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Verslag Kringvergadering Historia vzw 27 april 2009
Aanwezig: Leander, Sam, Frederik, Laura, Alexander, Timmie, Maarten, Lander, Annette,
Karen, Lies, Anne, Wouter, Goedele, Jonas, Tine, Karolien, Kenneth, Inge, Bart Gerwin,
Evi, Ward Lambrecht.1
Verontschuldigd: Victor, Sarah, Leen, Ruth, Wouter, Thomas, Ward D., Gert, Ruben.
Opmerkingen vorig verslag:
• De opmerkingen van Frederik waren niet toegevoegd (maar wel gecorrigeerd in
verslag 22).
• Mark Waes heet Waer.
• Onthaal: Sarah gaat voor die functie solliciteren, het is niet bijna zeker.
• KOCO International is ook nog maar een voorstel.
• PR: kiesprogramma’s doorsturen: toevoegen dat het voor de Bagatell was.
• Sport: de aanhalingstekens bij Eoos heeft gewonnen mogen weg.
• Fak: Westmalle dubbel & Chimay blanche van het vat, en niet Rochefort en Achel.
• We moeten niet vragen wanneer we het vat kunnen geven.
• Jo David komt op voor vice, Benjamin voor onderwijs en Simon voor financiën.
• Varia: de fak is helemaal toe tot 19u.
• Betogingen NSV enzo vervangen door acties.
• Opkuis: Gerwin veranderen in Ward D.
Praesidiumverkiezingen:
• Het is kiesweek deze week! De stemrondes zijn op dinsdag van 12u tot 17u in alma 1
en donderdag van 10:30u tot 18:15u in het MSI.
• Woensdag is het debat @ MSI 00.28 om 20:30u.
• De stembus is verzegeld.
• Donderdagavond is het proclamatie.
Cudi:
• Sinds vandaag zijn de studentencursus van Cultuurgeschiedenis na 1750 en het
tweede deel van de reader van Cultuurgeschiedenis Nieuwe Tijd beschikbaar.
• Vandaag was de laatste keer dat het boek van Pre‐ & protohistorie verkrijgbaar was
op de cudi. Anne spreekt af met de prof om de financiële kant van de zaak te
regelen.
• De cudi blijft tot de laatste week open. Voor het laatste cudimoment wordt nog een
mail gestuurd naar de studenten voor eventuele aanvullende bestellingen (net zoals
vorig semester).
• Op de LOKO AV kwam wat meer duidelijkheid over de vraag van de Accofractie om
financiële gegevens van de cursusdiensten. Niet alle cudi’s hebben hun gegevens
doorgegeven. Wij hebben enkele basic gegevens doorgegeven zoals de prijs per blad
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die we moeten betalen en die we aanrekenen aan studenten. Wat de Accofractie
wilt bereiken: ze willen niet alles in detail; ze willen vooral een goeie houding laten
zien aan Acco zelf, het is geven & nemen. Als niet iedereen dit doorgeeft kan Acco
irritant beginnen doen. Vanuit de AV kwam vervolgend de vraag om een nieuw
voorstel waarin Acco garantie geeft dat er met die gegevens niets verkeerds gaat
gebeuren.
Moeten we dit op het einde van het semester nog wel doen? We wachten op hun
bericht, als dat komt, en zien dan wel verder.

Film:
• Thomas is er niet.
Cultuur:
• Rijsel was heel leuk, superleuk zelfs. Er was uiteindelijk 16 man. Volgens Evi ligt het
Zwin in Limburg.
Jubileum:
• Woensdag is het vergadering om 16u. Er wordt verzameld in de fak. De vergadering
zal niet zo lang duren.
Sport:
• Woensdag is een soort toernooiendag met o.a. het rugbytoernooi. Hiervoor wordt
voor € 15 à 20 Aquarius aangekocht. Water hebben we nog voldoende liggen in de
nissen.
• Normaal was het vandaag dameszaalvoetbal maar Ekonomika had geen ploeg. We
zitten dus waarschijnlijk in de halve finale, tenzij we gelijk staan met Eoos. Omdat
die meer matches hebben kunnen spelen zouden zij dan doorgaan.
Onderwijs:
• Het zijn rectoraatsverkiezingen (er kwam een spontane rimshot vanuit de
praatkamer). Frederik hoopt er nog een artikel voor de Hermes over te schrijven.
Morgen gaat er in aula PDS een debat door tussen alle kandidaten om 19.30u.
• Morgen is het ook masterinfoavond. Op de site is het programma te vinden.
• Er is een infobrochure van de K.U.Leuven over de diplomaruimte, die staat ook op
de site.
• Vanavond is er een debat over Erasmus en de carrièreboost die het zou geven maar
wie daar nu naartoe wil is schromelijk te laat.
• De verkiezingen beginnen volgende week en vallen op prachtige momenten.
• Ook dit jaar komt er weer een onderwijsevaluatie. De kringen zullen daar reclame
voor maken. Er zijn nieuwe affiches en foldertjes. In tegenstelling tot vorig jaar zal ze
niet uitsluitend over tweejarige vakken zijn maar gewoon alle vakken. De kring die in
verhouding de meeste evaluaties kan doen invullen krijgt een vat of zo.
• Professor Verberckmoes stopt als programmadirecteur Geschiedenis. Er is één
kandidaat maar we weten officieel niet wie.
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Volgende week is het de laatste plenaire POC. De traditie is (sinds vorig jaar) dat we
dan een bak met koffiekoeken meenemen, en die traditie zullen we ook in stand
houden.
Niemand weet eigenlijk of Roegiers op emeritaat gaat of niet. Cools gaat echter zijn
vak overnemen…

P.R.:
• De Raaf was te laat dus 1e bach heeft de Bagatell niet in de les gehad.
• Volgende week ergens spreken we af om een praesidiumfoto te maken (om op de
laatste Bagatell te zetten). Gerwin zoekt nog een datum.
Hermes:
• De deadline was vandaag. We wachten voorlopig nog op de kiesweekverslagen
(logisch).
• Morgen is er een interview met Roegiers.
Financiën:
• We hebben € 200 aan de kiesploegen gegeven.
• Babylon heeft € 931,50 overgeschreven voor de lustrumcantus dus dat is nu in orde.
• Op de cocktails leden we €7 verlies.
• Zichtrekening: € 2.231,33
• Spaarrekening: € 8.000
• Onze broeders aan de KULAK vroegen sponsoring voor een cultuuruitstap zodat we
de subsidies daarvoor via de POC kunnen regelen maar dat kunnen ze zelf even
goed.
• LOKO Cultuur moet nog 18 euro storten voor de toneelkaarten.
• Subsidies: Alexander heft een fout gemaakt betreffende de affiches maar ‘t was
geen probleem, dat wordt geregeld met de volgende schijf.
Animatie:
• Brood & Spelen volgende week: tomaat‐mozzarella.
• We hebben nog een hele lading drank staan in de nissen. Genoeg voor nog een paar
maand.
• Fuifshiften: zie bijlage.
Evi en Ward L. arriveren.
•

Het is Zwanenzangcantus op 11 mei. Evi en Maarten tappen.

Website:
• De nieuwe site staat online, met hier en daar nog enkele onvolkomenheden.
• Zouden er nieuwe werkjes & bachelorpapers doorgestuurd kunnen worden? Wat er
nu op staat is verouderd.
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Als je op de link naar het menu klikt, en je wilt binnen het forum de pagina herladen,
kom je terug op de homepage uit. Kan dit aangepast worden? geen probleem! Is
inmiddels gebeurd.
De verslagen van vorig jaar staan er niet allemaal op. We weten niet precies hoe dat
komt.
De vorige Hermes moet er nog opkomen.
Bij het Contactformulier staan praeses en vicepraeses er nog niet tussen.
Het uur op het forum is verkeerd maar wat je daar ook aan doet, het staat altijd
verkeerd. Forumgebruikers zullen ermee moeten leren leven.
De affiche e.d. van de onderwijsevaluatie mag op de site komen (Gerwin stuurt
door).

Fak:
• Bier van de week: Hopus, € 1,50 + € 2 waarborg. Ingieten zoals Duvel.
• Sabam: we moeten normaal meer betalen voor thema‐avonden maar Jeroen heeft
dat vakkundig afgewimpeld. Maar als je een coverbandje laat optreden moet je niet
op de affiche zetten dat ze covers spelen.
• De perma was rommelig. 8/10
• Iemand heeft het brandalarm laten afgaan.
• Zou het schild gevernist kunnen worden?  Neen, dat is slecht voor de verf, dan
gaat het helemaal naar de Filistijnen.
• Hoegaarden hoort in een Hoegaardenglas geschonken te worden tenzij de klant er
expliciet om vraagt.
• De deur is nog altijd niet gemaakt.
• Wie een gratis vat geeft (cf. kiesploegen): het is de bedoeling dat je eigen bekertjes
koopt!
• Bologna‐conferentie: de fak gaat dicht om 6u en opent pas terug om 19u
morgenavond. Voor de kiesploegen: ga niets verkopen op de parking!
• De cantus van de ouderdag gaat door in de praatkamer.
• Nissen: haal alles dat gaat vervallen eruit, zodat het niet in de zomer begint te
rotten, gisten of leven.
• Er is gestemd over wie er naar de afzuip mag gaan.
• Bedankt Leen voor de tijdlijn!
• Het vat voor het niet aanwezig zijn op de opkuis geven we volgende week dinsdag.
KOCO:
• Ouderdag: het begint een beetje in orde te komen. Ghesquière gaat les geven over
troubadours. Nog twee proffen hebben niks bevestigd (1 van Taal‐ & Letterkunde en
1 van Regiostudies). Voor geschiedenis gaat Vos iets doen. AKM gaat iets doen over
nènènènènè: meesters met passie. Shiften komen waarschijnlijk volgende week. We
hebben mensen nodig die liefst heel de dag daar willen zijn (wat niet wil zeggen dat
je de hele dag moet werken), omdat het, als we telkens andere mensen shiften laten
draaien, veel te duur wordt.
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Vrijdag hebben we onze open brief over de Bolognaconferentie, geschreven door
Anne, Alexander, Maarten Bassens en Leander, gestuurd. Hij staat inmiddels in de
Veto, op de sites van De Standaard, Het Laatste Nieuws, De Morgen en Het
Nieuwsblad is er ook iets over verschenen. We hebben hem gestuurd naar de rector,
vicerectoren & kandidaatrectoren. De rector heeft gereageerd (vermoedelijk in
samenspraak met de vicerectoren). Van de kandidaatrectoren heeft (vooralsnog)
alleen Poedts gereageerd.
Woensdag en donderdag is er een noodbalie: je kan nog boeken uitlenen en
terugbrengen. Hierover is echter eveneens gebrekkig gecommuniceerd.
Babs is helaas nog altijd niet terug in circulatie maar gaat wel de quiz in mekaar
gestoken.

Onthaal:
Donderdag is er overleg met StRaaL & Sarah van Start International, om beide organen
onder KOCO onder te brengen om dingen beter te kunnen organiseren. Dat zou onder
de noemer KOCO International gebeuren.
Varia:
• Misschien moeten we eens nadenken over maatregelen tegen Somalische piraten?
• Kenneth heeft een steekproef gehouden en geconcludeerd dat de suggestiebox
misschien beter in de perma gezet wordt in plaats van aan de deur want hij wordt
geleegd door onbevoegden…
• Nu donderdag is het Politika‐galabal in de Brabanthal: we hebben nog 4
uitnodigingen, waarvan er drie ingepikt worden door Annette, Karen, Frederik.
• Er waren geruchten dat HDR en politika‐kaffee zouden verdwijnen omdat de KUL het
contract niet wou verlengen (omdat De Valk uitgebreid zou worden), maar nu heeft
Alexander gehoord dat die contracten toch verlengd zouden worden. Deze
geruchten maken ons toch ook enigszins bezorgd over de Fakbar Letteren.
Anderzijds hebben we heel veel geld gepompt in de Fak & het gebouw is nu in veel
betere staat dan enkele jaren geleden.
• Er zijn al enkele draaiboeken doorgestuurd, waarvoor dank.
• Kenji’s niveau daalde even zo laag dat hij zojuist olie heeft aangeboord.
• Op de LOKO‐AV werd het idee geopperd om op evenementen herbruikbare bekers
te gebruiken. Men gaat proefprojecten proberen op te stellen om te zien wat dat
geeft.
• Het Praesidiumetentje gaat maandag 18 mei door (na de AV). Stuur uw top drie van
locaties door naar Gerwin. Herstel: Gerwin maakt een Doodle aan want het wordt
hier een beetje een pandemonium.
• Vraag vanuit kiesploeg De Ark van Noë: is het mogelijk om bekertjes over te kopen
voor het gratis vat & de cantus?  Ja hoor, da’s geen probleem.
• Vanaf volgende week gaat er veel plaats zijn op de Bagatell, dus stuur veel quotes
door!
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BvdW: Jonas ‘Ballonknuffelaar’ Bervoets, Gerwin Ik‐sluit‐mijn‐vriendin‐op‐op‐mijn‐
kot De Roy, Evi Het‐Zwin‐ligt‐in‐Limburg Winand en De Bus‐ik‐moet‐naar‐Lille‐en‐
niet‐naar‐Rijsel‐chauffeur.

Uw secretaris
Leander Van Reeth

Bijlage: shiftenverdeling From Dusk till Dance‐TD
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