappers voor de massacantus wordt gevraagd om in Ons Huis te zijn om 19u30 om alles
mee te helpen klaarzetten.
Acco wil blijkbaar toch sponseren voor boekje van 75 jaar Historia. Er zal een afspraak met
hen worden gemaakt en indien zij een beter aanbod kunnen bieden dan Peeters zullen we
Acco als sponsor nemen.
Het contract voor de lustrumfilm is in orde.
Het stadsspel moet nog goed gepromoot worden in de lessen. Laat u dus gaan!
De werkgroep is bezig de laatste hand aan het leggen aan de fotozoektocht!

Cultuur:
•
•
•

De proffenvertelavond was dik in orde; er was veel volk, de proffen waren tevreden; het was
gezellig!
Oproep aan allen die meegaan naar opera en/of Duvel/Breendonck om het gevraagde
bedrag zo snel mogelijk te betalen!
Er zijn nog 6 plaatsen over voor de Duvel/Breendonckuitstap.

Cudi:
•
•
•
•

De cursusdienst is vanaf deze week enkel nog open op maandag (15u‐17u)!
Er zijn veel oude T‐shirts verkocht;
De Raaf heeft een mooie rekening meegegeven.
De discussie over de beruchte volmachten van de Acco heeft niet plaatsgevonden. Anne ging
hiervoor een mail sturen. (Staat toch in het vorig verslag…)

Onderwijs:
•
•

•
•
•
•
•

Reis:
•
•

Er is nog steeds 1 shift over voor de infodag nu zaterdag (21/03). Wie? Niemand voorlopig. Er
is veel onduidelijkheid.
Panelgesprek om 11u donderdagmorgen: Frederik is niet meteen op de hoogte hiervan; ene
Koenraad Demarsin heeft hiervoor gemaild naar Gerwin. Communicatieprobleem? Het wordt
ter plaatse wel opgelost.
De ALO krijgt visitatie in het academiejaar 2010‐2011. Lichte paniekaanval, gezien deze niet
aangepast is aan de decreten;
Er is een bundel van 35 pagina’s met voorstellen om enkele zaken te wijzigen. Vb: De
KULeuven die zelf een school kiest als stageplaats; Wordt ongetwijfeld vervolgd.
Rectoraat: morgen (di 17/03) is het de eerste Bijzondere LOKO AV.
Straal: vergadering woensdag 19u
LOKO: er was discussie of het mogelijk was een SLO diploma te kunnen behalen na de
bachelor; volgens de decreten kan men pas een SLO diploma verwerven na het behalen van
het masterdiploma. De voorstellen van LOKO waren dus niet mogelijk.

Een doodse stilte.
Draaiboek?

Site:
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•
•

Lancering nieuwe site?
Toegankelijkheid van de site al bekeken?

Fak:
•
•
•

•

•
•
•
•

Deze week: Ierse week, er zijn 4 promoties
o Guinness; Cider; Jameson; Baileys
Discussie over mogelijke concurrentie van kringen tov de Fak bij het verkopen van Vodka
Orange; Er werd beslist dat de kringen zelf hun prijs mogen bepalen.
Er is een UV‐lamp geïnstalleerd aan de kassa bij de toog om eventuele valse briefjes op het
spoor te komen. Zorg er wel als tapper voor dat je handen niet nat zijn. Beschimmelde
briefjes zijn nu eenmaal niet graag gezien bij de KBC.
Inbraak op de perma van Historia: beamer gestolen. Maatregelen: nieuwe pinnen aan de
deur; er wordt eveneens gezocht naar een structurele oplossing voor de versteviging van de
deur.
Nieuwe beamer aangekocht; deze wordt opgenomen in de polis (samen met de pc) zodat bij
een volgende diefstal de verzekeringen kunnen tussenkomen.
Zaterdag 21/03: fak is open, want infodag Letteren; er zijn boekjes gemaakt met bonnekes in.
Gelieve als kring info te geven over de Fak!
Het tappersetentje gaat door op 5 mei.
Deze week: Mecenasfeestweek

De Slimste Praeses/Preses van Leuven:
•

•
•

Shiften:
o Bewaking van vaten ed na de pauze tussen ca. half elf en half twaalf: Bart en Ward L
o Kassa en controle: 4 van 20h tot 21u15: ? ‐ ? ‐ ? ‐?
o Tap tijdens de pauze: Lies, Frederik, Timmie en Bart
o Bonnetjes na de quiz: Frederik en Goedele
o Wie een shift doet, kan gratis binnen
Kaarten nog steeds te koop op Brood en Spelen.
Reclame!

Onthaal:
•

Nu woensdag (18/03): zwemmen 16u @ bareel; er wordt nog reclame voor gemaakt.

KOCO:
•
•

Plan Sjarel: succes, blijkbaar vond iedereen het leuk dat er zoveel eten was.
Bedankt aan Anne, Babs, Laura, Daisy en Alexander (hopelijk niemand vergeten!) voor het
opkuisen van de perma, cudikot en frituren, want het was een echte vuil na Plan Sjarel.

Varia:
•
•
•

De opkuis is voor Ruben en Ruth;
Zoals gezegd: de evaluatie van de feestweek volgt nog;
Idee: aankoop van spelletjes voor Brood & Spelen.
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•

•
•

Dinsdag (morgen, 17/03): musicologicaconcert @ PDS. Gerwin heeft hier kaarten voor maar
heeft deze gekregen na de verkleedcantus, dus het is een mysterie waar ze nu verzeild zijn
geraakt!
VGK heeft geantwoord: ze nodigen ons uit voor een cantus op 3 april, een vrijdag. Ze zouden
het leuk vinden als wij hen zouden uitnodigen voor iets gelijkaardigs.
Badmuts van de Week: De beamerpikker die de kabels vergeet en vele andere waardevolle
dingen op de perma + Wouter Geris: wegens het niet kunnen tellen van geld en daardoor
sommigen hartkloppingen bezorgen.

Uw vervangsecretaris,

De voorzitter,

Alexander Noë (aka Dammeboy!)

Gerwin De Roy
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