Verslag KV3: 29 september 2009
Aanwezigheden: Alexander ‘Lexus’, Wouter E., Stien, Pieter, Lex, Robin, Eline, Tom
B, Silke, Bernd, Bram, Lander, Dries, Jasper, Laura, Bart, Lien, Ward, Thibaut,
Porno, Andreas, Mega Evi, Cédric, Wouter D., Maarten, Inge, Annette, Gerwin,
Goedele (later).
Verontschuldigingen: Karolien, Vincent, Tom C., Leander.
1. Opmerkingen vorig verslag
• 23 september i.p.v. 22 september was het toen de KV plaatsvond
• Noord-Zuidstudenten: Bende linkse studenten voor milieu: afgekeurd: politiek
+ concept van kringen tegen elkaar.
2. Animatie
• Vergadering: brood en spelen dit semester vastgelegd.
* Woensdag Hotdogs:
Shifts: 14-16: Tom B. en Andreas
16-18: Cedric en Evi
* Inkopen: Lex en Eline, Pieter, Evi en rest: woensdag om 12 uur
* 7 oktober: frituurhapjes
* 14 oktober: desserts: iedereen mag maken
* 28 oktober: tomatensoep met ballekes
* 4 novemberpannenkoeken
* 18 november: Spaghetti
* 25 november: Hamburgers
* Laatste: friet met frikadel
• Woensdag 30 september: Openingscantus @ Pavlov
o Neem niet te veel tappers: dat is niet goed, want die babbelen dan teveel
en dat vinden de cantussers niet leuk
o Er komt 4 of 5 man uit Gent (VGK) meedoen
• 2 november: eerstejaars en praesidiumcantus@Pavlov
o Valt niet samen met het Stellabezoek dit jaar. Dit komt omdat Babylon
heeft gevraagd of we van datum wilden wisselen, want eerst zou deze
cantus op 4 november zijn. Dit in verband met hun feestweek. Wij
hebben toegezegd
• 14 december: verkleedcantus @ Pavlov
• Kerstetentje:
o We gaan kijken voor een nieuwe zaal, misschien een grotere. We mailen
LOKO eens over de zaal
o We weten nog niet of we een warme maaltijd of een koud buffet gaan
maken.
o Verder willen we terugkeren naar de roots en een vrij podium inlassen.
o Ook zal de poppoll weer worden samengesteld.
• 26 november: 2e fuif @ Albatros
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o We weten nog niet zeker wat we gaan doen, want er is geen speciale
feestdag in de buurt. Misschien wel een après-ski fuif met jenever. We
moeten wel nog vragen of dat mag
o Of anders een jeneveravond op de perma
o Voorstellen zijn welkom
Permafeestjes: we gaan nieuwe cocktails testen.
Feestweek: 7-12 maart 2010
o Zondag: Mis + vat
o Maandag: ontbijt in de les en albastencantus: bomma’s en bompa’s:
n.a.v. 75 jaar Historia
o Dinsdag: Thema-avond en comedy night
o Woensdag: filmmarathon van 13u tot 13u
o Donderdag: bbq en jubileumfuif
 Op maandag en dinsdagmiddag zouden we dan samen met sport en
cultuur iets willen regelen. Misschien een tentoonstelling bezoeken en een
sportmiddag.
Donderdag 8 oktober: Openingsfuif@ Musicafé
o Shiften:
 Inkom: 22-00: Wouter E. en Silke
• 00-02: Dries en Ward
• 02-03: Lien en Tom
 Stempels: 22-00: Wouter D. en Goedele
•
00-02: Stien en Robin
•
02-03: Laura en Lex
 Bonnetjes: 22-00: Andreas en Cédric
•
00-02: Evi en Annette
•
02-04: Gerwin en Eline
Nog even tussendoor: Bram stelt voor om zijn riddervereniging een keer te
laten komen voor een demonstratie en een kleine initiatie. Goed idee!
Misschien in de feestweek? Bram gaat heb vragen
De praeses van NFK mailde. Zij houden een fuif en zouden dat eigenlijk samen
doen met andere kringen, maar die hebben afgehaakt. De fuif is op 29 oktober
in de Albatros en de vraag is nu of wij mensen naar die fuif willen sturen. We
mogen dan delen in de winst
o Maar: wat als er verlies is? Moeten die ook mee delen?
o Het is te dicht bij de Letterenfuif. Te veel fuiven is ook niet goed want
dan raken de studenten oververzadigd.
o Dus: liever niet
PR
Moeten we iets maken, laat het weten
Er is een nieuw ontwerp voor de bagatell
Reclame in de les: volgt later in de KV
KOCO International zoekt nog een logo voor op de posters. PR belooft er over
na te denken.

4. Fak
• Promotie: La Chouffe van het vat. Er is ook nog een andere Chouffe. Deze is
me gisting op de fles en wordt dus zoals een duvel uitgeschonken
• Permacontrole: 10/10
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De ramen moeten na 22.00u dicht! Let erop
Er lag een dubieus slipje op de alfaperma
Alles wat je doen/organiseert moet in het fakboek
Tapperscursussen gaan volgende week door.
Bernd gaat ons waarschijnlijk verlaten. Zijn ma heeft ontdekt dat hij
fakverantwoordelijke is. We zien hoe het evolueert
Thema-avonden:
o Marginale avond: tweede semester
o Vlaamse avond: eerste semester
o Smurfenavond: feestweek
o Barbaarse avond: eerste semester
Niet roken op de perma
Affiches: porno stuurt een mail naar PR
Denk eens na over een vatenverdeling
Frederik (van zatte Simon en Jochen) is van het dak gevallen: de paljas. Het
komt op de AV
We zoeken nog een tapper voor donderdagnamiddag

5. Sport
• LOKO sport: 24-uurloop: Ons standje is juist aan de ingang.
• IFB: maak nog reclame: We schrijven waarschijnlijk in voor voetbal (zaal en
veld), basketbal, volleybal. Rugby valt nog te zien, want dat is altijd met
letteren samen.
• Er wordt ook voor iedere sport van de IFB een training georganiseerd. Dan
kun je kennismaken met je ploeggenoten.
• Ook voor de 24-uurloop komen er een aantal looptrainingen.
• Het ILT wordt nog besproken.
6. Reis
• niets te melden
7. Onderwijs
• POC: deze vrijdag om 09.00u @ MSI 02.15: Na de KV even samen zitten
• Frans Historische Teksten: Michelle Goyens was zelf nogal geschrokken van de
heftige reacties op haar vak en staat open voor dialoog.
o Nu is de volledige cursus en het examen in het Frans. Maar mogelijk
gaat daar dus iets aan veranderen. Toch zegt Tom het nog eens op de
POC.
o Bij het vak hoort ook nog een taak. Tom leest de opdracht voor. Er volgt
een kleine discussie: is dit nu te zwaar of niet? De meningen zijn
verdeeld.
• Werkcollege Nieuwste Tijd:
o Dit was een heel gedoe. Maar het zou nu ongeveer opgelost moeten zijn.
• LOKO mailde: Ze willen het onderwijsbeleid van Historia eens bespreken.
Misschien zullen we eens een afspraak maken.
• We moeten de naam van de verantwoordelijke van de Groepsraad doorgeven:
dit is Tom
• Faculteitsraad: Yannik heeft gemaild:
o We hebben toch maar 4 studenten in de raad: Yannik had het mis
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o Historia is in orde. Babylon raakte er niet meer uit en Tom heeft ze uit
de brand geholpen. Ook dank daarvoor aan Frederik
Straal @ MSI 00.20, 16uur. Hangt samen met de faculteitsraad.
Didactische Commissie:
o Het onderwijsreglement en examenreglement zijn overlopen. Gras zien
groeien is interessanter, maar het moet gebeuren
o Tweejarige master: het is nog onduidelijk of de SLO kan indalen
o Diplomaruimte: in welke fase laat je tweejaarlijkse vakken nu tellen,
want officieel zijn er geen jaren meer. Er is besloten die vakken in de
tweede fase te laten meetellen. Deze fase telt minder zwaar dan de
derde fase voor je totaalpercentage van de bachelor.

Goedele arriveert
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Discussie over de toleranties:
o Voorstel: heb je meer dan 5% tolereerbare onvoldoendes dan moet je
een hoger percentage halen om een graad te behalen. Dit voorstel is
afgeslagen
o Je moet nu op voorhand duidelijk aangeven welke tolereerbare en niettolereerbare onvoldoendes je meedoet in tweede zit.
o Als je ziet dat je een tolerantie hebt gebruikt in een eerdere fase en je wil
die later toch vervangen door een credit, dan mag je het vak opnieuw
doen, maar met de leerstof van het jaar waarin je het vak opnieuw doet.
3 maart: masterbeurs
15 maart: infodag
Open lesweek: herfstvakantie
Allemaal de onderwijsevaluatie invullen!!!
ISP masters: Er zijn problemen. Er is iets mis, maar de universiteit zal het wel
leren als er talloze studenten voor de deur staan. Ga dus naar de hallen. Zij
lossen het in twee klikken met de muis op.
Examenplanning: klopt het dat het nu niet meer duidelijk is wie er examen
voor je heeft? Ja. Was de formulering dubbelzinnig? Ja.
o Dit wordt opgelost voor de volgende examenperiode, wordt ons beloofd
Eerstebachverantwoordelijke: er zijn enkele geïnteresseerden.
De vicedecaan is uitgenodigd voor het jubileum
Acco
Gaëtan komt langs
Hij is verantwoordelijke voor de cursusdienst van geschiedenis
Hermes: boeken om te recenseren
o Er zijn twee catalogi: hier staan alle nieuwe boeken in die bij Acco
verschijnen. Je kunt altijd boeken aanvragen, zolang je maar niet
overdrijft. De bedoeling is dat enkele van die boeken worden
gerecenseerd. Acco wil graag dan ook een exemplaar van de recensie.
We hoeven niet per se alle boeken te recenseren.
Cultuur: Er staat een doosje met spullen klaar die misschien als quizprijzen
kunnen dienen.
Er zit ook weer een lezing aan te komen. Meer info volgt.
Het wordt ook op het forum gezet.
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9. KOCO
• Galabal: Er is een locatie: Het Postiljon in Aarschot.
• 26 oktober is het Letterencantus. Allemaal komen.
10.
LOKO
• De viskaarten en almabonnetjes zijn er.
• Het is studentencafé in het stadhuis: er is een receptie. Er mogen drie
personen bij kring komen. Wie gaat? Ward, Gerwin, Jasper
• 4 oktober: Plan Sjarel van LOKO: @ albatros, 22.00u
11. Evi ventileert…. over de diplomaruimte
• Het is een nadelige constructie voor IAJ en cumulstudenten
• Evi mag nu misschien haar bachelorpaper niet opnemen, terwijl ze dat vorig
jaar nog wel mocht. Daarom heeft ze vorig jaar 2 papers gemaakt.
• Kan ze daar hogerop mee gaan? Tom zal het op de POC vragen. Probeer anders
eens de vicedecaan onderwijs.
12. Financiën
• Zichtrekening: 3.886,70 euro
• Spaarrekening: 6.000 euro
• Inkomsten:
o Tempus fugit: 145,00 euro
o Eerstebachcocktail: 82,70 euro (300 cocktails verkocht)
o Waarborg weekend: 155,59 euro
• Uitgaven:
o Pavlov: 2 november en 14 december: 250,00 euro
• T-shirts: ze kosten 10 euro. Gelieve allemaal te betalen
• Er komt nog een grote rekening van ACCO van 3.075,45 euro)
13. Jubileum
• Receptie: 100 inschrijvingen
o Hapjes worden gemaakt door Karen en Babs
o Shifts:
 Onthaal: 19.30-21.30: Silke, Wouter D., Bram, Lander
•
21.30-23.30: Thibaut, Lien, Tom, Eline
 Tappers: Bart, Hakke, Porn0 (20.30u)
 Afwassers: Goedele, Dries (20.30u)
 Ronddragen: Laura, Andreas, Cédric, Gerwin (20.30u)
 Hapjes: Babs, Karen, Vincent, Ruben, Lex
 Inschrijvingen: Ward, Robin
o Kleding: zwart en wit. Zo netjes mogelijk
o Opbouw: verzamelen om 18.30u
o Babbelbox
o Wees op tijd
• Beiaard: 9 februari: Hij wil het lied van Historia draaien. We kunnen met een
groepje aanwezig zijn. Wel enkel studenten geschiedenis. We hebben de
partituren, maar ze zijn niet helemaal correct. We gaan het herschrijven of
zingen bij de beiaard. Lien en Evi en Eline kijken ernaar
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Truien: Er is een groot prijsverschil: de prijzen liggen tussen 17 en 23 euro.
Vraagt nog eens aan Jeroen waar de fakpulls van komen. Ook nog eens vragen
bij T-art. We willen wel liefst 20 euro maximaal.

14. Drama
• Donderdag is het vergadering van het IFTf
• De poster komt eraan
• Reclame voor de auditie wordt gemaakt in de les door Laura.
15. Cursusdienst
• De eerste dag zit erop. Het was heel druk. Er was een klein probleempje,
omdat we de prijzen van de handboeken nog niet wisten
• De website is bijgewerkt, behalve de lijst van andere verkooppunten
• Er is een vormingssessie van cursusdienst in het MTC 00.17 (19.00u): was
vorig jaar niet zo’n groot succes.
• De codices zijn er: we kunnen ze verkopen op de cantus
16. Onthaal
• Donderdag: cocktailfeestje: woensdag om 12 uur gaan we inkopen doen
o Om 20.00u verzamelen om klaar te zetten
o Shiften: 21-23: Robin en Tom

23-01: Inge en Bart

01-03: Animatie en onthaal
• Lokaal voor de schachtenverkoop is aangevraagd
• Lijst Peter en meter avond wordt gevuld: 8 oktober voor de fuif
o We zijn al bij eerste en derde bach geweest
• Weekend: er zijn flyers.
• Doopcomité: Eline, Evi, Porno, Lien en Goedele
• Als schachtenmeester wordt aan Kenneth gedacht.
17. Cultuur
• 5 oktober: deadline inschrijven Night of the Proms: Die is dus verzet.
• 18 november: Quiz: Parthenonzaal ligt vast
o Inschrijven kan tot 15 oktober. Er komt een lijst
• Museum M: Hermes heeft een interview geregeld met Vander Stock.
Misschien kan hij ons ook rondleiden in het museum. Nu zit hij wel met een
oogoperatie, dus we moeten zien. Ook letten op groepskorting: We gaan rond
15-20 oktober
• 11 november: Den Haag: We gaan in ieder geval naar het Mauritshuis en het
Vredespaleis. Cultuur maakt een affiche.
• Wordt het stellabezoek verplaatst of laten we het op 4 november staan. Even
bekijken.
• Kent er iemand iets over toneel en opera. Want daar kunnen we nog wel wat
hulp bij gebruiken: Laura
18.Hermes
• Niets te melden
19. Website
• De jubileumsite is online: www.jubileum.historia.be
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o Er staat een link op de gewone site
Opmerkingen mogen
De Hermes moet er nog op
Punten onderwijs en Hermes moeten nog worden aangepast

20.
Opkuis
• Andreas en Annette
21. Reclame
• Dinsdag: Griekenland en Rome: Lien en Goedele
o Brood en Spelen: Hotdogs
o Academische Zitting
o Fuif
o Eerstejaarsweekend
o Tapperscursus
• Historiografie: Evi
o Al wat hierboven staat
o Onderwijsevaluatie
22.
Varia
• Schild: Inge zorgt voor hout! Dit weekend, want het moet al vrijdag klaar zijn.
• Erasmus: Alexander vergeet het! Boe!
o De party was goed. Er was veel volk
o 8 oktober: chocolademuseum + rondleiding in Brussel. We zijn
waarschijnlijk op tijd terug voor de Peter en Meter avond
o KOCO International: kan de vergadering ook eens op de perma? Ja, als
het in het fakboek staat
o Eventueel krijgen we nog subsidies.
• Film: Er was geen affiche, maar het is deze week Big Fish
o Bart verzint uitvluchten
o Maak ook reclame via Facebook
o We wachten op de keuzefilm van Vandorpe
• Er zijn nieuwe beheerders van Historia op Facebook
• Haal lijsten op de valven niet weg als ze niet van jouw functie zijn. Dat
voorkomt een hoop verwarring
• Laura heeft een nieuwe camera (haar andere nieuwe camera was al kapot):
Laura houdt zo veel mogelijk de camera zelf vast. Als iemand anders hem
heeft, doe dan het touwtje rond je pols, dan valt hij minder snel.
• Zet alles op de online agenda
• Badmuts: Frederik die 12 meter naar beneden valt.

7

