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Verslag kringvergadering Historia vzw 23 maart 2009
Aanwezig: Leander, Lies, Bart, Jonas, Tine, Kenneth, Victor, Karen, Frederik, Annette, Sarah, Ruth,
Ruben, Evi, Anne, Wouter, Sam, Gerwin (later), Laura (later), Alexander (later), Inge (later), Leen.
Verontschuldigd: Maarten, Lander, Inge, Gerwin, Alexander, Karolien, Gert, Ward D., Goedele,
Timmie, Laura.
Afwezig: Ward L., Thomas, Jantje.
Deze KV wordt geleid door onze teergeliefde vice‐praeses Lies omdat Gerwin op cultuuruitstap is.
Opmerkingen vorig verslag: geen! Bravo Alexander!
Toneel:
•
•
•

Het was super!
De recensie in de Veto was min of meer positief en in elk geval langer en kwalitatief gezien
beter dan die van vorig jaar.
Er is veel volk komen kijken.

Onderwijs:
•
•

•

•

•
•
•

Het vak Academisch Nederlands wordt waarschijnlijk toch ingevoerd vanaf volgend jaar
doordat men de numerus clausus kan omzeilen.
In april gaat het decreet betreffende de tweejarige master naar het parlement en wordt het
waarschijnlijk goedgekeurd. Daarom wil men er toch al volgend jaar mee beginnen, maar dan
moet tegen 9 mei een dossier ingediend zijn. Het is voor ons echter onmogelijk om op zo’n
korte termijn een dossier met alles erop en eraan klaar te krijgen (Gent is daarentegen al
klaar). In Gent zien ze het trouwens wel zitten om hem volgend jaar al in te voeren, maar wij
niet. Bovendien bevat het decreet een clausule: het zou mogelijk zijn om naast de tweejarige
master ook een eenjarig traject aan te bieden (een onderzoeksmaster of zo).
De site van de bibliotheek is aangepast: er zijn twee modules toegevoegd. Eén is eigenlijk min
of meer de cursus zoekstrategieën met een handleiding en oefeningen, een andere bevat
info over plagiaat en citeren. Beide modules gaan vergezeld van een link naar een
gelijkaardige Amerikaanse tutorial. Links naar beide modules komen op Toledo en ze zullen
ook vermeld worden in de lessen.
De centrale bibliotheek is gesloten tussen 22 april en 3 mei, wat wij echt schandalig vinden
want dat is het moment waarop zowat iedereen daar moet zijn om aan zijn thesis of paper te
werken.
3 april is er een studiedag over mondelinge geschiedenis. Wat die nu juist inhoudt is niet
geweten.
28 april is er een master‐infoavond voor 3e bach.
Erasmus Mundus: het project trekt blijkbaar aandacht in Europa, zodat er nu plannen zijn om
diploma’s gelijkvormig te maken. Bovendien wilt de regering wonder boven wonder
sponsoren. Waarschijnlijk zal het dit jaar nog niet lukken, alweer wegens een te vroege
deadline.
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•
•

•
•
•

•

9 mei en 5 september zijn weer algemene infodagen  waarschijnlijk heeft men daar ook
weer enkele vrijwilligers voor nodig maar de vraag is nog niet gesteld geweest.
De richting Europe and the World kan volgend jaar alleen maar gevolgd worden als je een
deel van je programma in het buitenland volgt. Buitenlandse studenten die de richting hier
willen komen volgen worden doorverwezen naar European Studies.
De vier kandidaten zijn allen door de eerste ronde van de rectorsverkiezingen geraakt. Vanaf
nu zullen ze hun inhoudelijke programma’s kenbaar maken.
Donderdag tussen 17u en 19u is er een vergadering, georganiseerd door Ekonomika, over
eisenpakketten.
ALO‐dossier: normaal komt er straks een nota op de onderwijsraad: de SLO trekt immers niet
genoeg studenten. Voorlopig is er nog geen probleem (bij ons in elk geval) maar binnen een
paar jaar waarschijnlijk wel. Waarschijnlijk zullen er dan besprekingen komen over de
voorstellen van LOKO van enkele weken geleden (zie vorige verslagen).
De infodag is goed verlopen.

Onthaal:
•
•
•

•

Het zwemmen was heel leuk, we waren in totaal met een twaalftal man waarvan 7
eerstebachers.
Maandag is het spelletjesavond maar we hebben niet echt spelletjes. Zou iedereen die komt
een of meerdere spelletjes willen meebrengen?
Voorstel: kan er niet eens een masteractiviteit georganiseerd worden? Bijvoorbeeld een
uitstap naar Walibi of gaan zwemmen in Rotselaar (wat een pak goedkoper is). Algemeen
enthousiasme. Voorlopige datum: 1 juli, zijnde de dag van de pre‐proclamatiefuif (in de hoop
dat er volk in Leuven blijft plakken en naar de fuif komt achteraf).
Erasmus:
o er is een evaluatie geweest met Erasmussers die geschiedenisvakken gevolgd hebben
dit jaar. Hun voornaamste kritiek was dat er zo weinig contact was met de Belgische
studenten.
o Er was ook een voorstel om Start International stop te zetten en per kring een
verantwoordelijke aanstellen die zich bezighoudt met ‘uitgaande’ studenten. Parallel
daaraan zou er dan bijvoorbeeld KOCO International kunnen opgestart worden voor
binnenkomende studenten.
o LOKO International organiseert binnenkort weer een aantal activiteiten.
o Sarah is gevraagd of ze geen stafmedewerker wilt worden bij LOKO internationaal.

Lustrum:
•
•

•
•

Kijk eens aan, het is deze week Lustrumviering!
Morgen nostalgische namiddag/verjaardagsfeestje op de perma’s. Annette zal min of meer
permanent aanwezig zijn, behalve tussen 14 en 16. Dan vervangt Karen haar. Frederik zal er
ook bijzitten, maar niet om Karen te entertainen!
Morgenavond filmavond.
Woensdag is het stadsspel. Dat is zo goed als helemaal klaar. Er wordt ook nog reclame
gemaakt in de lessen.
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•
•
•

Woensdagavond uiteraard massacantus: tappers aanwezig om 19:30u aub. Evi en Sarah gaan
het eerste deel van de cantus op post zitten om pisrijmpjes in ontvangst te nemen.
Morgen om 11u worden de inkopen gedaan; om 12:30u wordt alles klaargezet.
Acco wilt toch het jubileum sponseren  Goed nagaan wie ’t voordeligst is (Acco vs.
Peeters).

Cultuur:
•
•

De uitstap naar Breendonk & Duvel is op dit eigenste ogenblik aan de gang, of misschien zijn
ze inmiddels al op de terugweg.
Morgen is er het beiaardbezoek. Om 18.15u verzamelen aan de ingang van de Centrale
Bibliotheek.

Animatie:
•

•

Brood & Spelen: Friet met frikandel curryworst.
o 14 – 16u: Annette & Leander
o 16 – 18u: Annette & Evi (& Lies als backup)
Er zijn nog melk en eieren over van vorige week. Die kunnen gebruikt worden om volgende
week gebak mee te bakken.

Feestweek:
•
•
•

•
•
•
•

We kunnen besluiten dat ze zeer geslaagd was. Enkele puntjes van kritiek:
Comedy Night was heel goed maar er was een beetje weinig volk.
Hetzelfde geldt voor de klassenstrijdavond. Bovendien was er ook te veel gratis drank en te
weinig spaarkaartjes. Bovendien waren de stickers nogal lastig. Conclusie: het concept was
heel goed, maar de uitwerking is nog voor verbetering vatbaar.
BBQ: was heel leuk maar de eerste lading vlees was veel minder goed dan de tweede. En er
waren te. Veel. Groentenburgers.
De Urban Golfers gaan ook hun ding komen doen op de VRG‐kiesweek en ze hopen een
beetje dat daar een historiadelegatie op af komt.
Jammer van de regen bij de sumopakken & twister.
Mis, cantus, film, fuif en Bourgondisch vreetfestijn waren goed tot zeer goed.

Film:
•
•

Deze week geen reguliere Studio Historia ten gevolge van de Afrikaanse films van de
Lustrumviering.
Volgende week: Little Miss Sunshine.

PR:
•
•
•

Posters van spelletjesavond en Rijsel hangen op & we hebben geplakt voor Letteren.
Er moeten nog affiches komen voor de marginale avond, historische avond en de openbare
KV.
Er wordt nagedacht over een banner voor op de valven.

Sport:
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•
•

Volgende donderdag is het ILT. Wie mee helpt moet om 8u ter plekke zijn. Moet ook nog
aangekondigd worden in de lessen.
Nog eens mailen voor de match tegen de assistenten.

Reis: Er wordt gewerkt aan het draaiboek.
Hermes:
•
•
•

Er zijn er te veel over  Beter uitdelen en de assistenten/monitoren niet vergeten!
Sommigen hebben hem niet eens in de les gezien…
Wanneer is de nieuwe deadline?
Acco heeft een boek geleverd om te recenseren. De recensie moet ook naar Acco gestuurd
worden.

Cudi:
•
•
•

Acco AV: Anne gaat er waarschijnlijk niet naartoe omdat ze vreest dat ze daar weinig kan
gaan doen.
Wil iedereen erop letten dat de cursussen vóór het begin van activiteiten zoals Brood &
Spelen afgeschermd worden?
Er werd een mail gestuurd naar de masterstudenten betreffende Historiografische debatten,
waarop al tien reacties kwamen.

Website:
•
•
•

Er is al zeker één iemand bezig met het ontwerpen van een header.
Er worden erg weinig foto’s doorgestuurd  Misschien kunnen studenten daar via Bagatell
en eventueel Hermes toe aangespoord worden.
Normaal gezien kan de site tegen de paasvakantie online komen.

Financiën:
•
•
•
•
•
•
•

Er komt volgende week een voorlopige balans.
Slimste Preses: normaal is er wel wat winst gemaakt (die naar het WWF gaat).
Brood & Spelen bracht vorige week € 12,92 in het laatje.
Toneel: ongeveer € 800 opbrengsten en € 156 uitgaven.
Zichtrekening: € 8.881,33. Opmerking: er is nog een grote rekening van de cantus en eentje
van De Raaf op komst.
Spaarrekening: € 8.000 (de interesten zijn naar de zichtrekening overgezet).
De tweede subsidieschijf van LOKO is gestort: € 97,33

KOCO:
•
•

Plan Sjarel was keigoed en er was degoutant veel eten (dixit Karen).
Donderdag is het LetterenTD, direct na de NSV‐ en anti‐NSV‐betoging: niet verschieten…
Shiften:
o 22 – 24u: Tine (bonnetjes)
o 2 – 3: Leen & Jonas (inkom)
o 4 – eind: Ward L. (bonnekes)
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•

De informatie over de ouderdag staat op Toledo onder Vacatures in plaats van onder Ad
Valvas Letteren…

Fak:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Promo van de week: Wolf (een nieuw bier; we zijn de eerste horecazaak die het aanbiedt). Er
is een 8,2%‐ en een 9%‐variant. Ze kosten allebei € 1,30 + € 2 waarborg.
Daarnaast is er nog cider over en Palm van ’t vat. En Bailey’s.
Permacontrole: 0/10 omdat er Instanet van de Fak op de perma lag.
Er stak een Accozak met Slimste Preses‐spullen in de container, dat is niet de bedoeling!
Enkel vuilniszakken toegelaten!
Er stond ook nog een open vuilzak op het koertje.
Als je stoelen uit de kelder gebruikt, gelieve ze dan ook terug mooi op te ruimen.
Er zijn vandaag nieuwe beschuiten aangekocht, die waarschijnlijk/hopelijk groter gaan zijn
dan de vorige.
De fak gaat toe tijdens de LetterenTD. Om 18u sluit de voordeur al (omwille van de
betogingen) maar dan kan je nog even binnen langs achter.
Volgende donderdag: Flügelfuif. Er zijn nog heel wat stewardshifts niet ingevuld:
o 00 – 00:30 vooraan: Frederik & Ruben
o 00 – 00:30 achteraan: Karen & Kenneth
o 00:30 – 1 vooraan: Sam & Lies
o 00:30 – 1 achteraan: Wouter & Anne
o 1 – 1:30 vooraan: Sam & Frederik
o 1 – 1:30 achteraan: Ruben & ??
o 1:30 – 2 vooraan & achteraan: ??????
23 april is het stemming voor de afzuip. De afzuip zelf gaat door op 7 mei.
21 april is het historische avond. Wie ideeën heeft: stuur ze door!
Voorstel: op 1 april een vat Hoegaarden geven?  Niet goedgekeurd: we gingen dat vat
geven op de namiddagfuif.

De Slimste Preses van Leuven:
•
•
•
•
•

Het programma had wat foutjes doordat het op zo’n korte termijn moest geschreven
worden. Daardoor is het op de avond zelf drie keer stilgevallen.
Er kwamen wel goede reacties van de praesessen & er was eigenlijk wel veel volk.
Het duurde wel te lang (kwam vooral door de lange praesessenverkoop) waardoor er al veel
mensen voor het einde weg waren (onder wie de Vetorecensent).
Volgend jaar opnieuw? Goed idee, maar dan wel bij voorkeur door LOKO georganiseerd om
de beschuldigingen van voortrekking te vermijden.
De presentator was heel goed.

Varia:
•
•

Opkuis: Sam & Sarah
Vrijdag is het VRG Galabal en er mogen 3 mensen naartoe. Daarnaast is het op 3 april ook
Ekonomika Galabal (in de Zoo van Antwerpen) waar we ook drie gedelegeerden heen mogen
sturen. Wie dit wel ziet zitten moet dat maar met Gerwin regelen.
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•
•
•

Voorstel: gezelschapspelen aankopen?  Goed idee (als het er geen te dure zijn). Kenneth
gaat zich daarmee bezig houden.
Dossier sans‐papiers: Politika & Katechetika zijn ermee bezig & vragen nog vrijwilligers (niet
in kringverband want de kring moet politiek ongebonden zijn). Meer info bij Gerwin.
Donderdag is het NSV‐ en anti‐NSV‐betoging. Boer, let op uw ganzen!

Alexander, Laura, Inge en Gerwin arriveren.
•
•
•
•
•

De openbare KV gaat door in MSI 00.08. Veel reclame maken!
Volgende week gaan we grote opkuis houden op de perma!
De uitstap naar Breendonk & Duvel was heel tof.
Evi heeft (eindelijk) de gesigneerde foto van Bart Kaëll bij met als opschrift ‘Historia is kei van
ALLES!’
Badmuts van de week: Gerwin & Geert Janssens.

Uw secretaris,

De voorzitter,

Leander Van Reeth

Gerwin De Roy
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