Verslag KV2: 23 september 2009

Aanwezigheden AV
Alexander, Evi, Andreas, Thibaut, Pieter, Maarten, Vincent, Dries, Karolien, Stien,
Lander, Wouter, Gert, Lien, Ward, Lex, Eline, Cédric, Robin, Annette, Gerwin.
Aanwezigheden KV2:
Aanwezig: Andreas, Thibaut, Pieter, Maarten, Vincent, Dries, Karolien, Lies, Stien,
Lander, Wouter, Porno, Lien, Silke, Tom C., Evi, Gerwin, Lex, Eline, Cédric, Robin,
Ward, Alexander, Annette.
Later: Laura, Leander, Jasper, Inge, Bart
Verontschuldigd: Tom B., Jasper, Goedele, Bart, Inge, Bram, Hakke
Afwezig: Bernd
1.
•
•
•
•

Opmerkingen vorig verslag
Financiën: maak een onderscheid tussen inkomsten en uitgaven
Typefoutjes (onze heer de praeses zou deze nog doorgeven)
Vermeld de zalen van de fuiven en cantussen er zeker duidelijk bij
Michelle Goyens geeft Frans Historische Teksten i.p.v. Werner Thomas

2. Erasmus
• Woensdag: 22.00u @ Perma Historia en Babylon: Beernight with the Belgians
o Fruitbieren.
o Mengen van Erasmussers met de Belgen
o Misschien komen er 30 Indiërs van Bio-ingenieurs. Houdt die weg van
Evi
o Babylon en Historia hebben al veel reclame gemaakt.
o Er zijn 136 bevestigingen via Facebook
o Normaal is dit tegen 2 uur gedaan.
o Er zijn geen shiften voor.
• De volgende activiteit wordt een bezoek aan het chocolademuseum. Er staat
nog geen datum vast.
o Waarschijnlijk wordt er een mail rondgestuurd onder de Erasmussers.
De eerste 20 a 30 kunnen mee. Hetzelfde wordt gedaan onder de
Belgen, zodat er een totaal van 50 mee kan. Er komt ook een lijst aan de
valven. Ook hier is het doel het mengen van de buitenlanders met de
Belgen.
o Ward zegt: Vorig jaar vonden de Erasmussers het chocolademuseum
niet echt geweldig. Maar volgens Vincent is er wel veel vraag naar.
• We maken onder de Erasmussers bovendien reclame voor alle Letteren- en
Historiafuiven (er is voor gestemd en wij waren met de meeste aanwezig, dus
worden het onze fuiven).
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3. Cursusdienst
• De openingsuren zijn bekend. We gaan nog maar twee keer per week open,
omdat drie keer toch wel veel was. Als blijkt dat twee keer te weinig is, kunnen
we er nog altijd een dag bijnemen. We zijn in ieder geval twee keer in de
middagpauze open.
o Maandag: 11.30-13.30u
o Woensdag: 11.00-14.00u
 De tijden zijn al meegedeeld in de les van Aerts voor eerstebach.
Bovendien komen ze ook op de Bagatell, een affiche en de
website
• Cursussen: Zie ook vorig verslag
o Europese Studies: Oost-Europa (Goddeeris
o Geschiedenis van Rusland
o Cultuur en Maatschappijkritiek (deel Tollebeek)
o SLO
• Acco: Acco heeft al een deel van hun boeken geleverd. Volgende week komen
ze nog eens:
o Historische wetenschap
o Putzger-atlas
o Historiografie
o 2 boeken van SLO? Enige verwarring hierover. Deze zijn nog niet
geleverd.
• Met de cursus van Kerk en Religie Nieuwe Tijd waren er wat problemen. Het is
de eerste keer dat deze docent met ons samenwerkt. De teksten bestaan uit
allemaal losse stukjes en handen niet aaneen. De Raaf gaat proberen om er een
geheel van te maken.
• Er zijn nog een aantal cursussen onderweg:
o Epigrafie (Vandorpe)
o Onderzoeksmethoden van de Oudheid II (Vandorpe)
o Een van over Griekse Oudheid van Schorn
o Boek- en Bibliotheekwetenschap (Delsaerdt)
• De cudi heeft een mail gekregen over de terugbetaling van Acco. De fout is
hersteld.
• Papyrologie: Ook hier was een klein probleem. De Raaf was de cursus kwijt,
maar ze hebben hem terug gevonden en hij is onderweg.
• Vincent heeft ook al veel mails gekregen van de eerstejaars die volledig in de
war zijn door de verschillende info die ze krijgen over hun cursussen. Ze weten
niet goed meer waar ze wat moeten halen. Vincent gaat dus donderdag bij
Middeleeuwen een woordje uitleg doen. Er komt een lijst van de verschillende
boeken en cursussen en waar ze te vinden op de site.
• De website is redelijk bijgewerkt. Het deel van de cursussen moet wel dringend
worden aangepast, want de prijzen kloppen niet meer.
• Eoos deelt aan haar studenten mee dat de cursus van Rusland bij ons te koop
is
• Tollebeek is tevreden
• Reclame maken voor de kringkaarten.
4. Animatie
• Rock Historia: Lies Vandepaer doet een woordje
o Optredens in de Blauwe Kater, net als vorig jaar.
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•

•
•

o We hadden toen twee betaalde bands en 1 band via een wedstrijd onder
Historianen. Die wedstrijd willen we zeker weer doen, want dat levert
een publiek (vrienden) en maakt reclame voor Rock Historia
o Voor de andere twee bands zijn suggesties welkom
o Er wordt een werkgroepje onder leiding van Lies opgericht: Tom,
Leander, Stien, Sam Voeten en Gerwin. Zij komen zelf samen en Lies
brengt regelmatig verslag op de KV
o Doel is break even draaien, dus dat is ook meteen het budget.
o Datum wel best verplaatsen, zodat het minder dicht bij het galabal enzo
ligt. Deze wordt binnenkort bepaald.
Maandag vergadert Animatie voor de KV: afspraak om 19.00u @ bareel
o Kerstetentje
o Cantus: zit al goed vol
o Feestweek
Brood en Spelen was goed: veel eerstejaars. Ze moesten zelfs op de grond
zitten. Misschien nemen ze zelfs spellen mee van thuis als aanvulling op onze
collectie
Cocktailfeestje was OK. We moeten wel nieuwe inkopen doen voor donderdag,
want bijna alles is op.

5. Reis
• de uitslag van de doodle is bekend: Lissabon 16, Dublin 9  Historia gaat naar
LISSABON!
• 40/50 inschrijvingen?
o 40 is intiemer en makkelijker voor het transport
o We laten het afhangen van de inschrijvingen en de belangstelling
• Na het eerstejaarsweekend beginnen we met reclame maken. 1 week later zijn
de inschrijvingen. Dit is de laatste week van oktober.
6.
•
•
•
•
7.
•
•
•

•
•
•
•

Sport
weinig nieuws
de sportbagatell is gedrukt
inschrijflijsten hangen uit. Waarschijnlijk doen we mee aan dezelfde sporten
als vorig jaar.
24-uurloop: Iets over de noord-zuidstudenten die wilden meedoen, maar er
werd besloten om ons niet politiek te engageren.
Onthaal
Morgen nieuwe inkopen doen en reclame maken voor het cocktailfeestje.
20.00u: alles klaarzetten
De lijst voor het eerstejaarsweekend wordt morgen opgehangen. Het kost 15
euro, die ter plekke moet worden betaald. Daarnaast nog 5 euro voor vervoer.
Onthaal maakt een affiche en een foldertje.
o Vraag zeker ook e-mailadres.
1 oktober: derdejaars-cocktailfeestje: de affiches hangen op.
Peter-en Meter avond: volgende week rondgaan met de lijsten, zowel bij
eerste- als ouderejaars.
Doop: donderdag 22 oktober
Schachtenverkoop: woensdag 14 oktober. Hier moet nog een zaal voor worden
vastgelegd door onthaal.
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o Laat je schachten zeker lopen op de 24-uurloop. Dit is al zo gepland.
8.
•
•
•
•
•

PR
We vliegen erin
Poster van de TD is af: vanaf volgende week gaan we plakken
Sport heeft een eigen bagatell gemaakt
Opening cursusdienst-poster komt er nog
Logo van KBC en Stella moet overal op.

9. Jubileum
• 9 oktober: Academische Zitting:
o Inschrijven kan tot 30 september
o Bierreceptie: Leffe
o Muziek: koperkwintet en fotoreportages
o In de Promotiezaal (sprekers) en Jubileumzaal (receptie)
o Sprekers: Alexander, Pasture, Hauben, Vos en oud-praeses Jan
Verbrugghe
• Sponsors: tot nu toe vooral KBC en Stella
• Maak reclame. Er hangt nu al een poster voor de Academische zitting
• Boekje bestellen kan ook al. Annette achterhaalt de verzendkosten
• We gaan binnenkort de jubileumcocktail testen
• Vergadering: donderdag om 17u@perma
• We hebben een 4e schrijver gevonden: Lien. Leve Lien!
10.
Drama
• 6 oktober: auditie:
o Laura maakt een poster
o Laura maakt reclame
o Donderdag is er vergadering met de verantwoordelijken
o Laura mailde het IFtf om te zeggen dat we meedoen.
11. Website
• Het is al een beetje beter
o Leander is een beetje in de war door de kritiek op de agenda. Alle meest
belangrijke activiteiten stonden er immers in.
o Gebruik gmail
• Wil je een tekstje op de site: laat Leander dan goed weten wat erin moet. Hij
zal zorgen dat het erop komt
• Wil sport een eigen hoekje? Nee. Geef wel de matchen goed door, als dat lukt.
• Film: wil wel een eigen hoekje, waar op staat welke film wanneer te zien zal
zijn. Laat er ook op staan wat er vorige jaren al gedraaid is, dan weet je dat een
beetje.
• Mailadressen: welke adressen worden gebruikt? Dat hangt af van de functie.
Soms is het ene adres handiger dan het andere. We kunnen ook beide adressen
blijven gebruiken. We moeten bovendien de gmailadressen laten staan door de
contactadressen.
• Hoe
mail
je
naar
iedereen
van
het
praesidium
tegelijk?
iedereen@kringhistoria.be
• Het contactforum op de site kan niet aan de individuele adressen worden
gekoppeld. Alles beland dus eerst bij Leander. Het is dus niet de bedoeling dat
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•
•
•
•
•
•
•

je antwoord aan Leander, als hij je iets doorstuurt, maar aan het adres in de
mail.
De website van cudi heeft een dringende update nodig
Kan er iets worden gedaan aan de leesbaarheid? Leander zoekt ernaar
Tekstjes van de jubileumwebsite worden door Inge gestuurd. Het logo van
KBC moet ook nog op de gewone website.
Foto’s voor op de site: wie zorgt er voor? Laura en voor de eerstejaarsbowling:
Joachim vragen.
Er staan spelfouten in het stukje over fak: mail Leander
Jasper zit in derde bachelor i.p.v. in tweede bachelor
Forum en Facebook: maak reclame voor je functie. Het forum wordt nog
opgekuist door Lander.
o Het cuditopic wordt leeggemaakt
o De tijden van de cudi moeten nog op de mainpage van de website

12. Fak
• Thema-avonden: welke organiseren we dit jaar?
o Schaffen we de Koude-Oorlogavond af? Was afgelopen jaar een minder
groot succes.
o Vlaamse avond
o Marginale avond
o Ideeën?
 Smurfenavond
 Westernavond: is al eens geweest en was toen niet zo’n succes, al
lag dat ook wel aan het moment
 Egyptische avond
 Viking/Keltische avond
 Oktoberfest: probleem is dat er dan niemand verkleed komt
 Middeleeuwse avond
 Stripfigurenavond
 Noordzeeavond
o Volgende KV twee voorstellen per avond presenteren en dan stemmen.
Ideeën mag je nog doorgeven via mail. Er komt een doodle van.
• Tappers: woensdag: Wouter en Lex
• Donderdag: Hakke en ?  we zoeken dus nog iemand
voor donderdagmiddag
• Tapperscursus: derde week van het academiejaar. Inschrijven aan de valven
• Gister waren er enkele klachten over de trage bediening. Hakke had een kater.
Het waren niet de beste tappers voor de eerste week, maar die konden niet.
Later op de avond ging het beter.
• Permacontrole: denk aan het vat
• Praesessen mogen het secretariaat controleren. (dat werd tijd, want wat een
nest was me dat)
• Waarschijnlijk volgende week La Chouffe in promotie.
13. Financiën
• Zichtrekening + kassa: 1.418,21 euro
• Spaarrekening: 6.000 euro
• Inkomsten:
o Kringkaarten: 88 stuks (70 bij eerstebach): 704,00 euro
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•
•
•
•

o Cocktailavond: 217,49 euro winst
o Brood en Spelen: 1,36 euro winst: er is nog kaas en hesp
o Borg praesidiumweekend: als ze terugstorten is er 14,50 euro winst,
maar dat wordt weer opgeheven.
Uitgaven:
o Bowling: -144,00 euro (we krijgen waarschijnlijk wel nog subsidie)
Heb je kosten gedaan: gebruik dan de schoenendoos in de kast. Uitleg in vorig
verslag.
T-shirts kosten 10 euro voor leden en 12 euro voor niet-leden
De plastificeermachine is een groot succes!

14. Hermes
• Er zijn veel spelfouten gemaakt: foei toch!
• Opmerkingen zijn welkom: het is een tof blaadje
• Bassie heeft nog een blad voor de rekening nodig
15. LOKO
• we kunnen de almabonnetjes ophalen (lekker op tijd)
• Loko heeft een video gemaakt als reclame
• We kunnen de V.I.S.-kaarten ophalen: deze kunnen worden rondgedeeld om
ergens met korting of gratis binnen te kunnen. Onder de 5 euro is de inkom
gratis, anders is er korting.
16. KOCO
• Het galabal zal misschien doorgaan in Aarschot. Dit zijn tenminste de plannen.
o Horst was te klein
o Er zal dan een busdienst komen
o De kaarten blijven 12,50 euro per stuk
• Lokomotion: Wij zitten in de Albatros
o Zaki komt.
o Daarvoor/na: dj’s Cargo en Moody
• Letteren-TD: Shiften:
o Plakken (1 bonnetje): PR: 1 oktober en 8 oktober, maakt niet uit
wanneer op de dag.
o TD (1 bonnetje + inkom):
 Stempelcontrole: 10-12: Karolien
 Stempelcontrole: 00-02: Laura, Ward
 Stempelcontrole: 02-03: Eline
• Plan Sjarel Letteren: 14 maart
• Plan Sjarel LOKO: 4 oktober @ albatros vanaf 22.00u: Allen daarheen!
17. Cultuur
• Bezoek aan museum M: in oktober: misschien gaat Van der Stock mee
• Quiz: 18 november: Snel de Parthenonzaal reserveren
• Stella: Misschien op 4 november, als dit goed is voor Stella
• Daguitstap: voorstellen: Namen, Doornik, Den Haag, Luik
o Misschien kun je op 11 november naar Nederland gaan. Dat is hier een
vrije dag, maar in Nederland vieren ze geen bevrijding dan (wij doen
dat pas op 4 en 5 mei)
• Voorstellen voor theater en toneel in het Leuvense zijn welkom
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•

•
•
•

Night of the Proms: De poster is niet zo goed. Hij is klein en niet alle gegevens
zijn goed.
Film: het was best een succes. Er zat een man of 30.
o Volgende week is er Big Fish
o De week erna wordt de film door een prof. gekozen
o Vanaf volgende week staat het geldbakje er ook weer.
Meijns wil altijd wel mee gaan op middeleeuwse daguitstap.
NKV: 6 oktober: de receptie is in orde. Er is wel nog borg nodig voor de glazen
(ongeveer 200 euro)  ga naar Ward.
We hebben eens gevraagd of er interesse is voor een proffen- en- assistentenquiz. Er leek wel interesse te zijn.

18.Onderwijs
• Frans Historische teksten zal aan bod komen op de POC
• Het ISP is een probleem. Tom heeft het gemeld, maar het is nog niet helemaal
opgelost
• Onderwijsevaluatie: allemaal invullen. Dat is belangrijk. Tom gaat het ook nog
eens zeggen bij Historiografie. Er komt ook nog een mail en meer reclame. Nu
heeft nog maar 19% het ingevuld, dus dat moet nog flink stijgen. Vorige keer
was het ook wel zo dat er op het laatst nog een grote inhaalslag kwam en we
hopen dat dit nu ook gebeurd.
19. Evi ventileert
• …..maandag weer.
20.
Opkuis
• Nog steeds Alexander en Alexandra
21. Reclame
• Maandag: Historische Wetenschap: Pieter  reclame maken voor Brood en
spelen, de Openingscantus.
22.
Varia
• De perma van Babylon stinkt!
• 26 oktober: praesidiumcantus: deze keer moeten we echt wel met meer dan
Babylon aanwezig zijn, dus allemaal meedoen.
• De praesidiumquiz gaat normaalgezien dit jaar wel door
• Breng glazen naar beneden die op de perma blijven staan als er iets te doen is.
Dat maakt het allemaal net wat makkelijker voor de tappers en
fakverantwoordelijken.
• Maak reclame voor alle activiteiten
• Gebruik de online agenda (en vermeld het uur van je activiteit erbij)
• Laten we een potje samen leggen zodat ons Alexandertje nieuwe schoenen kan
kopen
• Pieter geeft een tourneeke in de f(n)ak voor zijn verjaardag. Hoezee!
• Badmuts:
o Ward en de kas
o Leander die de website eraf smeet toen hij de jubileumsite maakte
o Porno in het Centraal- Station
o Annette: liet haar laptop 2 keer op één dag staan.
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Mannen, het is geen wedstrijd om Badmuts te worden!
Tot volgende week,
Uw secretaris,
Annette Hoeijmans

De voorzitter,
Alexander Noë
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