Verslag KV5: 12 oktober 2009
Aanwezigheden: Annette, Rudi, Gerwin, Laura, Inge, Leander, Pieter, Thibaut,
Dries, Silke, Lien, Tom C., Pieter Baeten, Bart, Lander, Ward, Jasper, Porno, Tom
B., Maarten, Evi, Cédric, Eline, Goedele, Andreas, Robin, Alexander, Hakke, Bram
Verontschuldigt: Lex, Stien, Wouter E., Wouter D., Karolien, Vincent
1.
•
•
•
•
•

Goedkeuring vorig verslag
Spelfoutjes van Cédric
Er mag 60-80 man mee naar museum M
Denk aan de afwezigen
Het is Koulisse i.p.v. Coulissen
KOCO: de Letteren TD is verplaatst naar 28 oktober

2. Cursusdienst
• Niet veel bijzonders
• Er zijn nog geen nieuwe plastiekjes voor de plastificeermachine. Vincent was
ziek en dus moest Evi invallen, waardoor ze de plastiekjes niet kon gaan halen.
• Er zijn alweer nieuwe uren. De cudi is niet meer open op woensdag, maar wel
op donderdag tussen 12.00u en 14.00u.
3. Fak
• Er is een nieuwe beheerder gevonden. Christian Buysse zal de rest van het jaar
barco zijn.
• Permacontrole: 10/10, met dank aan Laura, Maarten, Lieve en Annette
• Vrijdag na de Academische Zitting is de fak nog eens open gegaan voor een
echt ouderwets Historia-avondje. Het was geslaagd. Verberckmoes is tot
03.30u gebleven.
• Het was ook oudezakkenavond en ze hebben de bareel afgebroken en de
pompbak weer stuk gemaakt.
Bram en Hakke arriveren
•
•
•
•
•
•
•

Sam de Bruyn (StuBru) was er. Maarten en Cédric hebben maar meteen hun
tong op hem getest. Hij wil eventueel wel draaien op onze fuif.
Promo van de week: Cuvée de Troles  dit wordt getapt zoals kriek. Als je er
drie koopt krijg je een krasbiljet waarmee je prijzen kunt winnen.
Er is contact opgenomen om de luster te laten maken. Het slot van de deur is
eindelijk gemaakt. Vanaf nu zullen de werken beter worden bijgehouden, want
er is een barco.
Doe, als je tapt, de rosjes bij de biljetten van 50 euro en niet bij de age coins.
Trek de borstels niet zomaar van het verhoogje en smijt ze er niet zomaar terug
op, want dan wordt het een rommeltje. Hang de bezems dus netjes aan de
haakjes. Is er één kapot, dan meld je dat best aan het Beheer.
Vul het fakboek goed in!
19 november: Gini-passion avond: Het thema is Angels and demons.
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•
•
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o In de Dulci en de Déliberee is het al geweest en het trok op niet veel.
o Waarschijnlijk kun je sparen voor T-shirts of horentjes ofzo.
o Er komt nog een knutselmiddag.
Klio wil een feestje houden in de Fak op de dag van hun stichting. Dat is de dag
na de Flügelfuif.
NFK wil een avond in de fak komen feesten en tappen. Dan is de faculteit L&W
weer eens herenigd geweest.
27 oktober: Barbaarse Avond.
o Is dit nog wel een goedidee, want in die week is het ook Letteren TD en
Letterencantus en er is ook nog de Bitch en Pimp van Eoos.?
o We zullen het een week verzetten. Babylon heeft wel in die week
feestweek en vroeg of we bereid waren om onze avond in te ruilen voor
een feestje van hun. We zijn daar niet echt toe geneigd, want we hebben
onze cantus ook al moeten verzetten.
Donderdag is het tapperscursus voor het praesidium vanaf 11 uur. Allemaal
komen!
We hebben een boete van 10 euro gekregen omdat we de cd’s niet hebben
geteld.

4. Onderwijs
• Het was een vergaderloze week.
• Er is een klachtenbrief/mail gekomen van iemand uit de tweede fase. Er is veel
op het uurrooster verschoven. Historiografie is al terug geplaatst naar 8 uur ’s
ochtends. Het is wel waar dat er rekening moet worden gehouden met
tweejaarlijkse vakken, omdat je maar 1 kans hebt om die te kunnen volgen.
Mocht dit problemen opleveren kun je toch nog je ISP veranderen.
• Extra StRaaL vergadering: Babylon had er een probleem mee dat StRaaL op
het onderwijsbureau zat, maar niet op LOKO. Het was een heel gedoe. Toen
kwam er een half voorstel van Babylon dat zij namens heel Letteren naar daar
gingen, maar dat vond de rest niet goed. StRaaL is er juist voor de kleine
kringen die er niet in slagen om al die vergaderingen te volgen.
• Tweejarige Master:
o Er is blijkbaar een nieuw decreet goedgekeurd. Niemand wist het echt.
Er is nu donderdag overleg.
o Wat is de mening van Historia?
 Er zijn nog veel vragen en problemen wat betreft invulling,
capaciteit, financiën en planning. Daar moet goed over worden
nagedacht. Daarom moeten we de tijd nemen om een goed
programma op te stellen. We mogen ons niet overhaasten en het
er nu snel doorjagen.
 We moeten ook goed bekijken hoe het zit met de indaling van de
SLO en de specialisaties.
 Hoe wordt dit alles bekostigd?
• Het is POC-vormingssessie.
• POC SLO geesteswetenschappen: Geschiedenis, Kunst, Muziek, Talen en
godsdienst.
o Nu zijn drie van de vier studentenvertegenwoordigers van Letteren van
geschiedenis. Er zijn er ook nog twee studenten van
geesteswetenschappen.

2

o Er komt ook nog een student in de accreditatiecommissie. Het hangt af
van de prof. of het iemand van Letteren of van Godsdienst gaat zijn.
o Er waren gratis broodjes en koffie.
o En er was een powerpoint
o Publieksgeschiedenis is weldegelijk een vrijstelling van 6 studiepunten
voor je SLO.
o Als er iets op StRaaL komt over de SLO, laat het dan aan Rudi weten.
5. Jubileum
• De Academische Zitting is geweest en het was een succes.
• Iedereen die heeft geholpen wordt zeer hartelijk bedankt.
• Een kleine opmerking: als er inschrijflijsten zijn, houd je er dan aan, want daar
zijn ze voor.
Karolien arriveert
•
•

Donderdag om 13.15u vergadering op de perma
Er zijn lijsten voor de cantus

6. Financiën
• Inkomsten
o Brood en Spelen: 18,77 euro
o Tempus fugit: 160,01 euro
o Cudi: 4.000 euro
o Lustrum Sponsoring Geschiedenis: 250 euro
o TD 1: 2.230, 37 euro (er gaat nog ongeveer 100 euro Sabam vanaf)
• Uitgaven
o Acco rekening 1: 3.475,45 euro
o Acco rekening 2: 405,05 euro
o Waarborg IFB: 200 euro
Zichtrekening: 3.415, 99 euro
Spaarrekening: 6.000 euro
Kas: 3.000 euro
• De subsidies voor de eerste schijf zijn ingediend.
• De eerste balans komt in november.
7. Animatie
• Brood en Spelen:
o De lijst is een beetje aangepast, want soep was voor deze week niet meer
haalbaar. Deze week zijn er hamburgers
o Wie wil helpen met de soep voor 4 november?
o Wie wil helpen met de Spaghetti?
 Evi en Laura
o Wie wil helpen met het dessertbuffet?
 Laura, Inge, Goedele, Silke
o Shiften deze week:
 14-16: Goedele en Bram
 16-18: Lander en Leander
 Inkopen: dinsdag 13u @ fak: Gerwin, Evi, Eline
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Kerstetentje: Voorstel om in de Damiaanzaal te gaan. We gaan eerst kijken of
het wel een goede zaal is en of de keuken OK is. Er komt misschien een
pastabuffet. Suggestie: winterbbq
Rock Historia:
o Lies stuurt deze week een mail
o Lies zoekt zalen
Ridders:
o Bram heeft eens geïnformeerd. Normaal kost zo’n bezoek 1000 euro,
maar ze willen komen voor een vriendenprijsje van tussen de 300 en
500 euro. Het budget van de feestweek is 900 euro. Dit is zonder fuif en
cantus. Bram gaat de precieze prijs vragen.
o We kunnen het houden op de parking of in de arena.
o We kunnen nu geen toegangsgeld vragen, maar misschien kunnen we
iemand goedkoper nemen voor de comedy night.
o Het is wel het 75e jaar. Als we 400 moeten betalen is het wel doenbaar.
 In die situatie zijn er bij de stemming 3 onthoudingen, geen
tegenstemmen en al de rest is voor.
Feestweek Fuif: Sam de Bruyn wil komen draaien voor 350 euro + 6% BTW.
o Dat is voor 2 uur.
o Doen we dat?
 Het trekt vaak volk, maar dat is niet altijd zo. Pas er dus mee op.
Zoek ook goed uit of we op de posters mogen vermelden dat hij
van StuBru is, want dat kan wel veel verschil maken.
 Wat is de meerwaarde? Het is eens iets anders. Het is het
moment dat het meeste volk binnen komt. Als de muziek goed is,
blijven ze.
 We checken het, en stemmen volgende week

8. Onthaal
• Eerstejaars Weekend:
o Er zijn 23 inschrijvingen
o Koken: Annette, Ruben C. en Babs voor een deel. We kijken nog of er
iemand anders mee wil. Sarah? Freddie?
o Er komt nog een mail
• Karaoke: 21 oktober, voor de doop. Om 21.00u @ bareel. Dat is net na de
doop.
• Schachtenverkoop is in orde. Lijsten komen nog aan de valven
• Doop:
o Volgende week inkopen doen
o De politie is gemaild.
• Morgen maken we nog eens reclame in de les om goed uit te leggen wat de
doop en de schachtenverkoop is. We gaan ook de brood en spelen
aankondigen. Vermeld ook de deadline van de Hermes.
• We gaan de eerstejaars die mee gaan op weekend aansporen voor de Hermes
te schrijven.
• Kunnen we tijdens de doop geen duel met Babylon houden
9. LOKO
• Jonas op de fuif en Anton op het jubileum
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10. KOCO
• Er was AV over de statuten en er komt er nog 1. Daar wordt ook nog de
begroting besproken.
• 28 oktober: Letteren TD
• 20-21 oktober: 24-urenloop. Alles is geregeld. Kom allemaal lopen. De shiften
komen straks
• Het blad voor de Letterencantus (26 oktober) gaat opnieuw rond. Karen is het
vorige kwijt.
• Knutselen voor 24-urenloop: woensdag, 13u, Letteren 03.15
11. Reis
• De jeugdherberg is gecontacteerd. Daar is plaats genoeg.
o We gingen toen nog uit van 40 personen en de prijzen van de kamers
verschillen een beetje. We moeten dus nog even zien hoe het is als we
met 50 man gaan. Er is wel een discount voor grote groepen.
• De vluchten zijn duurder geworden. Als we niks goedkoper vinden is dat wel
een probleem, want dan is 200 euro niet genoeg.
o Probeer ook eens op een andere luchthaven en dan met de bus naar
Lissabon. Dat kan veel schelen
• Volgende week reclame maken in de lessen
• Inschrijvingen op een dinsdag voor toneelrepetitie
o We maken 50 kaartjes. Dat is de limiet
• Begin november al infoavond.
• PR wordt ingeschakeld.
• Mogen je lieven mee? Alleen als er plaats over is. Historianen gaan voor. Je
moet ook persoonlijk komen inschrijven.
12. Website
• De foto’s van de afgelopen weken staan allemaal online
• Die van de TD en het jubileum komen er snel op
• Leander probeert de foto’s van vorig jaar op een andere site te zetten
• We moeten toch de rekening van Hostyou betalen. Dat was vorig jaar dus een
klein foutje.
• De leesbaarheid is terug
• Het rekeningnummer moet nog op de jubileumsite
• We hebben 188 bezoekers per dag
• Foto’s van het jubileum komen ook op de jubileumsite. De foto’s van de
fotograaf worden door Inge aan Leander bezorgd.
13. Foto
• Er zijn foto’s van de fuif en de receptie. Deze heeft Leander ook al
• Er worden ook foto’s gemaakt bij de brood en spelen
14. Drama
• Het was auditie. Er was 12 man en ze willen allemaal meedoen. 1 jongen heeft
nog gemaild omdat hij niet naar de auditie kon komen. Hij doet ook mee.
• Laura is een stuk aan het zoeken.
15. Evi ventileert….maar een heel klein beetje
• Er worden geen gratis bonnetjes uitgedeeld aan wie dan ook
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•

Enkel diegenen met een shift mogen gratis binnen.

16. Cultuur
• Museum M: het is gratis, want het is een nocturnes. Er kan 60-80 man mee.
Inschrijven kan aan de valven. Er komen ook affiches. Maak reclame.
o Het staat al op de bagatell.
o Er zijn 2 rondes: 1 om 20.15u en 1 om 21.30u
• Den Haag:
o De rekening van de bus is er nog niet
o Het kost 15 euro
o Inschrijven kan vanaf deze week
• De quiz komt in orde
• Film: 12 monkeys
o Katrien laat niets meer van zich horen, maar Bart fikst het
o Volgende week is er geen film
• Voorstel van Jan Roegiers: bezoek aan de Parkabdij. We zoeken het eens uit.
Maarten had een contactnaam gekregen
17. Erasmus
• Er is niet echt iets te melden
18. Sport
• 20-21 oktober: 24-urenloop
o Kom lopen!
o Er zijn verschillende wedstrijden: eetstandje, mooiste standje en DJcontest (doen we niet aan mee). Voor de beoordeling van de standjes
zoeken we nog een prof.
o LOKO-shiften: Als je er 1 hebt moet je op voorhand (en ga op tijd) je
studentenkaart gaan afgeven in gebouw De Nayer. Vergeet de shiften
niet, want we betalen boete. Als je echt niet kunt, laat het dan OP TIJD
weten aan Karen, Alexander of Karolien ofzo.
 Maandag: opbouw: 10-13u: Thibaut en Leander (2)
 Dinsdag: allerlei: 13-16u: Thibaut (1)
 Woensdag: Afbraak planken: 20.30-eind: Jasper en Dries (2)
 Dinsdag: Bewaking Oversteek teltent: 21-23u: Ward (1)
 Woensdag: Bewaking piste 2: 3-5u: Laura (1)
 Woensdag: Bewaking achter De Nayer: 7-9u: Vincent (1)
 Woensdag: Bewaking PC-tent: 14-15u: Bram (1)
 Woensdag: bewaking fietsenparking de Nayer: 17-19 Maarten (1)
 Woensdag: Bewaking piste 2: 19-21u: Pieter (1)
o Shiften Letteren eetstandje
 Woensdag: 2-4: Goedele en Gerwin
 Woensdag: 10-12: Silke en Cédric
o Maak reclame!!!
• Moeten we trainen voor de basket?
• Deze week: zaalvoetbal.
• Over twee weken: volleybal
• Nu: voetbal
19. PR
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Er zijn eigenlijk iets te weinig bagatells. We voeren het aantal op naar 500.
Er is altijd weinig plaats om posters te hangen.
We kunnen eventueel posters die er het hele jaar moeten hangen plastificeren.
Kijk altijd na of de posters in de fak de nacht hebben overleefd, want als dat
niet zo is moet je nieuwe hangen.
Affiche jubileumcantus is naar jubileum gestuurd en moet nog worden
afgemaakt. Geldt ook voor de pulls en de bierpotten. Inge kijkt ernaar.

20. Hermes
• Deadline: 19 oktober
• We hebben drie boeken gekregen van Acco. Ward recenseert de eerste en
Goedele de tweede. We zoeken nog iemand die het derde boek wil recenseren.
Misschien moeten we het volgend semester doen, want het sluit goed aan bij
het vak Imperialisme en kolonialisme van de 19e en 2oe eeuw van Goddeeris.
• Woensdag gaan we Van der Stock interviewen
• Gaëtan wil 4 kaarten voor de boekenbeurs via de Hermes verloten via een
prijsvraag. We maken er reclame voor en hopen op veel inzendingen.
21. Opkuis
• Nogmaals Bram en Bart. Niet vergeten deze week jongens!
22. Reclame
• 1e -3e bach: Onthaal
o Eerstebachweekend
o 24-urenloop
o Schachtenverkoop
o Doop
• Master: Bassens
23. Varia
• Medica geeft morgen een cantus in de Rumba. We mogen 3 afgevaardigden
sturen. Wie wil? Het is gratis… Goedele, Ward en Porno
• We hebben nu ook een handtekening van Sam De Bruyn
• Tweede semester proffentap: begin er op tijd aan.
• Iedereen die nog niet betaald heeft moet zijn T-shirt en kringkaart betalen en
ophalen.
• Badmuts: Hakke (omdat hij in het zak is gezet met zijn inschrijving) en Robin
(die twee uur heeft rondgefietst in Leuven na de fuif, omdat hij om 9 uur weer
naar de les moest).
Uw secretaris
Annette Hoeijmans

De voorzitter
Alexander Noë
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