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Aanwezigheden: Goedele (later), Maarten (later), Vincent (later), Dries, Silke,
Thibaut, Pieter, Stienneke, Bram, Gerwin, Lander, Tom C., Eline, Robin, Wouter B.,
Lex, Evi, Porno, Alexander, Annette, Inge (later), Bart (later), Bert (later), Gerwin,
Jasper.
Verontschuldigingen: Laura, Leander, Cédric, Lien, Karolien, Inge, Tom B, Andreas.
Afwezig: Hakke, Wouter E.
1.
•
•
•

Goedkeuring vorig verslag
Evi was wel aanwezig
Het is ‘De Raaf’ i.p.v. ‘De Raap’
Het is deze week spaghetti bij Brood en Spelen en geen soep

2. Animatie
• Brood en spelen: shifts
o 14-16: Wouter en Tom C
o 16-18: Thibaut en Lex  Thibaut wordt Stien
• Donderdag: vergadering voor de kookploeg van het kerstetentje
• Voorstellen voor poster van het kerstetentje.
o Willen we de uitnodigingen in dezelfde stijl? Ja.
o Het is nog niet echt wat, dus wie wil er nog een poging doen? Evi en
Maarten
• Morgen: reclame maken voor de eerstebachcantus en het kerstetentje bij de
eerstejaars.
• Voor de tweede TD mogen we van de Albatros jenever verkopen. We moeten
dan per 15 flessen 7 euro afgeven. Het thema zal dus iets van après-ski of zo.
3. Financiën
• Inkomsten:
o Tempus fugit: 90,30 euro
• Uitgaven:
o Bierpotten: 1.685 euro
o Doop: 161,78 euro
o Lijm: 9,80 euro
• Zichtrekening: 5.793,97 euro
• Spaarrekening: 6.000 euro
• De T-shirts van de cantus kosten 2 euro per stuk
• Volgende week komt de balans
4. Cultuur
• Inschrijven voor Stella en Den Haag op de cursusdienst
• Alles voor Museum M is in orde, al is de wijze van ticketverdeling weer
veranderd
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•

Film: Katrien kan volgende week niet komen. Nu heeft Bart gevraagd of er een
dinsdag is waarop ze wel kan. Kaat Wils heeft ook nog een titel doorgegeven
Op Facebook naar iedereen sturen, want nu is er precies iets mis gelopen

5.
•
•
•

Drama
Er is een stuk gekozen. Morgen is de eerste repetitie
Er is nog een eerstejaars die wil meedoen. Dan zijn er vier eerstejaars in totaal
Het is altijd op dinsdag en donderdag repetitie. Dat staat al in het fakboek

•

6. Foto
• Laura geeft alles voor op de site door aan Leander.
• We blijven foto’s maken op de Brood en Spelen
7. Onderwijs
• StRaaL:
o Oriëntatieproef: Dit zou een soort proef zijn voor de laatstejaars van het
middelbaar voor ze naar de universiteit komen om te zien of ze wel de
goede keuze hebben gemaakt. Iedereen was tegen. Officieel is het voor
de twijfelende studenten, maar eigenlijk is het gewoon om een limiet op
het studentenaantal te zetten. Men moet in het middelbaar maar beter
sturen. Zij kennen de studenten immers beter
o Met het oog op de situatie (komende visitatie ed.): Zijn de syllabi op de
site nog up to date? Als iemand zin heeft om dit te controleren
o In de werkgroep van de tweejarige master zal waarschijnlijk een student
van Taal- en Letterkunde de studenten vertegenwoordigen.
8. Reis
• Op vraag van enkelen hebben we toch besloten om twee steden te bezoeken:
Porto en Lissabon. Zo sparen we ook 30 euro uit
o We zullen zondag de late vlucht naar Porto nemen (22.00u = vertrek,
aankomst om 23.30u). De laatste metro is een uur later, dus dat moet
haalbaar zijn
o Dan blijven we tot woensdag in Porto. We hebben daar 1 jeugdherberg
gevonden met 32 bedden die 8 bedden kan bijschuiven. We hebben dan
dus 40 bedden. Dit is ook een reden dat we tot 40 beperken.
o Dan vertrekken we naar Lissabon
• Mogen we een kredietkaart aanvragen namens Historia, want dat is toch wel
heel handig om de vlucht te betalen. Ward mailt zo snel mogelijk naar Lien De
Ron
• De overschrijving van de herberg wordt ook via Ward betaald
• Degenen die pas in het weekend hebben ingeschreven moeten hun voorschot
maar storten. Ze krijgen nog een bericht
• Er komt een bijeenkomst over twee weken.
9.
•
•
•

Hermes
Hij is er en wordt verspreid
It’s fun
Er staat een fout in het erratum
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10.
PR
• Let op de data bij het maken van de Bagatell, want er staan wat foutjes op.
• Voortaan ook Bagatells in het vakje van de proffen leggen. Zo blijven ze op de
hoogte van onze activiteiten.
• Kunnen we niet ook een elektronische bagatell versturen, waar je op kunt
intekenen en die je dan iedere week in je mailbox krijgt? Zo kunnen we
moeilijker bereikbare groepen misschien toch bereiken.
11. Onthaal
• Het is doop geweest en het was plezant
• Babylon heeft niet meegeholpen met het kuisen van de Grote Markt. Kunnen
we niet zeggen dat zij nu het hele jaar het halletje moeten kuisen?
• Donderdag is het nog eens vergadering.
12. LOKO
• niets
13. KOCO
• Woensdag: Letterfuif: vergeet uw shiften niet
o Karolien wil haar shift voor stempelcontrole graag wisselen. Porno
neemt over. Aanwezig zijn om 21.45u.
• 24-urenloop: Iedereen die heeft meegeholpen is superhard bedankt.
• De glühwein is eindelijk op. Hoezee!
• Voorstel van ene prof. Feyaerts om een trappenloop te doen in het
Erasmusgebouw en dat dan te koppelen aan het goede doel. Misschien kunnen
we dit linken aan het Interletterentoernooi of aan de Goededoelenzuip. KOCO
gaat het bekijken.
14. Fak
• Promo van de week: Kwak (1,50 euro + waarborg)
o Voor donderdag zijn er glazen met platte bodem. Dat is anders veel te
lastig
• De cd-speler is stuk. Nu staat de mobiele erin, maar die is ook stuk aan het
gaan. Maar woensdag komt de echte terug. Waarom is hij stuk? Dat zou wel
eens kunnen komen doordat de dj’s vaak gewoon het schuifje dichtduwen i.p.v.
op het knopje te drukken.
• Permacontrole: 0/10: er stond een waterkoker aan en die was gloeiend heet.
Geen idee hoe die aan komt, maar trek voortaan gewoon alle stekkers uit.
• Ja, er is waarborg op de Chouffe-glazen
• Schrijf ook de KV’s in het fakboek
• Roken in de trappenhal mag, maar enkel onder toezicht van de kring.
• Tappers gezocht voor de Kringenzuip: Bart (hele avond?), Karen, Annette (tot
4 uur?)
• Donderdag is het Bitch en Pimp
• Citaat van de week: Kenji: ‘Ik gebruik ook graag mijn neus om te beffen en dan
eens goed niezen’
• Er komt nog een knutselnamiddag voor de Barbaarse Avond
o Zijn er al posters van? Die komen eraan
o Het is op donderdag 5 november en er zijn cocktails
• De tapperslijst is er, dus die wordt nu ingevuld
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•
•

1 december: Vlaamse Avond: We zoeken nog een dj? Misschien Freddie?
Er komt weer een Metalavond met Alfa. De kosten worden 50/50 verdeeld.
Het zal zijn op 10 november.
o Ook nu zoeken we nog een dj
o Er zullen waarschijnlijk hamburgers zijn
o We gaan ook eens voor sponsoring horen

15. Evi ventileert….niet vandaag
16. Erasmus
• Bierestafette: We zoeken nog Belgen, want er zijn te veel buitenlanders
17. Jubileum
• De uitnodigingen voor de cantus zijn af.
• Morgen komen de posters er ook
• Je kunt inschrijven op de cursusdienst
o Twee lijsten
 Cantus: het werkt met de nummers. Iedereen die zich inschrijft
krijgt een kaartje met een nummer. Dit is je toegang. Zorg er dus
goed voor dat iedereen er 1 krijgt, want anders kom je er niet in
 Truien: meteen betalen. Het kost 20 euro. Vraag ook naar de
maat.
 Je kunt ook mailen naar jubileum.historia@gmail.com
o Bierpotten zijn binnenkort te koop
• We wachten nog op nieuws van de bib voor 20 maart
• Het reclamespotje is min of meer af.
18.Website
• niets
19. Sport
• niets
20.
Cursusdienst
• niets
21. Opkuis
• Edward en Bert
22.
Reclame
e
• 1 bach: Robin, Hermes
o Barbaarse Avond
o Brood en Spelen
o Letterenfuif
o Cantus
o Kerstetentje
o Truien jubileum
o Jubileumcantus
• 2e bach en 3e bach: Lex en Evi
• Master: Goedele
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•

Oudheid: Thibaut

23.
Varia
• De Raaf: Porno had 1 pagina afgeprint, maar er stonden er nog 200 op die
zogezegd ook van een blond meisje van Historia waren. We kennen haar niet.
Porno gaat terug naar de Raaf om het te regelen
• LOKO Sport is Kak
• Maak veel reclame voor het Stella-bezoek
• Alexander heeft alle Spanjaarden van Facebook gegooid: nu hebben we nog
ongeveer 650 leden
• Vincent was door de eerste ronde van de Canvascrack
• Bear heeft een T-shirtmaat Large
• Bernd is van het bord geveegd
• Haast u naar de Pavlov, want er is te weinig plaats
• Badmuts: Ward en de Historische Kritiek

De Secretaris
Annette Hoeijmans

De Voorzitter
Alexander Noë
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