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Goedkeuring vorig verslag
Fak: Maarten  niets, Cédric  Maarten: verder: geil dansen
Jubileum: Houd i.p.v. Houdt
Onthaal: vermeld
Reis: + ‘je’ bij het laatste puntje
Website: die i.p.v. de
De 10 euro van de cd’s was omdat we ze niet hadden geteld, niet omdat ze stuk
waren.
De Medica-cantus was gratis

2. Opmerking
• wees op tijd op de KV
3. Praesidiumcantus
• Er is een ideetje van Gerwinus: We laten T-shirts maken (goedkoop, van de
Wibra met strijktekst erop) met daarop de tekst: ‘wij schrijven boeken’ als
reactie op de T-shirts van Babylon. Ssst allemaal
• Dat zal ongeveer 4/5 euro kosten. Alexander zal er nog voor mailen
4. Animatie
• Kerstetentje
o Er is een zaal: parochiezaal ‘ter Bancke’. Hij is goed bereikbaar met de
fiets of met de bus.
o Volgende week weten we waarschijnlijk het menu
o Wie wil koken? Laura, Karen, Babs, Inge en Maarten
o De datum is veranderd naar 10 december’
o Het zal beginnen tussen 19u en 19.30u
• Deze week geen Brood en Spelen voor de 24-uurloop
o Wie maakt de spaghetti voor volgende week? Laura en Evi. Eline komt
ook.
o Als je shift hebt, kom dan ietsje vroeger en help ook even met kuisen
o We gaan de restjes van het eerstebachweekend ook gebruiken
• De inschrijflijst voor de eerstebachcantus komt eraan
• De Ridders: Ze willen komen voor 200 euro. Hoezee! Dit omdat het gaat om
een weekdag, Bram lid is en omdat we studenten zijn. Zo’n demonstratie duurt
toch wel een paar uur. Bram geeft de gegevens aan animatie. Liefst laten we ze
op maandag komen
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Bear arriveert
•

•
•

Feestweek
o Comedynight: Er zijn twee kandidaten, die we beide voor een uur
zouden laten komen.
 Michael van Peel: hij staat nu in het voorprogramma van Phillipe
Geubels.
 Sander de Rijke: Bekend van Comedy Casino.
 We moeten nog wel vragen naar de prijs, want misschien is het te
duur.
o Sam de Bruyn: Cédric heeft gemaild naar het boekingskantoor, maar
heeft nog geen antwoord gehad
Wie maakt de affiches voor het kerstetentje? Evi wil wel
We maken ook uitnodigingen voor de proffen in dezelfde stijl

5. Fak
• Er is een kandidaat fakverantwoordelijke: Bear/ Bert Voorjans
o Hij wil Bernd opvolgen, die om parentale redenen niet langer onze
fakverantwoordelijke kan zijn.
o Bert kent het reilen en zeilen van de fak
o Hij heeft dat gister goed gedaan
o Schoenmaat: 47
o Stemming:
 Voor: 23
 Tegen: 0
 Onthouding: 1
  Bert is aangenomen
• De deur en de luster zijn gemaakt
• Promotie: Brugse Zot: Blond (vat) en Bruin (fles): Er zijn spaarkaarten. Heb je
er 1 vol dan krijg je een grote fles gratis
• Permacontrole: 8/10: het stonk naar frietketel en er lag vuil bestek
• We hebben het RIO wel al ondertekend, maar de statuten nog niet. Dat moet
dus nog gebeuren
• De fak sluit morgen tussen 20u en woensdag 20u
• 28 oktober: Letterenfuif: We hebben dan de hele dag tot 22u shift
• De kringenzuip zal op een dinsdag vallen. Er zijn 3 mogelijke data:
o 24 november
o 1 december: maar dan is het normaal Vlaamse Avond
o 8 december: misschien de beste dag
• Vandaag wisselen we met Alfa: dus vanavond Historia tapt
• De keldersleutel gaat een beetje te veel rond. Let erop.
6. Foto
• De foto’s van het eerste bachweekend en de schachtenverkoop staan op
facebook.
• Er staat ook al een deel op de site.
• Leander wacht nog op de foto’s van het jubileum. Laura stuurt ze door.
7. Drama
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Er is ongeveer bijna een stuk, maar Laura zegt lekker niet welk
Volgende week dinsdag is het ‘2e auditie’ om te kijken wie welke rol krijgt.
Daarna beginnen de repetities

8. Onthaal
• Het weekend was tof
o Tip: voortaan op voorhand laten betalen, want nu is er een deel niet
komen opdagen en het gevolg was dat er veel te veel eten was
ingeslagen. Dat is financieel niet echt voordelig.
• Karaoke
o Er is nog niet zoveel reclame gemaakt, maar het wordt nog in de les
gezegd. We hopen dat er veel schachten mee komen
o Verzamelen om 21u aan de bareel
• Doop:
o Alles is OK
o We gaan Babylon ontmoeten op de Grote Markt voor een gevecht
o Jan Bleyen heeft interesse getoond om mee te dopen, dus we gaan dat
eens vragen
o Dopers verzamelen om 18.30u in de Arena
o De inschrijvingen van de reis zijn om 18u, dus dat is misschien niet zo
handig. We lossen het wel op
o Het budget is 220 euro. Betalen met de bankkaart.
9.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cursusdienst
Niet zo veel nieuws
De openingstijden zijn weer veranderd. Nu: 12-15u op donderdag
Kunstdidactiek is er nog niet. Het was nogal druk bij de Raaf.
Er staan verschillende tijden op de bagatell en het forum. Wat is juist? De
bagatell. Dries heeft het al veranderd op het forum
We moeten een lang artikel lezen van Economie van de 19e en 20e eeuw. Kan
dat worden verspreid via de cudi? Ja. Normaal zal het er donderdag zijn.
Er zat spagettisaus in de kluis. Het stonk verschrikkelijk. Dat is van het
eerstebachweekend en gaat naar de doop
Frans Historische Teksten: de eerstejaars hebben door dat het op de cudi
wordt verkocht en de verkoop gaat nu veel sneller
Peter van de Raad is cool
Er zijn 290- 50 kringkaarten verkocht
De codices zijn op

10. PR
• Niet veel
• Enkele activiteiten zijn wat laat gecommuniceerd. Dat is lastig
• Stuur een mailtje met info
• Er stond een foutje op de bagatell. Het is woensdag, niet donderdag
• Inschrijven voor het Stellabezoek kan op de perma
• Poster van de eerstebachcantus mag worden opgehangen
• Zorg dat het goede stella-logo op de affiches enzo staat. Het wordt nog eens
doorgestuurd
• De affiches van Den Haag mogen in kleur.
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11. Cultuur
• De inschrijvingen voor de Stella zijn begonnen. Vincent wist nog van niks,
maar het komt goed
• Den Haag is ook inschrijven op de cudi
o Verzamelen om 7.15u @ ladeuze
o Stadsrally
o Middag is vrije tijd
o Namiddag: Mauritshuis
o Eten
o 20u terug richting Leuven
o Er kan 50 man mee
• Mogen Andreas en Cédric de quiz presenteren, want Cédric past niet meer in
zijn quizploegje. Regel het onderling
• Film: nog steeds geen nieuws van Katrien. Bart zoekt het uit
• Museum M:
o Er staan heel veel mensen op de lijst. Hoe gaan we dat regelen. We laten
eerst Mecenas rondleiden. Dan vertrekt er iedere 10 minuten een
groepje van 15 personen. Het zijn 8 zalen. In 6 ervan staan gidsen die
een praatje zullen houden.
o Je kunt trouwens zeker gratis binnen. Dat hoort bij het UUR Kultuur
12. Onderwijs
• POC
o Tom en Alexander zijn naar Werner Thomas geweest. Het ging over het
dossier van de tweejarige master. Hij heeft het doorgestuurd. Eigenlijk
zijn we best wel tegen
• LOKO
o Niet veel nieuws, want we zijn niet geweest
• Didactische Commissie
o We moeten beslissen hoe we studenten laten inschrijven voor de
herexamens. Iedereen moet dat immers nu doen
o Het examensysteem moet in orde worden gebracht. Normaal gebeurt
dat.
o Masterproef: er is geen verdediging meer, maar hoe krijgen studenten
dan feedback?
o Twee bibliothecarissen hebben promotie gehad en zijn nu
plagiaatexperts
o Tweejarige master:
 De werkgroep is opnieuw in het leven geroepen en de dossiers
zijn weer boven gehaald. Dit is onder leiding van Ortwin de
Graef. Er zal ook 1 student van Letteren inzitten. Er is nog
discussie over wie het zal zijn.
 Er komt een enquête onder studenten om naar hun mening te
peilen. Kunnen we dat niet beter doen als we concreet iets
weten? Nee, want het kan nu ook nuttig zijn.
 De decaan wordt misschien ook op StRaaL uitgenodigd.
Jasper arriveert
• Indaling van de SLO:
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o Antwerpen is voorstander van volledige indaling. Maar deze week is het
overleg op Vlaams niveau. Hopelijk weten we dan meer.
Er was overleg met de vicedecanen Abraham en Melis.
o Projectgroepen oprichten die zich bezighouden met verschillende delen
van de tweejarige master
Onderzoeksmaster: dit traject zou los komen te staan van de andere masters.
Daarnaast komt er ook nog een professionele master, die meer op de
werkomgeving is gericht. Dat is toch de bedoeling.
We moeten ook de pseud0-licentiaatstructuur wegwerken
Er zou een deel van de dossiers in juni indienen en een deel een jaar later
Komt er nog iets in de Hermes? Ja, Tom schrijft nog iets. Vooral ter uitleg van
de situatie.
Financiering: De eerste 5 jaar komt er geen extra financiering. Maar de
verdeelsleutel van de middelen van de universiteit zou wel veranderen. Het
zou op een situatie uitkomen waarin we geen geld verliezen.
De Manama’s vallen dan weg
De masterproef wordt dan weer 2 jaar
Er is een vraag over een vak van Hauben: dit wordt tweejaarlijks gegeven en de
vraag is of we dat nu mogen volgen en examen afleggen voor volgend jaar. Dat
is dan wel officieus. Is dat wel slim?

13. Erasmus
• 28 oktober: bierestafette in de praatkamer tussen 20u en 22u: kan het op de
bagatell.
• Er komt een logo van KOCO-international
• Er zijn 10 activiteiten gepland voor de rest van het jaar. Ze worden
doorgestuurd naar PR
• Wie gaat de posters maken, want KOCO heeft geen speciaal PR persoon. Het is
ook niet echt fair als alles door Historia wordt gemaakt. Toch is het best als 1
persoon het altijd doet. Wouter zal gewoon eens een beetje met de computer
prutsen.
• ISHA: er is nog niet echt een idee over. Misschien eens overleggen met Ward
of Sarah
• Er is nog geen nieuws over het veranderen van de voorwaarden voor Erasmus
14. Hermes
• Het is deadline
• Volgende week komt hij uit
15. Reis
• excuses voor het tijdstip van de inschrijvingen. Het was een soort
spoedbeslissing
• Er komt reclame in de lessen en er zijn flyers.
• Via Porto reizen was toch niet veel voordeliger en het reizen was lastig, dus dat
gaat niet door. De prijs zal dus iets hoger zijn en uitkomen op 260 euro.
16. Website
• De site van film is in orde
• De agenda is up to date
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KV3 en verslag AV moet nog eens worden doorgestuurd
De foto’s van het jubileum komen nog

17. Sport
• Het is 24-urenloop: KOM LOPEN!!! 5 rondjes is een traktatie
• We hebben met 14-1 gewonnen van VTK in het zaalvoetbal van de vrouwen
18. LOKO
• niets speciaal
• het was workshop van de POC
19. KOCO
• De ligt hier een hoop brol voor de 24-uurloop
• Volgende week is het fuif
• Het is praesidiumcantus en er zijn veel inschrijvingen. Bear gaat ook mee.
Jasper en Lien zullen mee gaan tappen
20. Financiën
• Inkomsten:
o Brood en Spelen: 2,00 euro
o Schachtenverkoop: 450 euro
o Tempus fugit: 136,50 euro
• Uitgaven
o Onthaalweekend: - 60 euro
o Receptie Academische Zitting: - 591,58 euro: de vaten moet nog worden
doorgerekend
o Acco: - 663,60 euro
o Sabam: -94,61 euro
• Zichtrekening: 7.635,52 euro
• Spaarrekening: 6.000 euro
• Volgende week komt de balans
21. Jubileum
• Er komen inschrijflijsten voor de cantus en de bierpotten en pulls. Voor de
pulls is het op voorhand betalen (20 euro)
• De tentoonstelling wordt misschien verplaatst in verband met het afscheid van
Jan Roegiers
• Er komt een reservelijst voor de cantus. Historianen en Klioten gaan immers
voor.
22. Opkuis
• Cédric en Dries
23. Reclame
• 1e bach: Goedele en Lien
o Doop
o Karaoke
o Letterenfuif
o Inschrijven reis
• Historiografie: Evi
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Historiografische debatten: Alexander
Oudheid: Andreas

24. Varia
• Heeft er iemand een nek op overschot? Die van Leander is kapot
• Zaterdag duimen voor Vincent, want hij doet mee aan de preselecties van de
Canvascrack
• Babylon wil samen met ons naar het ballet ‘het Zwanenmeer’. Laura geeft het
door aan cultuur
• Er is een pennenzak gevonden op de Academische Zitting. Van iemand?
• Heeft er iemand een badhanddoek voor Ward, want hij is de zijne vergeten 
badmuts
• Respecteer de slapenden
• Limburg doet aan ruilhandel
• De Medica-cantus was tof en gratis
• Wouter D. komt niet volgende week
• Cantus ex! (Alexander  badmuts)
De secretaris
Annette Hoeijmans

De voorzitter
Alexander Noë
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