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Verslag kringvergadering Historia vzw 20 april 2009
Aanwezig: Victor, Annette, Leen, Alexander, Tom Bervoets, Gert Gregoor, Benjamin Smolders, Ruben
Casteleyn, Laura, Evi, Timmie, Karolien, Kenneth, Gerwin, Sarah, Jantje, Maarten, Ruth, Lander, Ward
L., Anne, Ruben, Lies, Karen, Ward D., Inge, Bart, Leander.
Verontschuldigd: Goedele, Tine, Jonas, Frederik, Sam, Wouter, Gert.

Opmerkingen vorig verslag:
•

Leen en Karen waren wel degelijk aanwezig.

•

Wie een heel jaar op Erasmus gaat, moet geen vakken kiezen die aansluiten bij de
bachelorpaper maar wel vakken die eraan gelijkwaardig zijn (bv. 2 vakken van 6 studiepunten
met een paper).

•

Bij ICC wordt het examen misschien schriftelijk, niet het vak zelf.

Reis:
•

Het is vanavond reünie, er is een verrassing voorzien & dit is geregeld met Alexander.

•

De beamer blijkt toch niet voorhanden te zijn.

•

Het draaiboek is af!

Onthaal:
•

ER KOMT GEEN TWEEDE‐BACHACTIVITEIT!

•

Morgen gaat Sarah samenzitten met haar opvolger om volgend jaar te regelen.

•

Sarah gaat solliciteren voor de functie van stafmedewerker bij LOKO International.

•

Wouter zou KOCO International willen doen volgend jaar (als dat er komt: het voorstel is nog
niet aangenomen)  volgende week komt hierover een vergadering.

Cultuur:
•

Iedereen moet meegaan naar Rijsel!

•

De affiche met de 3 koppels op heeft gewonnen voor de FDtD‐TD.

•

We hebben plakshifts: morgen en donderdag en volgende week maandag, woensdag en
vrijdag.

•

Aan de kiesploegen: gelieve uw programma’s door te sturen zodat die op de Bagatell kunnen
verschijnen(ook naar Leander)!

PR:
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Lustrum:
•

Financiën: bij de massacantus hebben we € 81 verlies geleden per kring Babylon moet ons
nog € 931.

•

Volgende week nog een vergadering?

Sport:
•

Volgende week is het rugbytoernooi.

•

Er komt waarschijnlijk geen inhaalmatch tegen Chemica.

•

Woensdag is het volleybal tegen Apolloon.

•

Volgende maandag is het zaalvoetbal tegen Ekonomika. We maken kans op de halve finale
als we winnen!

•

ILT: het was heel leuk & geslaagd (met dank aan het goede weer). Eoos heeft gewonnen.

KOCO:
•

16 mei is het ouderdag en er zijn een beetje problemen: de brieven zijn bijvoorbeeld nog niet
verstuurd, maar het komt wel in orde. Er komen nog wel shifts, maar waarschijnlijk pas heel
laat, waarvoor excuses.

•

Het lokaal voor de quiz is gereserveerd.

Onderwijs:
•

Tweejarige master: dit jaar wordt er niets meer ingediend. Men wil een poging doen om voor
de tweejarige onderzoeksmaster een ruim interdisciplinair aanbod te bieden (cf. in het
buitenland). Zo moeten velen niet meer naar het buitenland voor aanvullende opleidingen
en trekken we meer internationale studenten aan.

•

Leercentrum: volgend jaar wordt alles in model gezet.

•

Rectoraat:
o Humane zal de aandacht leggen bij de kandidaten op het allocatiemodel, de
studentenvoorzieningen als er een tweejarige master komt (bvb. De Alma,
voldoende koten,…), de ALO/SLO en de financiering van bibliotheken.
o Iedereen is welkom op de open vergaderingen en debatten die de komende dagen
gehouden worden:


20/04, 21u, VHI 00.10: Bernard Himpens



21/04, 20u, VHI 00.10: Koen Geens



22/04, 17u, Justus Lipsiuszaal: Mark Waer
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22/04, 20u15, MTC 00.10: VAPL‐debat



23/04, 18u, Justus Lipsiuszaal: Bernard Himpens



24/04, 18u, Justus Lipsiuszaal: Stefaan Poedts



27/04, 22u, Kleine Aula MTC: Mark Waer



28/04, 20u, PDS: Debat LOKO & Veto

o Er is al één Open Bureau geweest, nl. met Stefaan Poedts en hij heeft toch wel een
positieve indruk gemaakt.
•

Volgende week dinsdag is het Masterinfoavond.

•

Maandag 27 april is het Bolognadebat over Erasmus.

•

Woensdag 29 april is er een infosessie over beheren, evalueren en citeren van informatie. De
links naar de verschillende tools staan op Toledo onder Bibliotheek Letteren. Dit gaat door
van 11u tot 12u30 in de Justus Lipsiuszaal

•

4 mei komt de examenregeling online.

•

De wereld is om zeep.

LOKO:
•

De Acco‐fractie is met een enorm aantal volmachten naar de AV geweest. De directeur werd
daar niet vrolijk van.

•

De Acco‐fractie wilt graag van alle cudi’s een overzicht van de inkomsten van de cursussen
krijgen maar we zijn niet echt van zin om die te geven.

•

Er is een aanvraag geweest om de structuur van LOKO te veranderen zodat er 1 voorzitter is
die zich bezighoudt met externe, en 2 ondervoorzitters: 1 voor onderwijs en 1 voor sociaal.
Een aantal wil dit al dit jaar doorvoeren maar er zal een werkgroep opgericht worden die zal
kijken of het mogelijk en gewenst is om dit over 2 jaar in te voeren.

•

Er is een probleem met de relatie LOKO – Veto. De Veto zou namelijk te vaak verkeerde
informatie gegeven hebben dit jaar. Bovendien breken ze systematisch alles af.In de laatste
edities hebben ze zichzelf politiek geprofileerd, wat in strijd is met de reglementen van LOKO
& Veto. Tegen de volgende AV moet Veto voorleggen hoe zij hun relatie met LOKO zien en
vice versa. Er moet aangeduid worden of Veto bij LOKO blijft en zich dus aanpast, of zich
distantieert.

•

De Kringencoördinator laat weten dat de kringen hun verlanglijstje voor de uitleendienst
moeten doorsturen. Het is vrij onduidelijk wat men hier precies mee bedoelt.

Animatie:


Het is morgen Historische Dag, met in de namiddag I Rape the Nineties: elk uur worden er
nineties‐liedjes gemixt; wie ze allemaal herkent krijgt een bonnetje. Er worden ook cocktails
verkocht, waarvoor we shifts nodig hebben:


13 – 15u: Evi & Timmie
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15 – 17u: Alexander & Ruben



17 – 19u: Ruben C. & Ward L.



19 – 21u: Sarah & Lies



21 – 23u: Inge, Leen & Maarten



23 – 01u: Laura, Kenneth & Ward L.



01 – 03u + opruim: Alexander, Leen & Laura

•

Er is geen Brood & Spelen deze week, en ook volgende week gaat dit evenement niet door.

•

FDtD‐TD: Mecenas vraagt een verandering in de winstverdeling van 80‐20 naar 75‐25. We
stemmen hierover:


Pro: 16



Contra: 0



Onthouding: 9

Gert arriveert.

Fak:
•

Er is nog geen verslag van de beheerraad en dat is de schuld van Michiel!

•

Het is trappistenweek! Er zijn 14 trappisten en Westvleteren voor wie een spaarkaart vol
krijgt door de 14 andere trappisten te drinken (of te laten drinken). Westmalle Dubbel en
Chimay Blanche zijn van ’t vat. De prijs is € 1,60 + € 2 waarborg voor alle glazen (ook die waar
je normaal geen waarborg voor moet betalen). Rustig inschenken en het laatste van het
flesje niet mee inschenken.

•

De sjasknoppen van de urinoirs zijn gemaakt.

•

Er zijn 18 vaten te verdelen voor alle kiesploegen van de Letterenkringen.

•

Wegens de financiële crisis is beslist dat tappers & DJ’s geen gratis sterke drank meer mag
drinken tijdens hun shift (wel tijdens plan Simons).

•

Historia heeft nog zo’n € 200 schulden bij de fak.

•

Permacontrole: 10/10.

•

Vorig jaar is beslist dat er bij de opkuis na een feestweek of voor de vakanties 2 personen per
kring aanwezig moeten zijn (anders moet de kring in kwestie een vat betalen). Na de
Flügelfuif was Leen echter grotendeels alleen voor Historia. Met andere woorden: we
moeten een vat geven. We zullen eens bespreken wanneer.

•

Historische dag: zeker komen! En kom ’s avonds verkleed! Er is nog een tapper nodig: Porno
is kandidaat. Leen zoekt ook nog hulp om de tijdlijn op te hangen vanaf 11:30u: Kenneth,
Gerwin en Anne nemen dit voor hun rekening.

•

Woensdag is het goededoelenzuip ten voordele van Kameno.
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•

Deze week is het kies‐ & feestweek van Eoos.

•

Het vat van Gijs wordt ook woensdagavond gegeven. De opbrengst ervan gaat ook naar
Kameno.

Financiën:
•

Wouters inkopen voor de reis zijn terugbetaald.

•

De laatste Brood & Spelen bracht € 15,73 winst op.

•

Zichtrekening: € 1.396

•

Spaarrekening: € 8.000

•

De subsidies zijn ingediend

•

Sponsoring kiesweek: als er twee kiesploegen zijn, sponsort Historia € 100 per ploeg.

Jantje slaapt.

Website:
•

De nieuwe site kan online zodra de cudiootjes hun gedeelte geüpdatet hebben.

•

Charis Verbelen heeft de bannerwedstrijd gewonnen en wint zo een cinematicket, gekocht
bij Alma 1 voor € 5 (zie je wel).

•

Het forum was het voorbije weekend offline, dit komt doordat wij blijkbaar een MySQL‐
database gebruiken die niet meer aan een actieve account bij Ulyssis gekoppeld is en bij het
opruimen van de servers verloren is gegaan. Gelukkig kon men het meeste nog recupereren
middels een backup van 10 april. Dit zou normaal gezien in de toekomst niet meer gebeuren.

Film: Deze week: Die Fälscher

Hermes:
•

Deadline = volgende maandag, maar zouden de kiesploegen misschien een soort dagboek of
tekstje kunnen afleveren (na de kiesweek, uiteraard).

•

Timmie of Gerwin schrijft een verslag van de historische dag.

•

Inzendingen zijn altijd welkom.

•

Hermes heeft een cadeau voor Historia: een boek over WO 1 dat we van Acco hebben
gekregen om te recenseren.

•

De vorige Hermes moet nog altijd op de site verschijnen!
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Cursusdienst:
•

Er is een studentencursus van Cultuurgeschiedenis na 1750, met zeer veel dank aan Tom Van
Der Stappen.

•

Prof. Verberckmoes brengt (hopelijk) binnenkort het tweede deel van de reader voor
Cultuurgeschiedenis Nieuwe Tijd binnen.

•

De openingsuren blijven dezelfde als voor de paasvakantie.

•

Nog tot en met volgende week verkoopt de cudi een boek voor het vak pre‐ & protohistorie
aan € 25. Nadien is het boek nog altijd bij de prof zelf verkrijgbaar.

Slimste Praeses: Donderdag wordt er een vat gegeven in de fak en dan wordt ineens de cheque voor
het goede doel afgegeven (die zo’n € 1200 waard zal zijn).

Laura is weg.

Kandidaten voor de verkiezingen:
1. Porno For President: Gert Gregoor (praeses), Jo David (vice‐praeses), Simon Wouters (aka
zatte Simon, financiën) en Benjamin Smolders (onderwijs).
2. De Ark van Noë: Alexander Noë (praeses), Evi Winand (vice‐praeses), Ward Lambrecht
(penningmeester) en Tom Bervoets (onderwijsverantwoordelijke).
•

Het debat vindt woensdag plaats om 20:30u in MSI 00:28.

Varia:
•

Volgende maandag is het Bolognaconferentie. De fak gaat dinsdag toe tot 19u. De volgens
sommigen extreme maatregelen zijn nodig omdat er acties van andersglobalisten,
anarchisten en het NSV aangekondigd zijn, en ook met de rellen in Straatsburg in het
achterhoofd.
Dat de bib echter meer dan twee weken quasi gesloten en/of onbereikbaar is vinden we echt
niet kunnen. Ook de manier waarop (bijna zonder informatie aan de studenten) kan niet
door de beugel. Het idee wordt geopperd om brieven, mails, online petities en dergelijke te
sturen naar The Powers that Be. We zouden ook de rectorkandidaten hierbij kunnen
betrekken door er vragen over te stellen tijdens de open vergaderingen (cf. supra) en
misschien willen proffen ons ook wel steunen.

•

Er waren gisteren geen Historianen op Plan Sjarels, en er waren nochtans gratis Bicky’s. Maar
we waren ook niet verwittigd, dus we konden er niet echt aan doen.

•

Er is nog pizza van Eoos!

•

Katrien Philippen bedankt ons voor het kaartje en de attentie.

•

Gelieve uw draaiboeken te maken, liefst tegen volgende week toch al iets klaar hebben.
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•

ISHA: het was heel plezant, de aanwezigen hebben onder andere een T‐shirt gekregen en er
was ook nog iets met een Ier en kamersleutels. We waren daar deze keer als ‘observers’,
maar het zou tof zijn moesten we volgend jaar ook werkelijk lid worden van die organisatie.
Bij betaling voor 1 augustus komt dit neer op € 50. Moeten we echter niet aan het
studentenkorps vragen of zij daar wel mee akkoord zijn? En gaan we dan alleen
praesidiumleden naar de seminaries en conferenties laten gaan? En zo niet, hoe beslissen we
dan wie er mag gaan? Deze vraag zal na de kiesweek terugkomen omdat het toch iets is voor
volgend jaar.

•

De vrijdag voor de paasvakantie was het cantus van onze geschiedkundige broeders uit Gent
en het was plezant (het feit dat de senior zijn eigen moeder in de kan liet gaan droeg daar
wel enigszins aan bij).

•

Badmuts van de week: Ward L., omwille van zijn avonturen in Zagreb.

•

Opkuis: Victor en Ward D.

Uw secretaris,

De voorzitter,

Leander Van Reeth

Gerwin De Roy
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