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Verslag kringvergadering Historia vzw 30 maart 2009
Aanwezig: Gerwin, Alexander, Laura, Ruben D., Frederik, Sarah, Annette, Gaëtan, Gert, Karolien,
Timmie, Maarten D., Evi, Anne, Wouter, Sam, Lies, Bernd, Lander, Inge, Bart, Tine, Jonas, Tom,
Maarten B. (aka Martin), Andreas, Cédric, Ward L, Kenneth (aka The Kenjinator), Jo, Pieter, Ben,
Robin, Dries, Lien, Thibaut, Hakke, Bram en Vincent, Leen, Karen.
Verontschuldigd: Vriendtje (aka ‘Westkapelle’), Jan, Leander, Ward D., Ruth, Victor en Goedele.
Opmerkingen vorig verslag:
•

Omperkingen –> opmerkingen;

•

Animatie: geen curryworst, maar frikandel;

•

Cultuur: Rijsel is met één s, dus niet Rijssel;

•

Fak: 0/10 voor de perma was terecht, want er lag Instanet van de Fak;

•

Onderwijs:
o ‘ofzo’ zou beter ‘bijvoorbeeld’ worden;
o Donderdag tussen 17 en 19 ‐> aanpassen tot: Donderdag tussen 17u en 19u;

•

Fak: Het nieuwe bier Wolf: de graden zijn niet correct. Wolf 8 is 8,2% en Wolf 9 is inderdaad
9%;

•

Onthaal: Stafmedewerker bij LOKO Internationaal.

•

Varia:
o Het galabal van Ekonomika is op 3 april ipv 2 april; bovendien mag de ‘wtf’ geschrapt
worden;
o Het stukje over De broederschap van de Leffe moet eruit. Iedereen gelijk
behandelen. De Cultus van de Baard mocht er ook niet in;

Sport:
•

•

Nu donderdag is het ILT met gocarts.
o Er zijn/waren enkele problemen ivm de gocarts, maar het busje van VTK mag worden
geleend om die op te halen.
o Een ander probleem is/was de omheining. Nadars zijn praktisch onmogelijk, dus er
zal gewerkt worden met linten en paaltjes om die linten aan vast te hangen. Er wordt
gewerkt aan de meest veilige oplossing. Eventueel komen er stewards langs het
parcours. Sowieso komen er stewards aan de trappen voor het Erasmushuis.
Assistentenmatch: Het was zeer plezant en ondanks de 4‐2 nederlaag (of 2‐4, afhankelijk hoe
je het bekijkt) en zeker voor herhaling vatbaar. In een lang vervlogen tijd was het een traditie
om jaarlijks te voetballen. Hopelijk kan dit weer opgestart worden. Maar enkele
opmerkingen:
o Misschien beter binnen voetballen, dus zaalvoetbal;
o Volgend jaar organiseren vanuit ons initiatief;
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•
•
•

Dank aan de supporters;
De schoenen van één van de assistenten zijn niet teruggevonden, helaas;
IFB: De dames volleybal en voetbal zijn nog niet uitgeschakeld; de heren basket daarentegen
wel; enkel de heren zaalvoetbal blijven eervol overeind; later komt nog het rugbytoernooi.

Lustrum:
•
•
•
•
•
•
•

De lustrumvieringen zijn voorbij!
De cake op de Nostalgische Middag was snel op;
De film L’or noyé liep vast na 10 minuten. Ter vervanging werd South Park opgelegd;
De fotozoektocht: 2 groepjes deden mee. Bedoeling is om de kinderziekten uit de
zoektocht te halen en ze te gebruiken als onthaalactiviteit voor de volgende jaren;
Cantus: zeer goed, volgens de cijfers zijn er 197 mensen geweest. Het verlies was zeer
beperkt. Babylon moet zijn deel nog betalen;
Jubileum: nu woensdag heeft Annette een afspraak met Acco voor het drukken van het
boekje nav 75 jaar Historia;
Bedankt Annette!

Onthaal:
•
•
•

Straks, na deze KV, is het spelletjesavond voor iedereen op de perma.
Op 1 juli zal een activiteit voor de Masters worden georganiseerd, namelijk zwemmen.
Enkele 2e bachers klagen over het niet onthalen van 2e bach, maar wel van 1e, 3e bach en
Master. Repliek: volgend jaar wel;

Erasmus:
•

•

Op dinsdag 5 mei wordt een soort ‘praatcafé’ georganiseerd voor mensen die op Eramus
vertrekken volgend jaar. Op deze activiteit zullen mensen komen die reeds op Erasmus zijn
geweest en kunnen vertellen over hun ervaringen en praktische tips kunnen geven;
Wanneer wordt bekend gemaakt wie naar waar mag op Eramus? Dit zal waarschijnlijk pas in
mei zijn;

Animatie:
•

•

Brood & Spelen XVI:
o Mensenvlees
o Dessert: wie? Sarah, Karen (volgens Frederik) en Laura;
o Shifts: 2u‐4u: Maarten en Ward L.; 4u‐6u (+opkuis): Ward L. en Kenneth;
Namiddagfuif: idee: I rape the 90’s! Dit kadert in de opkomst van Reinoud als praeses van
Eoos (°1990); Leen merkt op dat dit samenvalt met de Historische Avond, waarbij het de
bedoeling zou zijn dat Historia de ganse dag tapt (normaal tapt Mecenas die middag, maar er
zou gewisseld worden). Er is wat discussie, maar de volgende zaken worden geregeld:
o Er wordt gevraagd of Mecenas die middag wil wisselen, zodat Historia de ganse dag
tapt en we dus een Historische dag hebben ipv een Historische Avond;
o Op die dag geen Brood & Spelen, want de kiesploeg van Eoos zal wel iets eetbaars
verkopen;
o Wel cocktailverkoop;
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•

o Kenneth en Leen (of misschien breder Animatie en Fak) komen samen om elkaars
ideeën te doen samensmelten en één affiche te maken. ‘Het wordt wel geregeld’;
Op 6 mei organiseren we onze laatste TD samen met Mecenas; er is een regeling uitgewerkt
qua shiftenverdeling en financiële verdeling; het schild van Mecenas wordt doorgestuurd
naar PR om een affiche te maken; ook Mecenas maakt een affiche; uiteindelijk wordt de
mooiste affiche gebruikt.

PR:
•
•
•

Affiche laatste TD: zie laatste puntje Animatie;
Alles verloopt vrij goed;
To do:
o Nadenken over een gezamenlijk moment voor de praesidiumfoto om op de laatste
bagatell te zetten + een niet‐praesidiumfotograaf (zodat iedereen erop kan);
o Hernieuwen van de banner op de valven: daar wordt aan gewerkt; (we zijn
benieuwd!)

Cudi:
•
•
•

•

Vandaag de laatste cursusdienst voor de paasvakantie;
Studenten zijn ondankbaar! Er werd speciaal gemaild naar de studenten voor de bundels van
Historiografische Debatten, maar slechts 6 van de 30 zijn opgedaagd oa ene B.S.;
Het boek van Pre‐ en protohistorie wordt verkocht bij de cursusdienst; daarom zal de cudi
vrijdag speciaal open zijn van half 1 tot half 2; ook de bundeltjes van Historiografische
Debatten worden dan verkocht; de mensen die deze vakken volgen, zullen hiervoor nog
verwittigd worden;
Cudi regelt onderling tijdens de paasvakantie hoelang ze nog zullen opendoen na de
paasvakantie;

Website:
•

Leander is niet aanwezig, maar we veronderstellen dat de nieuwe website bijna lanceerbaar
is;

Fak:
•
•
•
•
•
•
•

•

Promo van de week: Groene Duvel voor €1,20 (plus €2 waarborg voor het glas);
Verder nog steeds: Palm van het vat (€1), Baileys (€2)
De beschuiten zijn terug (algemeen gejuich);
Voor de onwetenden: deze week is het nootjesweek;
Volgens Rudi zijn er deze week teveel munten van €0,20, dus tappers: gelieve eerst deze
muntjes te gebruiken;
Fokar heeft belooft onze permadeur te verstevigen;
Nu donderdag: Flügelfuif. Er zijn nog enkele lege shiften:
o Half 2‐2 voordeur steward: Leen en Laura
o Half 2‐2 achterdeur steward: Ward L. en Alexander;
o Voor de andere shiften: zie vorig verslag!
Permacontrole: 8/10 (wegens een stuk karton op de gang);
Verslag
kv
Historia
3003
2009

4

•
•
•
•

•
•

De Historische Avond/Dag wordt nog uitgewerkt;
Dankzij Vriendtje is er Westvleteren beschikbaar;
Wie in de Trappistenweek zijn spaarkaart vol krijgt (= 14 trappisten consumeren), krijgt een
gratis Westvleteren;
Goededoelenzuip (22/05): Jeroen neemt nog contact op met Laura ivm Kameno;
o Hamburgers worden verkocht van 11u ‘s morgens tot 3u ’s nachts, eerst op de
parking, later in de praatkamer;
o Shift van 23u tot 1u: Anne, Sarah en Laura;
Marginale avond (31/03): geen cocktails
Het logo van de Afzuip T‐shirts werd gekozen: Jeroen heeft met zijn ontwerp gewonnen;

Hermes:
•
•
•

Er komt nog 1 Hermes; de deadline hiervoor is maandag 27 april; hij komt uit in de derde
week na de paasvakantie (vanaf maandag 4 mei);
Oproep om artikels te schrijven over afgelopen activiteiten zoals Feestweek en Rock Historia;
Acco heeft een boek geleverd om te recenseren, getiteld: Bezet maar Beschermd. België en
de markies van Villalobar tijdens de Eerste Wereldoorlog, geschreven door Truus Van
Bosstraeten; Vrijwilligers om dit boek te lezen en te recenseren?

Onderwijs:
•

•

•

•

•

•

Nieuw project voorgesteld: ‘Hoe geschiedenis schrijven’.
o Dit boek/ deze bundel zal worden samengesteld; het is de bedoeling deze uit te delen
van de 1e bachelor tot en met de doctorandi. Doel is om, zoals de titel zegt, te duiden
hoe men geschiedenis schrijft.
o Velen zijn enthousiast hierover;
Info over de bachelorpaper voor Erasmusstudenten: deze is verplicht;
o Wie een gans jaar op Erasmus vertrekt, moet vakken kiezen die gelijkwaardig zijn aan
de bachelorpaper, bijvoorbeeld 2 vakken van 6 studiepunten met paper;
o Wie een half jaar op Erasmus vertrekt, moet de docent verwittigen dat hij/zij het
eerste semester niet aanwezig is in Leuven.
Het vak Interculturele Contacten: over 2 jaar wordt het examen van dit vak misschien
schriftelijk, want er zijn gewoonweg teveel studenten. De docenten zullen normaal hun
cursus aanpassen zodat het niet meer nodig zal zijn het handboek aan te schaffen (en dus
niet meer gebruiken op het examen);
De werkcolleges zullen aangepast worden met een numerus clausus zodat er een maximum
aantal mensen een werkcollege kan volgen (zo’n 20 à 30 max.). Zo wil men vermijden dat
sommige werkcolleges overvol zitten;
Het vak Eigentijdse Geschiedenis: in het kader van de bachelorhervorming zal dit vak volgend
jaar niet gegeven worden; het wordt immer verschoven van het 2e jaar naar het 3e jaar; over
twee jaar zal dit vak opnieuw worden gegeven; Mensen die gebuisd zijn in eerste en tweede
zit, zullen waarschijnlijk met de prof zelf een examen moeten regelen volgend jaar;
Leerkrediet: het is de bedoeling studenten die een 8 of een 9 hebben voor een vak, te
stimuleren om hiervoor een herexamen af te leggen, want dit kan financieel nadelig
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•

•

•

•

•

uitdraaien op het einde van je geschiedenisopleiding indien je een andere opleiding wenst te
starten;
2‐jarige Master: Het nieuwe decreet zal hoogstwaarschijnlijk goedgekeurd worden in het
Vlaams Parlement; Gent wil in april al hun dossiers indienen, maar het groepsbestuur van de
Humane Wetenschappen van Leuven zal dit niet doen; hierdoor zal de Tweejarige Master ten
vroegste van start gaan in 2011‐2012; kortom voor de studenten die nu in hun 1e bachelor
zitten;
Bovendien zal het waarschijnlijk zo zijn dat er binnen het decreet naast een 2jarige
Onderzoeksmaster ook een 1jarige gewone Master komt; ook zoekt moet naar een oplossing
om de SLO volledig te laten indalen in de 2jarige master zodat men na 5 jaar zowel een
diploma Master Geschiedenis als een diploma SLO heeft; wordt ongetwijfeld vervolgd;
Varia:
o Professor Werner Thomas is vader geworden van een tweeling; applaus! Proficiat!
o Professor Meijns is vast benoemd aan de Faculteit; applaus!
o Professor Roegiers gaat op emeritaat op 1 oktober 2009; Prof. Cools neemt
Geschiedenis van de Nieuwe Tijd over; prof. Thomas neemt Franse Historische
Teksten over; de rest is onduidelijk;
Rectoraatsverkiezingen: er was kringenoverleg over de rectorkandidaten; nu donderdag
gebeurt dit opnieuw olv Medica tussen 17u en 19u; plaats van dit gebeuren is boven de
fakbar van Medica, nl. Doc’s;
vrijdag om 16u30 is er een Bijzondere Algemene Vergadering van LOKO met rectorkandidaat
Stefaan Poedts als gast;

Cultuur:
•
•
•
•

De uitstap naar Breendonck en Duvel was geslaagd;
Het beiaardbezoek was geslaagd ‐> idee: jaarlijkse traditie van maken, want toch gratis;
Morgen: opera met 8 personen;
Rijsel (23/04): kostprijs: €15; gelieve heel veel reclame te maken in de lessen!

Financiën:
•
•
•

Alexander overloopt Balans IV met de nodige uitleg;
Spaarrekening: €8000
Zichtrekening: €1260,63

Film:
•
•

Morgen: Little Miss Sunshine
Geen film tijdens de kiesweek;

Reis:
•
•

Het draaiboek is af;
Vraag aan de praeses om de volgende KV vroeger te organiseren, gezien de reisreünie;

De Slimste Praeses van Leuven:
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•
•

Er volgt nog een bespreking van het financiële plaatje;
De cheques voor het WWF wordt aan Eoos gegeven tijdens de kiesweek;

Kringverkiezing:
•
•
•
•
•
•

Het Neutraal Comité bestaat uit: Gerwin De Roy, Ruben Casteleyn en Lies Vandepaer;
Het kiesreglement zal deze week aan de valven worden opgehangen;
De opkomende ploegen moet hun kandidatuur indienen op de volgende KV (20/04);
Zij krijgen sponsoring van Historia en één vat van de Fak;
Het debat zal woensdag plaatsvinden;
Vraag aan de KV: stemmen via internet of via stembriefjes? ‐> respons: stembriefjes;

Varia:
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Oproep aan alle functies: maak een draaiboek;
Gaëtan, werknemer bij ACCO vraagt of het mogelijk is om nog eens samen te werken zoals bij
de lezing van Fik Meijer? Ditmaal is het een lezing van Patrick De Rynck, over ‘Humor in de
Oudheid’ op 5 mei => OK voor ons;
Vrijkaarten voor het Galabal van Ekonomika: Vriendtje, Sarah en Rudi;
Nu vrijdag cantus van onze collega’s in Gent, de Vlaamse Geschiedkundige Kring; wie gaat
(misschien)? Ward L., Kenneth, Alexander…
Opkuis: Vriendtje en Timmie;
Grote opkuis van de perma, en zeker het cudikot: nu woensdagavond: wie iets wil hebben
dat we willen wegsmijten, kom zeker af!
Vanavond is het €1 fuif van LOKO in de albatros;
Opkuis van de Fak vrijdagmiddag tussen 13u en 18u samen met Leen? Timmie en Kenneth
verdelen die shift;
Badmuts van de week: Ruben Casteleyn: vorige week woensdag na de lustrumcantus wist hij
niet meer waar hij was; Laura belde hem om te vragen wat er wel scheelde, na een
panieksms van Ruben. Hij zei dat hij niet meer wist waar hij was en dat zijn GSM (!) kapot
was;

Uw plaatsvervangende secretaris,

De voorzitter,

Alexander Noë

Gerwin De Roy
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