KV4: 05 oktober 2009
Aanwezigheden: Inge, Lander, Eline, Goedele, Maarten, Andreas, Cédric, Tom C.,
Lien, Evi, Porno, Bart, Gerwin, Laura, Robin, Dries, Silke, Tom B., Vincent, Wouter
D., Stien, Pieter, Thibaut, Alexander, Annette
Verontschuldigingen: Bram, Lex, Bernd
1.
•
•
•
•

Goedkeuring vorig verslag
Leander was niet aanwezig, ook niet later, maar Gerwin was er wel
Fuif: de shift van 10-12 van Stien wordt overgenomen door Goedele
Brood en spelen van 25 november heeft hamburgers
Het is geen middeleeuwse avond, maar Barbaarse avond

2. Mededelingen
• Bernd neemt ontslag: aanvaarden we dit?
o Voor: 18
o Tegen: 0
o Onthouding: 8
• Vergeet de shiften niet: voortaan ook wat sneller het verslag doorsturen (bij
deze)
• Hoe tap je een Hoegaarden Special: Er is goede gist op de fles, dus schenk je de
fles half uit. Dan draai je eens goed met de rest van de fles rond. Vervolgens
schenk je bij met de gist in het glas.
• LOKO voorzitter Jonas Boonen komt langs op de KV rond 22.45u.
3. Erasmus
• Voortaan elke dinsdagavond vergaderen op onze perma tussen 17.00u en
18.00u
• Wouter heeft gebabbeld met Roger Jansen: Er waren vragen van Belgische
studenten die op Erasmus willen. Wie er mag gaan wordt echter pas bekend op
23 november. Er wordt wel al geregeld dat er infosessies worden gehouden. De
eerste gaat hopelijk door op 30 november.
• Er was een vraag: moet je als Belgische student op Erasmus je ISP invullen
voor het tweede semester als je dan weer terug bent in België? Ja, dat moet.
• Wouter gaat proberen in iedere Hermes 1 pagina voor Erasmus te vullen
• De uitstap naar het chocolademuseum gaat niet door. Er waren problemen
met de NMBS en nog andere problemen.
• Er komt wel een bierestafette. Er wordt nog gezocht naar een locatie. Hopelijk
komen er 24 teams van 4 personen, dus in totaal 96 personen. Misschien kan
dat in de Pavlov of in de Giraffe (Oude Markt)
o Vraag is wel of dat niet te duur is. We moeten immers het bier ook nog
kunnen verkopen.
o De Arena dan? Dat moet op tijd worden aangevraagd en het weer kan
ook een probleem vormen. We zouden wel eventueel de tap van de fak
kunnen gebruiken. Porno oppert dat die misschien niet snel genoeg
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tapt, maar volgens Wouter is dat geen probleem, omdat het maar om 4
pintjes per persoon gaat.
4. Reis
• Gaat deze week samen zitten om goed te zoeken naar Hostels en vliegtickets.
• De datum voor de inschrijvingen wordt dan ook vastgelegd. Het wordt
waarschijnlijk een woensdag. Dan komt de affiche er ook.
5.
•
•
•
•
•
•
6.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

KOCO
Het galabal zit goed op schema.
Voor het ILT moet nog veel reclame worden gemaakt
Overmorgen is het AV in het MSI 01.08. KOCO zal dan eindelijk een vzw
worden. Hoezee!
Binnen twee weken is het Letterenfuif.
26 oktober: praesidiumcantus: de inschrijflijst gaat rond.
o De KV gaat dan gewoon vroeger door: 19.00u.
De 24-urenloop komt in orde!
Jubileum
Nu vrijdag is de grote dag!
We staan in de Veto, maar het is maar een matig artikel.
Kijk goed na wanneer je shift hebt! Deze staan in het vorige verslag.
Als je toch naar de lezingen wil gaan luisteren, kom dan om half 8 voor Inge
haar uitlegje en dan kun je gewoon gaan luisteren
Vandaag was een vruchtvolle dag: Alle lokalen liggen vast en het materiaal is
geregeld. Er is ook drank besteld en de hapjes komen in orde.
We hebben de museumzaal voor de cantus. Nu staat het nog als optie voor drie
dagen, namelijk 13, 20 en 27 november. We kijken nu op welke dagen de
rector kan komen en op die dag zal het dan doorgaan.
Stella-logo: Annette stuurt het door naar iedereen. We moeten dat logo
gebruiken, want dat is het nieuwe. Pluk er dus niet zomaar één van het
internet.
De folders gaan rond, voor diegenen die er nog geen hebben gehad.
De afbeelding op de bierpotten moet vectrisch zijn. Hoe moet dat? Is er
iemand die dat kan? Alexander zal het eens naar iedereen doorsturen.
Er is een fotograaf.
9 februari: De beiaard zal ons Kringlied spelen en we kunnen er met 25 man
naar toe.
Vanavond is het repetitie van het koperkwintet dat komt spelen. Inge, Leander
en Eline gaan luisteren.

7. Cultuur
• Het Stellabezoek gaat door op 4 november, wat dus niet tegelijk is met de
eerstebachcantus, maar het is de beste datum.
• 28 oktober: Museum M: dit ligt al vast. We gaan samen met Mecenas en zij
regelen een gids (of eigenlijk zijn zij de gids). Misschien ging Van der Stock
nog mee. We kunnen er met 50 man heen, dat is gereserveerd.
o De toegang is gratis
o We doen inschrijvingen op voorhand
• 18 november: Quiz: de poster komt.
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•

11 november: Den Haag: de poster komt.
o Alles is eigenlijk in orde.
o De bus is besteld. Er is ook overlegd met Werner Thomas en Patricia
over tegemoetkoming.

Leander arriveert.
•

Film:
o Bart heeft een schema opgesteld voor de rest van het eerste semester.
Hij zal dat nog doorsturen. Dan kan het op de site en in het verslag.
o Hij is ook gaan vragen aan proffen of zij een film willen kiezen. Er zijn al
enkele leuke reacties geweest.
 Katrien was zeer enthousiast. Ze moet nog kiezen welke film het
wordt, want het mag niet te zwaar worden. Ze komt ook een
inleiding geven. Ze zou eigenlijk 20 oktober komen, maar dan is
er geen film, want het is 24-urenloop. Bart regelt het.
 Vos en Pasture hebben ook al toegezegd
o We moeten voor die films goed reclame maken, want het is wel leuk als
er ook iemand komt als de proffen er zijn.
o Misschien moeten we voortaan ook bagatells in de vakjes van de proffen
op het vijfde en zesde verdiep doen. Dan weten zij ook wat er wekelijks
te doen is.
o De film is altijd in MSI 01.16

Leander, Inge, Eline en Gerwin vertrekken.
8.
•
•
•
•
•

Website
De link naar de Hermes werkte eerst niet, maar nu wel.
De jubileumlink werkt nog steeds niet
Onderwijs en Hermes zijn aangepast
Kan de jubileumsite wat smaller? We willen ook graag het rekeningnummer
erop, zodat degenen die het boekje bestellen ook weten hoe ze kunnen betalen.
Er is een rekening gekomen van Hostyou web: dit is een beetje raar, want we
hebben vorig jaar voor 10 jaar betaald. Zijn deze 12,10 euro onderhoudskosten
ofzo? We vragen het eens aan Leander

9. Hermes
• We willen artikels van al wat er is gebeurd. De deadline is 19 oktober!!
o Sport: wedstrijdverslagen ed.: Stien
o Animatie
o Foto’s: Laura
o Onthaal: heeft een plan…
o Jubileum: Annette
o Onderwijs, LOKO en KOCO: Tom
o Cultuur: Andreas
o Erasmus: Wouter
o Reis: nu niet hier
o Film: Bart: recensies
• Over de boeken van de Acco is gemaild, maar er is nog geen antwoord
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10.
Fak
• Er was een kandidaat barco, maar hij heeft het alweer opgegeven.
o Hij heet Martijn en is van Alfa, maar zijn motivatie was niet super.
o Er moet dus een andere oplossing komen. Misschien gaan we enkele
dagen sluiten. Er is een voorstel om zondag, woensdag en vrijdag te
sluiten. Hier is veel kritiek op, o.a. dat vorig jaar met 4 beheerders 5
avonden opendoen hetzelfde is als met 3 beheerders 4 avonden. Dit zal
dus nooit worden goedgekeurd.
o Het is morgen AV en misschien weten we dan meer.
o Er worden geen privéfeestjes meer aangenomen voor dit semester.
• Zaterdag is het Oudezakkenavond.
• We moeten nog wat geld aan de fak: van een vat, enzo.: 101 euro
• Er was kritiek van het beheer over de plakemmers in het halletje. Vorige
donderdag heeft ene leukerd namelijk de hele boel over de trap uitgesmeerd.
Maar waar moeten we dat dan zetten, want het is lastig als PR moet plakken.
Als het op de perma staat moeten zij steeds worden binnengelaten. Bovendien
is er voor de Letterenplakemmer ook geen plaats. Het is niet zo dat er iedere
week met plak wordt geknoeid door zatlappen.
• Er komt een tweede ketting bij de trap naar de tweede verdieping, zodat die
dicht kan als daar niets te doen is.
• Iedereen moet goed opletten als er iets op de perma’s wordt georganiseerd. Er
is immers alweer ingebroken.
• Maak de te zatten niet nog zatter.
Karolien arriveert
•

•
•

•
•

•
•
•

Promotie van de week: Wittekesweek
o Hoegaarden 25cl: 0.80 cent
o Hoegaarden 33cl: 1,00 euro
o Hoegaarden Spécial: 1,00 euro: uitschenken: zie mededelingen
o Hoegaarden Grand Cru en Verboden Vrucht: 1,50 euro
 Op de glazen is 2 euro waarborg
Er is nog La Chouffe van het vat. Hij kost wel weer 1,70 euro
We zoeken iemand die deze dinsdag kan tappen tussen 18.00u en 19.30: Dries
en Pieter.
o Hiermee helpen zij Mecenas uit de brand. De meisjes kunnen zo naar de
AV gaan.
Op de donderdag van de Historiafuif hebben we geruild met Alfa. Wij zullen
nu tappen op maandag 19 oktober, als zij cantus hebben.
Permacontrole: 8/10: dit omdat er nog een plakemmer in het halletje stond.
Het eerste semester staat Babylon hier echter voor in. Er was dus ook discussie
over. Zie ook discussie over plakemmers.
o Er stond ook nog eten in de praatkamer. Dat moet daar dringend weg.
Als je schweppes, gini of chocomelk verkoopt, dan moet je het flesje eerst een
omkeren. Bij de choco mag je er ook eens flink op kloppen.
19 november: Gini-passion avond: er komt nog een knutselmoment
Tapperscursus: deze week van maandag tot donderdag
o We kunnen ook eens een tapperscursus met het praesidium doen.
Wordt het woensdag of donderdag? Het wordt een donderdag.
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•

•

De permadeur is al eeuwen stuk en we vragen ook al tijden dat deze gemaakt
wordt. Dit is nog steeds niet gebeurd. Alexander heeft het nog eens goed
gezegd, en er is beloofd dat het nu gebeurd. Als het binnen 3 weken nog niet in
orde is, dan doet hij het zelf en zal de factuur wel indienen bij de Fak.
Hebben we een nieuwe fakverantwoordelijke nodig door het ontslag van
Bernd? Nee, want hij helpt nog wel met de middagen.

11. Onthaal
• Donderdag: Peter en meteravond: Vandaag is er een mail gestuurd naar alle
peters, meters en eerstejaars. We gaan het ook nog eens zeggen in de les.
o Er vallen enkele masters weg, omdat er te veel peters en meters zijn.
o De kern van 2e bach oudheid is nog gecontacteerd via Silke
o We hebben bonnetjes nodig voor de fuif. Het is immers traditie dat de
eerstejaars een bonnetje krijgen voor de fuif.
• Schachtenverkoop: 14 oktober
o Lokaal ligt vast.
o We hebben Kenneth gevraagd als schachtenmeester. Hij moest nog
even zijn agenda checken, maar dat komt in orde.
• Doop: 22 oktober
o Het thema is piraten.
o We zijn al samen gekomen om een programma in elkaar te steken.
o De dopers krijgen verfpakskes
o Budget = de helft van de opbrengst van de schachtenverkoop
• Weekend: 16-18 oktober:
o Voorlopig zijn er 8 inschrijvingen: dat moeten er meer worden!
o Wie gaat er mee van het praesidium:?
o Koken: Babs, Annette en eventueel Ruben Casteleyn
• Er wordt nog over andere activiteiten nagedacht
12. PR
• Posters van de jubileumcantus zijn in de maak
• Er staat een schrijffout op de bagatell
• Het oude webadres moet vervangen worden door
www.kringhistoria.be
• Heb je posters nodig, stuur de info door.
o Poster Barbaarse avond: porno stuurt de info door.
 Knutselnamiddag + inkopen voor doen
• Quotes doorsturen!!!

het

nieuwe:

13. Financiën
• Zichtrekening: 4.568,65 euro
• Spaarrekening: 6.000 euro
• Inkomsten:
o Tempus fugit: 172, 70 euro
o Brood en Spelen: 34,70 euro
o Cocktails: 187,95 euro
o Storting Cudikas en andere kas: 3.290 euro
• Uitgaven:
o Cantus: 9,00 euro
o Pavlov: voorschot: 125 euro
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•
•
•
•
•

o Acco: 2.659,44 euro
Als er geen wisselgeld is, ga dan langs bij de bank. De financiën zorgt normaal
voor genoeg wisselgeld.
Pas goed op de centjes met de kapotte deur
Ward gaat naar de LOKO-workshop voor financiën in vzw’s
Iedereen moet zijn T-shirt betalen. Heeft iedereen al een kringkaart? Hakke en
Inge nog niet  kopen mensen.
Er zijn 16 codices verkocht.

14. Animatie
• Woensdag: Brood en Spelen: frituurhapjes: shifts
o 14-16: Tom en Evi
o 16-18: Pieter en Stien
o Inkopen: Robin en Maarten: 15.00u @ fak
• Kerstetentje: Lex ging kijken voor een zaal.
• Opmerkingen op de cantus
o Het was tof! Twas ne leuke!
o Pas op met mensen hun voeten
o Er was wat veel lawaai
15. Sport
• LOKO-sport: 24-uurloop: Er is veel gezegd, maar Karolien weet het zo goed
niet meer. Er waren veel concrete puntjes.
o We hebben 80 shifts
o Ene Robert Abigail draait.
• We zijn ingeschreven voor de IFB: zaalvoetbal, veldvoetbal, basket, volleybal.
Niet ingeschreven voor rugby.
o Voor zaalvoetbal waren er zelfs zo veel inschrijvingen dat we de laatste
10 hebben moeten vragen om mee te doen met Babylon en met het ILT
16. Cursusdienst
• Er is veel verkocht
• Het gaat zijn gangetje
• Vandorpe heeft wel steeds cursussen tekort
• SLO begint een beetje lastig te doen
• Er zijn 214 (-50 erekringkaarten) kringkaarten verkocht
o We hebben nieuwe plastiekjes nodig
• We sluiten niet tijdens de 24-urenloop
• We gaan wel een half uur eerder dicht op woensdag om de overgang met Brood
en Spelen te vergemakkelijken. Het staat al op de bagatell.
• Frans Historische Teksten: Het gaat de ronde dat het op internet staat. Maak
zo veel mogelijk reclame dat de cudi goedkoper is. Want anders houden we
veel te veel cursussen over.
• Maak ook reclame voor pulls en T-shirts.
17. Drama
• 6 oktober: auditie
• Vergadering IFTf: Het trok op niet veel.
• We spelen in de Coulissen. Ze zeggen dat we daar zondags niet binnenkomen
maar Laura zal het wel regelen. Want we willen wel op zondag spelen.
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18.LOKO
• Er komt een prijs voor de Onderwijsraad: hier kun je een prof voordragen die
volgens u goed lesgeeft. Je moet wel worden gesteund door een POC-lid en met
3 studenten zijn. De winnaar krijgt dan 10.000 euro waarvan 5.000 euro
bedoeld is voor wetenschappelijk onderzoek.
• Anton (ondervoorzitter): vraagt wat vraagjes:
o Hoe ervaar je de masterproef?
 Proffen zien het nog altijd als een thesis. Er zijn volgens ons ook
te weinig proffen voor het aantal studenten
 De begeleiding hangt af van de prof + van wat je wil.
o Religie, zingeving en Levensbeschouwing: wat zijn de problemen?
 Het is te beperkt. Het had weinig met RZL te maken.
 Het zou meer in de richting van ethiek moeten gaan of meer een
overzicht van de wereldgodsdiensten.
 Er moet meer uniformiteit komen. Bij ons zou het in de lijn van
Godsdienst en geschiedenis moeten liggen
o Examenreglement: algemeen of opmerkingen?
 Nee
o Pijnpunten van de bibliotheek?
 De CBIB is koud
 De GBIB: je mag niets uitlenen. En het is niet echt
gedigitaliseerd.
 Letteren is niet aangepast aan de Letterenstudent. De
uitleentermijn is bijvoorbeeld veel te kort.
 De websites zijn niet altijd up to date.
• De VIS-kaarten: wat is het systeem? Wil je naar een activiteit van een andere
kring, dan kun je Alexander om een VIS-kaart vragen. Je kunt dan goedkoper
of bij activiteiten onder de 5 euro zelfs gratis binnen. Uiteraard moet je de
kaart daarna wel teruggeven.
• Studentencafé: Tobback is een gemakkelijke mens en was heel open.
Ontvangst in de schepenzaal. Er was dan een gesprekje met de
studentenschepen, de burgemeester en LOKO. Daarna was er een receptie. Het
was beter dan vorig jaar.
Jonas Boonen arriveert:
•

Jonas, LOKO-voorzitter geeft een presentatie: hij heeft zelfs een powerpoint
o Wat is LOKO: Leuvense Overkoepelende Kring Organisatie
 Het is de studentenraad op het niveau van de universiteit en de
stad. Zo hebben ze vertegenwoordigers bij Acco, De Sociale Raad
en het Stuk.
o Wat doet LOKO?
 Problemen proberen op te lossen. Of, indien nodig, problemen
doorsturen naar het juiste niveau.
 Afdelingen: Sociaal, Internationaal, Onderwijs, Cultuur, Sport
 LOKO zet zich in voor de kringen
 Diensten aanbieden:
• Vormingssessies: al vermeld
• Uitleendienst
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• Lokalen en een tuin
• Albatros uitbaten: goedkoper alternatief
• Subsidies voor van alles en nog wat
• Huurwaarborgprocessen coördineren
 Wie is LOKO?
• De leden: De kringen: voornamelijk de praeses en
onderwijsverantwoordelijke
• Bestuur: coördinatoren: voorzitter, ondervoorzitter…
• Vertegenwoordigers: bureauleden. Zij hebben een
mandaat aan de universiteit
o Hun taak is het verdedigen van de standpunten van
de kringen
• Stafmedewerkers
 Bureau: Algemene Sociaal en Onderwijs Bureau: als je eens wilt
mee discussiëren ben je welkom.
o VVS: Vlaamse Vereniging voor Studenten: Dit is op het Vlaamse niveau
de vertegenwoordiging. LOKO is vertegenwoordigt bij het VVS. Dit
hoort bij het externe beleid.
o AV: vrijdagavonden, iedere 2 weken. Dit is het basispunt.
 Hier wordt er gediscussieerd over alle thema’s. Het is een
werkvergadering. Hier vallen de beslissingen en ook wordt er
hier gecommuniceerd naar de kringen toe.
o Vragen aan de voorzitter:
 Kunnen er lockertjes komen? Dit kan handig zijn voor
studentenforenzen en voor kassa’s ed.
 Komt er weer een beiaardcantus?
• We proberen deze dit jaar weer te organiseren, ook al was
het vroeger om de drie jaar en niet om de twee.
 Hoe willen jullie de AV mondiger maken?
• Door de vormingssessies en niet alleen te vertrouwen op
de voorbereidingen van de kringen zelf, maar ook zelf
meer voor te bereiden.
 Mogen studenten nog optreden in het STUK, omdat dat nu vaak
niet lukt, omdat de zalen al bezet zijn?
• Het is jammer dat wij ons toneel er niet kunnen doen,
want voor ons is de ligging veel beter. Misschien volgend
jaar vlugger vastleggen
 Wat ga je anders doen dan je voorgangers?
• Meer transparantie
• Betere communicatie
• Maar, commentaar zal er altijd blijven
 Als je grotere bekendheid wil bij de studenten, worden jullie dan
geen concurrenten van de kringen?
• Nee, dat zal nooit zo zijn. We willen de studenten alleen
laten weten wat ze aan LOKO kunnen hebben.
 24-urenloop: waarom kunnen we niet terug op de baan lopen
• Dat ligt aan het kunstgras he.
 Ken je het fenomeen statuspoepen, want je bent 100 punten?
• Ik heb het nog niet echt ervaren.
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Wanneer komen de betalingen van de avondverantwoordelijken
van de Albi?
• Daar wordt aan gewerkt.

19. Evi ventileert….. over efficiëntie en fak
• Om de KV efficiënter te laten verlopen is het beter als op voorhand wordt
voorbereid wat er gezegd moet worden. Dan kan 1 persoon alles zeggen.
• Lees ook goed het verslag (tis jullie geraden ja!)
• Het is kutweer
• Er is een probleem met fak en beheer: maak dus veel reclame voor de fak om
opvolging
te
verzekeren.
20.
Onderwijs
• Historiografie overlapt met Geschiedenis van Latijns-Amerika nu het vak is
verplaatst. Waarom is het eigenlijk verplaatst? Is het beter om dit als groep
aan te kaarten of via Tom? Toch maar via Tom. Al wachten we wel op de uitleg
van Tollebeek van morgen.
• Geschiedenis van de Balkan: Valt samen met breed publiek. Het is niet echt
leuk al een tweejaarlijks vak (je hebt dus maar 1 kans om het te volgen)
samenvalt met een plichtvak. Je kunt dan dus sowieso maar naar een deel van
de lessen gaan.
• Paleografie en onderzoeksmethoden Middeleeuwen zijn nu op vrijdag. Daar
valt weinig aan te doen, al is het 2 jaar geleden volgens Inge wel verzet, omdat
sommige studenten de trein anders niet meer konden halen.
• POC:
o Er is een eerstejaars: Carlijn Postma
o Iedereen was er vrijdag, behalve Ward
o Over de werkcolleges is geen beslissing gevallen. Eigenlijk is het een
beetje weggeschoven.
o Frans Historische Teksten: Michelle Goyens is uitleg komen geven en is
bereid tot een compromis. Ze zal niet letten op taalfouten en een deel
van het examen mag in het Nederlands.
 Het wordt in de KULAK een jaarvak, dus hier misschien ook.
o Lessen van de 21e eeuw: Dit zijn een aantal algemene vakken die ook
voor andere faculteiten interessant kunnen zijn. Wij gaan Geschiedenis
van de Interculturele Contacten promoten. Het is immers een soort
wereldgeschiedenis.
 Wij kunnen dan ook vakken volgen zoals Geschiedenis van de
Kosmos.
o De KULAK wil studenten van Gent wegronselen. Dit willen ze doen
door een minor Pol&Soc bij de studie geschiedenis. Het wordt dan
50/50.
 Dit zal wel in 2 richtingen moeten gaan en niet alleen in het
voordeel van Pol&Soc. Zij zullen dus ook een minor geschiedenis
moeten aanbieden. Zij kunnen echter al terugvallen op rechten
en zijn dus niet echt geneigd dit te doen.
 Moeten wij ons nu prostitueren?
 Moeten we de bachelor dan weer hervormen?
 Als je dan voor de helft geschiedenis volgt voor 2 jaar kun je in je
derde jaar al een volwaardig diploma halen. Kan dit wel?
9

Er zullen ook grote problemen zijn met de roosters en de
examenregeling. Ook geld vormt een probleem.
 Is het niet te zwaar en moet je dan alle plichtvakken van beide
richtingen volgen?
• Het programma zat eigenlijk redelijk goed in elkaar
 Het klinkt wel aantrekkelijk, maar moeten wij alles prijsgeven?
 Wat is eigenlijk het concrete voordeel? Studenten naar de
KULAK lokken.
o Overgangsprogramma’s: het moet consequent zijn. Als je nu immers al
vroeger aan een overgangsprogramma begint loop je immers grote kans
dat je daar niets aan hebt, omdat de vakken die je moet doen tegen de
tijd dat je het nodig hebt weer veranderd zijn.
 Daar zal over gestemd worden in december. Het zal dus nog
terug komen, want we moeten een standpunt hebben.
Faculteitsraad:
o Er zijn 8% meer generatiestudenten.
o We spreken nu over de ‘subfaculteit’ geschiedenis
o Er komt een nieuwsbrief voor het personeel
o Er zijn te veel slapende doctoraten
o Onze ombuds is Clothilde
o Deliberaties
 Februari: 5 feb.: in de namiddag
 Juni: bachelors: 15.00u, masters in de namiddag
 September: masters: 17 september, namiddag, bachelors om
15.00u
StRaaL:
o Roger Jansen is een beetje overwerkt. Dat loopt allemaal niet zo vlotjes
o Suggestie om de Bibliotheek in de blok langer open te doen. Dit zou
gebeuren door de inzet van jobstudenten. Geen echt personeel dus.
o De onderwijsevaluatie is nu door 30% ingevuld (dit is echter met de
eerstejaars erbij. Die moeten er nog af en dan stijgen we nog 10 a 15%,
maar dit is nog steeds te weinig)
Er zijn 845 studenten geschiedenis. Dit is 4,58% meer dan vorig jaar. Er zijn
meer jongens dan meisjes.
De prof van Geschiedenis van het Midden-Oosten na de WOI gaat met
vaderschapsverlof


•

•

•
•

21. Foto
• alle foto’s staan op Facebook. Dit was zeer snel!
• Stuur ze ook door aan Leander, zodat hij ze op de website kan smijten.
22.
Opkuis
• Bram en Bart
23.
Reclame
e
• 1 bach: Alexander
o Tapcursus
o Fuif
o Brood en Spelen
o Peter en Meteravond
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•
•

o Deadline Hermes
bach: Historiografie: Alexander
Oudheid: Andreas
Instellingen Nieuwe Tijd: Tom
2e/3e

24.
Varia
• De valven: als er affiches op ons bord hangen die niet van ons zijn, trek ze eraf.
• Deze zondag: plan Sjarel Scientica
• De repetitie van het kwintet was leuk. Van het kringlied moeten de partituren
nog worden toegestuurd. Die zijn klaar dankzij Evi, Lien, Eline en Goedele
o Nog even doorsturen welke naam bij welk instrument hoort. Inge stuurt
het naar Bassens.
• Tweejarige master: Tom was het vergeten: Er komt een soort indaling van de
SLO van 45 studiepunten. Hoe, dat moet nog worden afgesproken. Aan het
eind van het jaar wordt er een dossier ingediend.
• Het is morgen NKV-lezing in het MSI: gratis receptie!!
• Porno is niet bereikbaar op zijn gsm
• Er is een Hollandse bij K3: Josje
• Er is hout voor het schild. Evi kan aan de slag
• Evi mag bovendien haar bachelorpaper doen. Jeej!
• Andreas heeft nog twee nieuwe zetels voor de perma. We moeten ze wel gaan
ophalen. Willen we ze? We willen eerst foto’s
• Wanneer gaan we spellen kopen in het Spit? We zijn al geweest en ze waren te
duur. Leuke kleedjes zijn nutteloos hier.
• We gaan met 22 naar de Letterencantus
• Badmuts: Babylon (inbraak = kas weg) en Gerwin: Bob de Bouwer liedje op de
cantus.
Voila!
Uw secretaris
Annette Hoeijmans
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