Verslag KV1: 19 september 2009
@praesidiumweekend Itegem
Aanwezigheden: Alexander, Annette, Evi, Maarten, Porno, Wouter D., Pieter,
Thibault, Wouter, Stien, Goedele, Bram, Vincent, Lex, Robin, Karolien, Laura, Tom,
Dries.
Verontschuldigingen: Lander, Leander, Jasper, Inge, Bart, Cédric, Andreas, Lien,
Tom C., Bernd, Hakke, Silke.
1. Goedkeuring vorig verslag
• Het is KOCO en niet KCO
2. Algemeen
• Het is iedere maandag om 21.00u KV op de perma van Historia. Deze
woensdag is er ook KV, maar dan om 20.00u, na de AV van 19.00u. Jullie
worden allemaal verwacht. Het is niet de bedoeling om zat naar een KV te
komen.
• Alle vragen zijn welkom
• Er is een shiftensysteem. Dit systeem is ingevoerd om er voor te zorgen dat het
niet altijd dezelfden zijn die de shiften invullen. Als je op het gehele jaar 12
shiften invult mag je mee op praesidiumetentje. Dit is gemakkelijk te doen,
want 12 shiften is echt niet zo veel.
• Er is een online agenda. Deze is voor alle praesidiumleden toegankelijk via
historiaagenda@gmail.com. Alexander heeft daar eens een mail voor gestuurd,
maar blijkbaar zijn velen die alweer verloren.
3. Evi Ventileert….over de enquête onder onze leden
• Vorig jaar werd er een enquête verspreid onder alle historianen om te peilen
naar hun mening over de werking van Historia. Wat kan er beter en wat niet?
Hier volgen de belangrijkste resultaten:
o PR: We moeten voortaan beter afspreken wie waar en wanneer reclame
maakt, want vorig jaar waren er veel onduidelijkheden. Dit resulteerde
in chaos. Verder vonden de masters dat zij onvoldoende werden bereikt.
Dit is ook niet altijd gemakkelijk, omdat er bijna geen plichtvakken
meer zijn voor hen. De Bagatell is super en blijkt één van de meest
effectieve middelen om reclame te maken. We moeten er dus voor
zorgen dat deze consequent in alle jaren wordt uitgedeeld. Bovendien
moet de website meer worden gepromoot, omdat het soms toch wel
handig is om daar snel iets op te zoeken.
o Samenwerking en het betrekken van alle jaren bij de activiteiten: er zijn
verschillende suggesties gedaan, zoals het organiseren van spellen en
sport waarbij teams van de verschillende jaren (of samengesteld uit
leden van verschillende jaren) tegen elkaar strijden en het oprichten
van een dam-, schaak- of kaartclub. Daarnaast is er ook veel vraag naar
meer activiteiten voor de jaren apart. Deze worden zeer leuk gevonden.
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Bovendien zijn die vaak op de perma, die de studenten toch
toegankelijker vinden dan de fak.
Activiteiten: Ook hier worden een aantal voorstellen gedaan. Veel
genoemd zijn Citytrips of uitstapjes. Het is niet erg om daar wat meer
voor te betalen. Ook zou het leuk zijn als de proffen meegingen. Ook een
uitstapje naar de Efteling, een voetbalmatch en Gent worden genoemd.
Er wordt ook gevraagd om de reis beter te promoten, omdat velen vaak
niet of te laat weten wanneer de inschrijvingen zijn. Probleem met de
reis is echter dat die altijd direct vol zit. Meer promotie betekent dus
waarschijnlijk alleen dat we meer afwijzingen moeten doen. Het zou
ook leuk zijn als we vaker een tentoonstelling of museum bezoeken,
zoals het Leger van Xian. Gevraagd wordt ook naar meer van zulke
uitstappen in de avonduren, omdat er dan geen lessen zijn. Toch zijn er
ook veel positieve reacties. Er is een goed cultureel niveau en vooral de
quiz is erg populair.
Cursusdienst: Nog meer open zijn! Evi werpt tegen dat we al drie keer
in de week open zijn. We kunnen geen rekening houden met ieder
individueel lessenrooster en met de plichtvakken wordt al rekening
gehouden. Bovendien zijn we ook vaak open tussen 13.00 en 14.00u, en
dan heeft er niemand les. Het is voor de cudiootjes niet mogelijk om
meer open te doen. Ze hebben zelf ook les en bovendien zijn we ook het
hele semester open. Dat is lang niet bij alle cudi’s het geval. De
cursussen zijn vaak laat op de cudi, maar hier kunnen we niks aan doen.
Dat hangt immers af van de proffen. Verder is er ook veel goede
commentaar.
Algemene werking en relatie met de rest: Er wordt geen rekening
gehouden me de pendelaars. Dat is niet helemaal waar. Denk maar aan
de pendelparty. Toen was er speciaal voor hen een activiteit, en toen
kwam er niemand. Als je niet op kot zit is het minder makkelijk om deel
te nemen aan veel activiteiten. Hopelijk wordt dat dit jaar beter door de
Open Permadag. Verder werd geopperd dat het praesidium enkel
vriendjespolitiek is. Je kunt dit nooit helemaal vermijden. Het is logisch
dat je leden kiest die je op zijn minst een beetje kent. Je moet er immers
een jaar lang intensief mee samenwerken en er op kunnen vertrouwen.
Als je nooit naar activiteiten komt, dan ben je niet gekend. MAAR: we
moeten wel zo veel mogelijk openstaan voor iedereen. We moeten ons
laten zien en zo’n breed mogelijke waaier aan activiteiten aanbieden
waarvoor veel reclame wordt gemaakt.
We mogen ook niet vergeten dat op iedere enquête ook werd gezegd dat
men tevreden was over de activiteiten en het praesidium.

4. Financiën
• we begonnen met:
o Spaarrekening: 8.000 euro
o Zichtrekening: 350,82 euro
• Maar er zijn al uitgaven geweest:
o De brieven van het jubileum zijn verstuurd: 1.700,64 euro (brieven,
enveloppen…)
o Aankoop plastificeerapparaat: 30.93 euro
o Rekening De Raaf juli: 342,00 euro
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o Bestelling KOCO Letteren codices: 30 stuks: 285,00 euro
o Albatros 26 november en 22 april: 400,00 euro
Inkomsten:
o Bestellingen voor het boekje ‘Tempus Fugit, Historia Manet’: 7 = 93,40
euro
o Subsidies LOKO, schijf 4: 152,88 euro
Dit maakt in totaal: - 1.678, 31 euro
Nu staan de rekeningen er dus als volgt voor:
o Spaarrekening: 6.000 euro
o Zichtrekening: 672,51 euro
We staan nu dus even negatief, maar we mogen niet vergeten dat er ook nog
inkomsten bijkomen.
Er was een fout geweest bij de betaling van ACCO, maar deze is hersteld
Subsidies bij LOKO: voor veel activiteiten kunnen we subsidies aanvragen bij
LOKO. Deze kunnen we 4 keer per jaar indienen. Bewaar dus altijd ticketjes
van activiteiten, posters en bagatells en bezorg deze aan Ward. Hij zorgt er dan
voor dat de aanvraag wordt ingediend.
Het factuur/bonnensysteem: Het komt regelmatig voor dat iemand van het
praesidium aankopen doet voor Historia. Als deze worden voorgeschoten, krijg
je het geld daarvoor natuurlijk terug. Om alles overzichtelijk te laten verlopen
is er een facturensysteem. In de kast op de perma staat een schoenendoos met
daarin papiertjes voor je aanvraag. Vul in wat je hebt gekocht, voor hoeveel
geld en voor welke activiteit. Voeg je bonnetje bij. Ward zorgt ervoor dat jij je
geld krijgt. Pas DAARNA teken je af op het papiertje. Soms kun je ook de
bankkaart van Historia van Alexander of Evi lenen voor aankopen

5. Onderwijs
• POC: Permanente Onderwijs Commissie Geschiedenis
o Werner Thomas is vanaf dit jaar de nieuwe programmadirecteur. Hij
volgt hiermee Johan Verberckmoes op, die aan het einde van zijn
termijn was gekomen.
o Team POC: er zitten ook studenten in de POC. Vroeger waren er voor
ieder jaar afgevaardigden van Oudheid en Moderne. Dit verandert, want
nu zijn we immers samengevoegd tot één studie geschiedenis. Nu is er
één afgevaardigde per studiefase. Voor eerste bachelor zoeken we nog
iemand. Lex is afgevaardigd voor 2e bach en Andreas voor derde bach
en Oudheid. Voor de master zijn er nog wel twee afgevaardigden: Bram
en Alexander. Daarnaast zit Tom zelf ook in de POC. Voor de KULAK
zal Ward Dendievel in de POC zitten. In totaal zijn er dus 4
masterstudenten bij, wat wel goed is omdat er dit jaar moet worden
gewerkt aan het dossier van de tweejarige master. Het is belangrijk dat
de studenten in de POC als team proberen een standpunt in te nemen.
Dan staan we sterker. Daarom zullen zij op voorhand bijeenkomen.
Meestal zijn de vergaderingen op vrijdagmorgen. Probeer ook eens naar
de verslagen te kijken. Dan heb je een idee van wat er allemaal speelt.
• Docentenevaluatie: Deze kunnen we invullen tot 7 oktober. Maak er veel
reclame voor en zeker als praesidiumlid moet je hem invullen (anders zal Tom
jullie persoonlijk komen wurgen). Na 7 oktober komt de evaluatiecommissie
samen. Hier zullen Tom en Bram ook van de partij zijn. Haalt een prof
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onvoldoende, dan krijgt hij een berisping en twee jaar de tijd om zijn cursus te
verbeteren.
Tweejarige master: vorig jaar heeft iedereen een mail van Frederik gehad, met
daarin de stand van zaken. Later in het jaar zal Tom die aanvullen met nieuwe
kennis. Bovendien is onze feedback belangrijk. De mening van de grote groep
moet gekend zijn. Hoor je er dus iets zinnigs over, geef het dan zeker door aan
Tom.
Faculteitsraad: Onze leden zijn: Tom, Goedele, Andreas en Alexander
Didactische Commissie: Dit is de commissie die zich onder andere zal werpen
op problemen zoals het nieuwe systeem voor de examenregeling (Het was niet
duidelijk) en de vraag waarom de master bij hun inschrijving de keuze voor
Culturele Studies krijgen aangeboden en niet de keuze voor Master
Geschiedenis.
Algemeen: De folder van de diplomaruimte. Het was weer geweldig. Velen
weten niet goed wat de diplomaruimte is en spijtig genoeg brengt de folder
daar weinig verandering in. Het doel is een flexibeler onderwijssysteem te
hebben. Er zijn niet langer jaren, maar studiefasen. Er is slechts een
eindbeoordeling aan het einde van het derde jaar voor de bachelors. En dan
pas weer aan het einde van de master. Wel zijn er nog modeltrajecten. Als je
die volgt het de beste kans op een goed examenrooster. Wijk je er van af, dan
zal je rooster ook ongunstiger zijn.
Toleranties: Als je nu met je studie begint krijg je 180 studiepunten mee. Voor
10% daarvan (=18stp) kun je toleranties inzetten. Maar: je moet eerst voor je
eerste jaar zijn geslaagd om over de volledige 18 te beschikken. Tot dan heb je
er maar 12. Vragen over de grote lijk kun je stellen aan Tom. Voor specifieke
zaken of moeilijkheden ga je best naar de studietrajectbegeleiders. Zij kunnen
alles tot in detail aan je uitleggen.
De wisseling der proffen:
o Historische wetenschap: Jan Bleyen (i.p.v. Goossens)
o Nieuwe Tijd: Hans Cools
o Dit jaar geen Nederlands Historische Teksten.
o Frans Historische Teksten is verplicht voor de eerstejaars moderne
geschiedenis en wordt gegeven door Michelle Goyens.
o Je kiest dit jaar 4 vakken humane wetenschappen i.p.v. 3
o De vakken van Hauben (bv. Griekse stadstaat) worden overgenomen
door Schorn.
Feedback op de bachelorhervorming is welkom

6. Onthaal
• Het jaar 1991 arriveert.
• We begeleiden de eerste jaartjes naar de infosessie in De Valk. Verzamelen om
13.15u aan de cbib. Doe je T-shirt aan.
• Om half 6 is de grote rondleiding door Leuven. Verzamelen om 17.15 aan de
Cbib. We vertrekken in groepjes. Je krijgt een route mee. Probeer op het
aangegeven tijdstip op de perma te zijn. Doe ook nu je T-shirt aan. Breng ook
de nodige dosis enthousiasme mee.
• 20.30u: verzamelen voor de bowling aan de bareel (laat deze tijdens de
rondleiding dus ook zeker zien). Het eerste spelletje is gratis.
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Maak tijdens e rondleiding goed reclame voor de eerste activiteiten (eerste
bach cocktailavond, Nieuwjaar @ fak, openingsfuif, tapperscursus, brood en
spelen, sport…)
Eerste bach Cocktailfeestje@Perma: donderdag 24 september vanaf 21.00u:
messageparty
o Shifts: 21-23u: Stien en Pieter
o
23-01u: Dries en Vincent
o Opkuis,01-03u: Goedele en Lien
Inkopen: zowel voor cocktailfeestje als Nieuwjaar en brood en spelen dinsdag
om 18.00u inkopen doen. Verzamelen in de fak door Animaatjes, Fak en
Onthaal. Porno zorgt voor de versiering van Nieuwjaar met de 25 euro van de
fak. Vergeet geen factuur te vragen
Er is een ventilator!

7. Drama
• Een ideetje van Laura: we doen de auditie op 6 oktober om 20.00u. Is
iedereen akkoord? Ja. Dit is namelijk vroeg genoeg in het jaar, maar er is toch
al wat tijd om vriendjes te maken en die mee te slepen naar de auditie.
• Laura wordt dit jaar bijgestaan door Sara en Jan. Zij deden vorig jaarmee met
toneel.
• Waarschijnlijk spelen we dit jaar een meer klassiek stuk, zodat het
herkenbaarder is voor het publiek.
• We doen weer mee met het IfTF (Interfacultair Theaterfestival)
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LOKO
Bedankt Cédric en Andreas om de shift bij de inschrijvingen op te nemen.
Het was LOKO-midweek: Tom, Alexander en Ward zijn meegeweest.
Er zijn vormingssessies van LOKO voor verschillende praesidiumfuncties.
Daar krijgt men vanzelf bericht van.
Er zijn nog enkele mandaten open
De voorzitter heeft een speech gehouden over de waardering van het diploma
LOKOMOTION (12 november): Letteren baat de Albatros uit. Zaki komt
draaien.
KOCO
Letterenfuif op donderdag 15 oktober
We hebben 30 codices besteld
Letterencantus op 26 oktober in de Pavlov
Galabal: 26 februari: locatie nog onbekend
Er wordt een poging gedaan om het Interletterentoernooi nieuw leven in te
blazen. Blijkbaar heeft ene Ruben Boon vorig jaar een voetbaltoernooi
georganiseerd onder letterenstudenten. Misschien moeten we hem eens
contacteren om te vragen of hij zin heeft zich hiervoor in te zetten.

10.
Sport
• 24-uurloop: 20-21 oktober @ sportkot: komt allen lopen!
o We hebben al gratis tenten via de vader van Wouter. Dit is al supergoed
nieuws
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o Er is een waarborgsysteem voor de shifts van LOKO. Als je een shift niet
invult betaal je een boete. Tot 10 shiften is die 5 euro per shift, tot 20
shiften 10 euro per shift enz.
o Het thema wordt de Zoo. We gaan pizza verkopen. Wie er nog een oven
op overschot heeft mag dat altijd doorgeven aan Karen.
IFB (Interfacultaire beker)
o Voor 30 september moeten we doorgeven aan welke sporten we willen
deelnemen. Vorig jaar deden we mee met rugby, voetbal, basketbal en
volleybal
o We moeten dus al meteen reclame maken. PR maakt een aparte bagatell
voor sport. Sport stuurt de gegevens door aan PR.
o Het forfaitsysteem: omdat er te vaak forfait wordt gegeven zijn er nu
boetes ingesteld. 1x afzeggen mag. Vanaf de tweede keer volgt een
boete.
o Wednesday sportsfever: dit is een activiteit van de studenten aan de
KHL dat iedere twee weken plaatsvindt. Er wordt dan een aparte sport
gepromoot. Zij vonden dat er te weinig reclame voor werd gemaakt. Dit
jaar dus meer reclame
o Maandag is het weer LOKO-sport.

11. Cultuur
• Night of the proms: We moeten al volgende week (29 september) doorgeven
hoeveel kaarten we willen. Kaarten kosten 20 euro. LOKO heeft er al 200
besteld. Dit is veel te snel. Zo hebben we geen tijd om reclame te maken.
Bovendien moeten we voorkomen dat we net als vorig jaar een groot verlies
daarop maken. Als we het doen, moeten we op voorhand laten inschrijven.
Misschien kunnen we het best aan de cursusdienst koppelen. We willen
eigenlijk uitstel van die datum voor de inschrijvingen. We gaan toch een poster
maken. Moeten we eigenlijk minstens 20 kaarten bestellen, want dit was vorig
jaar het geval?
• Het interfacultair theaterfestival vraagt naar de contactpersoon van Historia
(Laura). Laura zal mailen.
• Het Groot Dictee der Studenten: Info volgt. Het gaat door in het eerste
semester. Het wordt grootser dan voorheen met een finale op 11 november in
de Boekenbeurs. Er zal worden samengewerkt met andere steden.
• Cultuur zal nog samenkomen
• Vraag van LOKO om reclame te maken voor de cultuurbureaus (bv. die van
Ithaka)
• FILM: Coraline (MSI 01.16, 20.00u)
• We mogen meer cultuursubsidies aanvragen, want de pot geraakt niet leeg.
Doen dus!
12. Animatie
• Woensdag: Brood en Spelen: Deze week croques, want dat is gemakkelijk en
het verkoopt goed. We doen dinsdag inkopen met de rest.
o Shifts: 14-16: Robin en Wouter
o
16-18: Lex en Pieter
o Het concept is vorig jaar een beetje verwaterd, omdat niet goed
duidelijk was wat nu juist het idee was. Nu dus goed reclame maken en
uitleggen. Al beginnen op de rondleiding
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Openingscantus: 30 september, 20.30@pavlov: de lijst hangt uit. Er mag 70
man komen.
o Tappen: Laura, Robin, Lex en Eline (als ze kan)
o Zij verzamelen op 20.00u op de perma.
Openingsfuif: 8 oktober @ Musicafé:
o DJ: Karen
o Een neef van Vincent draait ook wel eens. Misschien wil hij eens komen.
Proefdraaien kan ook in de fak. Als je eens wil dj-en laat het weten.
Er komt een lijst voor alle Brood en Spelen in het eerste semester.
We gaan eens in het Spit kijken voor spelletjes.
Animatie
komt
nog
samen

13. Website
• Hij is niet up to date en dat moet dringend veranderen. Ook met de blik op de
eerstejaars. Het is beter als zij via de website dingen kunnen opzoeken. Er
staat nog niet eens een welkomstwoordje. Ook de agenda moet er dringend op
en de praesidiumvoorstelling is ook nog niet OK. Werk aan de winkel voor
Leander.
14. Cursusdienst
• Vincent heeft de sleutels van Anne gekregen
• De bestelbonnen worden nu gemaakt. Ze hebben een nieuw kleurtje en wij
hebben het uniek gebruikersrecht tot nu toe.
• We hebben al:
o Cultuur en maatschappijkritiek (deel Tollebeek)
o Papyrologie (Clarysse)
o European studies (Goddeeris)
o Geschiedenis van Rusland (Goddeeris)
o SLO: bundel 1
• De openingsuren worden nog vastgelegd. We zijn deze week nog niet open. Er
komt een poster van aan de valven.
• ACCO: Gaetan is onze contactpersoon. We gaan de boeken verkopen van:
o Putzger-atlas
o Historiografie
o Een boek van Historische Wetenschap (nieuw)
o Alles wat wij van ACCO verkopen is goedkoper dan in de winkel zelf.
Wij mogen een korting aanbieden van 16 tot 18 procent. Zelfs als je geen
lid bent, kom je nog goedkoper uit., want Acco geeft maar 10% korting.
• Ook nog iets van Griekse Stadstaat, maar daar konden we nog niet zo goed aan
uit.
15. Erasmus
• Tot nu toe vooral inkomende studenten ontvangen
• KOCO international is opgestart. Er zijn nu 8 leden. Zij zijn ook
Erasmusverantwoordelijken binnen hun eigen kring. We hebben al vergaderd
met Roger. Bovendien zijn er al 250 a 300 facebookgegevens verzameld. De
bedoeling is om deze studenten hiermee in contact te brengen met de Belgen.
• International Party: Woensdag om 22.00u op de perma. Allemaal komen om
contacten te leggen. Breng zo veel mogelijk volk mee, want de Erasmussers
waren heel enthousiast.
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Verder gaan we de tweedejaars aansporen om op Erasmus te gaan. Wouter zal
naar de lessen gaan en Roger organiseert infosessies.
Er komt een stukje in de Hermes.

16. Jubileum
• Er is in de vakantie veel gebeurd: hier volgt een korte samenvatting: Dit is niet
alleen voor studenten, maar ook voor alumni en proffen.
o Opening: Academische Zitting: 9 oktober in de Jubileumzaal. Hiervoor
zullen shiften komen, dus probeer die avond alvast vrij te houden, ook
al is het een vrijdag. Er zal een receptie zijn, speeches, muziek en foto’s.
o Boekje en tentoonstelling: opening op 19 februari. Tom, Frederik en
Annette zijn druk aan het schrijven.
o Foto’s: voor de openingsreceptie moet er een fotoreportage zijn. Evi
coördineert en krijgt hulp van Goedele en Laura. Deze moet 9 oktober
klaar zijn. Annette stuurt de inventaris naar Evi, zodat zij weet welke
dozen in het archief.
o Verder zijn er nog veel kleine activiteiten: een fuif, een cantus, een
lezing.
17. Fak
• Het is fakweekend geweest en het was plezant.
• De praatkamer gaat de eerste week alle dagen open.
• Dinsdag: Nieuwjaar@ fak.
o Shifts voor de praatkamer: 22-00: Karolien en Annette, Lex
o
00-02: Bram, Laura, Bassens
o
+ opkuis 02-04: Alexander, Porno, Wouter
o Er is een vat om 12 uur
o Voor alle thema-avonden krijgen we van de fak 25 euro om in te kleden.
Deze wordt alleen uitbetaald als er een factuur wordt ingediend (een
gewoon bonnetje is dus niet genoeg)
o De data van de thema-avonden van Historia voor het komende
academiejaar liggen al vast. Zijn er nog ideeën voor thema’s?
 27 oktober
 1 december
 9 maart
 30 maart
• Er komt een nieuw slot op de branddeur: deze wordt om 9 uur gesloten. Je
kunt het alleen langs buiten sluiten, maar je kunt hem wel van binnenuit
opendoen.
• Jassen horen aan de kapstok
• Permacontrole wordt strenger: 3x onvoldoende is een vat. De nissen tellen ook
mee. Wij doen shiften voor de opkuis.
• Het gangetje moet door Babylon en Historia worden schoongemaakt. Eerste
semester is voor Babylon, het tweede voor ons. Er mogen geen plakemmers
meer staan
• Op het balkon gaan is verboden, evenals de ramen openen na 22.00u
• Alle activiteiten noteer je in het fakboek. Dit ligt achter de toog. Dit doe je
minstens 1 week op voorhand.
• Tappen: iedereen die wil is welkom. Kun je nog niet tappen? Volg dan een
tapperscursus. Deze vinden plaats in de derde week van het semester, iedere
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ochtend tussen 11 en 13u Inschrijven kan aan de valven. Tap je genoeg, dan
mag je naar het tappersetentje komen.
o De tappers en dj mogen onder het arbeiten niet meer te veel drinken.
De regel wordt eigenlijk dat er geen alcohol meer mag worden
geconsumeerd, al zal niemand iets van één pintje zeggen. Dit is om te
voorkomen dat er zatte tappers achter de toog staan. Het drinken wordt
bewaard voor Plan Simons.
Maak reclame voor de fak bij de rondleiding.
Als het heel druk is in de fak gaan de krukken de kelder in, of staan er in ieder
geval minder.
Om het dartbord in de fak te mogen gebruiken moet je je pas afgeven.
Heb je zin om fakbeheerder te worden? De functie van barco is nog vacant.
Fakfeestweek: Deze vindt plaats in het tweede semester
o Duvelavond: vorig jaar zijn daar wat problemen mee geweest, daarom
worden er dit jaar twee securitiy-mannetjes bij de deur gezet.
Bovendien moeten er ook stewards staan. Er wordt ook gedacht aan een
systeem waarbij de achterdeur de ingang wordt en de voordeur de
uitgang.
o Proffentap: Als je een prof hiervoor kan strikken, wordt dit zeer
gewaardeerd.
Verdeelsleutel: Er wordt over een systeem voor de verdeling van shiften voor
de fak nagedacht. Er is echter nog veel discussie over. Een mogelijkheid is het
overnemen van het systeem van KOCO, waarbij Historia en Babylon als de
grote kringen worden gezien, Mecenas, Eoos en Alfa als middelgrote kringen
en Musicologica als kleine kring. We moeten nog zien wat er uit de discussie
komt.
De Kaart:
o Er is geen Rodenbach van het vat meer
o Nu is er Blonde Leffe van het vat
o La Chouffe staat terug op de kaart, nu uit een flesje
o Gini Passion staat op de kaart. We hebben 15 gratis bakken gekregen en
we gaan zien wat het geeft.
De deur van de perma en de luster moeten nog worden gemaakt.
Er komt geen fakbarwissel meer, want het was een flop
De eerste Flugelfuif is op 17 december.
Oproep aan de West-Vlamingen: ga naar Westvleteren en haal enkel bakken
voor ons
De fakcondooms zijn niet veilig. Het is maar dat je het weet.
We zoeken nog tappers voor woensdagnamiddag

18.Reis
• Lang niet iedereen heeft voor de deadline gestemd op de doodle.
o Misschien kunnen we toch beter een open stemming houden
• Voorstel: het aantal reizigers optrekken tot 50.
o Dit is meer werk en misschien moeilijk (voor vliegtickets ed.), maar op
zich wel haalbaar. Gevolg is wel dat het hostel iets duurder zal zijn.
o Bram is geneigd om het aantal op 40 te houden. De groep is eigenlijk
groot genoeg.
• We gaan zo vlug mogelijk inschrijvingen doen.
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19. Hermes
• Het 0-nummer is uit. Maandag wordt het uitgedeeld aan eerste bach (en de
masters)
• Opmerkingen zijn welkom
• Iets schrijven over je eigen functie mag altijd
• Maarten moet Gaetan nog mailen over de boekrecensies
• De lay-out is geslaagd.
20.
PR
• Affiches en bagatell zijn in orde
• Zorg dat je goed vooruit kijkt en op tijd activiteiten signaleert.
• Aantal af te drukken gewone posters: 7
21. Opkuis
• Deze week: Alexandra en Alexander.
22.
Reclame: een voorstel
• reclame maken in de les was één van de dingen die vorig jaar niet zo soepel
verliepen. Het voorstel is nu om per les iemand aan te duiden die ervoor moet
zorgen dat er reclame wordt gemaakt. Dit betekent niet gewoon even de
bagatell voorlezen, maar met passie de studenten overtuigen naar de
activiteiten te komen.
o Nu dinsdag: Griekenland en Rome (9-11): Porno
 Cocktailfeestje
 Nieuwjaar
 Openingscantus
 Brood en spelen
o Dinsdag: Historiografie (8-10): Tom
o Donderdag: Middeleeuwen (14-16): Goedele, Vincent (en Tom?)
23.
Varia
• Cara boe!
• Statuspoepen, Samantha, pudding!
• De perma is gekuist en het cudikot is veranderd
• Bij de Raaf ligt een aftekenlijst voor alles wat je laat afdrukken. Voor iedere
functie heeft iemand een volmacht. Deze kan daarmee aftekenen.
• Permanentie: Vroeger was de permanentie altijd open. Nu is dat niet meer,
maar we willen dat opnieuw proberen. De Brood en spelen vullen al één
middag, maar we gaan nu testen of het ook nut heeft om op dinsdagmiddag de
perma open te gooien. Over een paar weken zullen we dit initiatief evalueren.
Dus deze dinsdag is de perma open tussen 13.00u en 18.00u.
• Badmuts: Karolien, omdat ze een week te vroeg naar de LOKO-sport
vergadering ging.

Uw secretaris,
Annette Hoeijmans
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De voorzitter,
Alexander Noë
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