Verslag KV8: 2 november 2009
Aanwezigheden: Alexander, Annette, Goedele, Maarten, Vincent, Dries, Silke,
Thibaut, Pieter, Stien, Bram, Gerwin, Lander, Tom C., Eline, Robin, Wouter B., Lex,
Porno, Karolien, Tom B., Bart, Bert, Jasper, Andreas, Cédric, Ward.
Verontschuldigt: Laura, Leander, Evi, Cédric, Lien, Inge.
Afwezig: Hakke, Wouter E.
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Goedkeuring vorig verslag
Spaghetti is met een ‘h’
Vermeldt achternamen van de Wouters en Toms
Cultuur: Het is ‘al’ i.p.v. ‘als’
Andreas was verontschuldigd
Jasper was er
Het is Edward i.p.v. Eduard
KOCO: De prof heet Feyaerts en niet Feyaert
Het is Kaat i.p.v. Kaar
Er moeten nog vraagtekens bij: de syllabi, PR en onthaal
Het is Lien De Ron

2. LOKO-motion
• Karen is hier voor Lokomotion
• Er zijn eindelijk posters, flyers en kaarten: verkopen op de cursusdienst aan 5
euro per stuk
• Noteer hoeveel kaarten er verkocht zijn
• We moeten vrijdag in het MSI kaarten verkopen (met een eigen kassa)
• Iedereen die een shift doet, moet ook een kaart kopen. Wees gerust,
uiteindelijk zal iedereen wel geld terug krijgen. We krijgen ook geld van LOKO.
Voor 1 shift 2,50 euro, voor twee shiften 5 euro. Het is dus best dat je twee
shifts opneemt, want dat is gunstiger voor KOCO.
• Let goed op dat er op alle kaarten een nummer staat, want er zijn er een aantal
niet goed gedrukt
• Muziek: Bal Populair: Annemie, Zaki en DJ Cargo en Mundi
• Even voor de duidelijkheid: Letteren heeft de Albatros
Bart en Bear komen aan
3. KOCO
• Letterenfuif: Iedereen die heeft geholpen of is geweest: bedankt!
o Aan het eind was er nog een fight  méeh
• Cantus: heeft iedereen 2 euro mee voor de T-shirts?  straks aan ward betalen
• 12 november: LOKOmotion: Shifts
o Kaartverkoop: vrijdag 10.45u-14.15u: Maarten en Alexander
o Inkomcontrole: 2-4: Ward
o Tap: 10-12: Bart en Bear
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Bonnetjes: 12-2: Karolien
Steward: 12-2: Maarten en Andreas
Tap; 2-4: Wouter E.
Tap 4- eind: Gerwin en Karolien
Jenever: 10-12: Stien

Lex is er
•

19 november: Gini Passion avond:
o Thema: Angels & Demons
o Mag dat op de bagatell
o Denk aan verkleedkleren
o Knutselen: dat doen we eens op Brood en Spelen

4. Financiën
• Inkomsten
o Brood en Spelen: 0,24 euro
o NKV: 128,51 euro
o Voorschot reis: 1.055 euro
• Uitgaven:
o Acco 5 + 6: 1.671,52 euro
o De Raaf: 4.343,59 euro
o Hostel reis: 453,6 euro
• Hostyou was weldegelijk betaald. Het probleem is opgelost
• Zichtrekening: 1.946,17 euro
• Spaarrekening: 6.000 euro
• Op de infosessie boekhouden waren 7 mensen, waarvan 4 van Letteren. Het
was praktisch gericht
• Balans:
o Openingsreceptie is met één ‘n’
o Het staatsblad wordt nog deels terug gesubsidieerd.
o Animatie: waarborgen: 2 fuiven + 2 cantussen
o Cursusdienst: We krijgen nog wat winst van Acco+ er komen nog
rekeningen van de Raaf
o Jubileumcantus: Inge zou de lijst van deelnemers eens moeten
doorsturen, want dan kunnen de mensen ook op de cudi komen betalen.
Nu kan dat niet omdat Cudi niet weet wie er al is ingeschreven
o Bij onthaalweekend: we krijgen nog waarborg terug
o Voor de schachtenverkoop moeten de bonnetjes van de fak nog worden
betaald
o Voor de bowling komen er misschien nog subsidies
o PR: rekening de Raaf was nog van vorig jaar.
5. Foto
• Van de laatste twee weken staat er nog niets online
• Deze week foto’s op Brood en Spelen en de Barbaarse avond.
6. Drama
• Repetitie op dinsdag en donderdag
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Er is nog geen nieuws van het IFTf: Laura hoopt dat ze snel iets laten weten,
zodat we zeker zijn van de speeldata.

7. Fak
• Promo van de week: Vedett (1,50 euro)
o Vedett White: 1,20 euro
• Sapje van de week: Ice tea green
o Volgende week: witte pompelmoessap
• Er zijn wat problemen met de leverancier van de glazen. Dus er zijn nog geen
vedettglazen.
• Verandering van leverancier voor de frisdranken: vanaf nu hebben we Pepsi,
orangina en canada dry i.p.v. cola, Fanta en sprite.
o Ook minute maid wordt vervangen door looza
o We mogen niet weten wat de precieze voorwaarden zijn, maar blijkbaar
is het financieel veel voordeliger
o Het is een contract van 1 jaar
• Discussie over de perma’s: bepaalde kringen passen er niet meer in. Vooral
problemen bij Eoos en Mecenas. Ze hebben de KUL gecontacteerd, maar wat
kunnen zij doen?
• De muziekinstallatie is nog steeds stuk. De verkeerde cd-lade is vervangen. Er
moet ook dringend iets aan de boxen gebeuren. We zullen het melden op de
volgende beheerraad
• De marmeren trap wordt gemaakt
• Permacontrole: 10/10
• Er zijn klachten over de fakverantwoordelijken. Babylon is zelfs op het matje
geroepen
• Er komen wat regeltjes bij Plan Simons, want het begon een beetje uit de hand
te lopen.
o Het is ten laatste om 12.30u gedaan
o De fakverantwoordelijke mag niet de lastigste klant zijn
• Het beheer biedt verontschuldigingen aan voor het open doen na de
letterenfuif
• Het is kinnekesweek: Let erop, want er zijn veel jongeren. We mogen
identiteitskaart vragen
o 16 jaar: bier
o 18 jaar: sterke drank en Smirnoff Ice
o Zeg aan beheer als je te jonge mensen drinkend aantreft. Beheer mag ze
buiten zetten
• Het is Babylon-feestweek
• LOKOmotion: we gaan dicht om 22u
• 5 november: Barbaarse Avond: maak veel reclame en kom verkleed + gratis vat
• 17 februari: Proffentap: 19-20: ideeën?  Katrien, Depauw, Cools, Trio
• We zoeken nog tappers voor:
o Dinsdag: Wouter E.
o Woensdag: Dries
• 10 november: Metalavond
8. Onthaal
• Activiteiten
o Eerstejaars: Avondstadspel: (beetje als Cluedo): 19-22u
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 Historisch tintje, maar wel fictie
 Ofwel met mensen, ofwel met papiertjes
 1 december
 Winnaar: filmtickets, 2e plaats: fakbonnetjes
Tweede en derdejaars: Schaatsen met cocktailfeestje:
 2 december
Master: fakbartocht
 Over de datum wordt nog gedacht
 Route: vraag aan Karen of Lies
Picknick
Iets voor de peters en meters met hun kindjes
Historiaweekend: voor iedereen, en niet in Itegem: we denken aan
Sinaai
 Datum: volgende week
 Wel een grens op de inschrijvingen

9. Cursusdienst
• (bijna) alle cursussen zijn binnen
• Historiografische Debatten:
o Artikels Hertog van Alva: moeten we die drukken? Vragen in de les
o Artikels Meyns: niet op Toledo: morgen vragen of we die publiceren
o  laat lijsten rondgaan
• Reorganisatie van de vakjes op het 5e verdiep: we hebben een nieuw plaatsje
ergens in het midden
• 16 november: Wil iemand Vincent helpen, want Dries en Silke kunnen niet:
Maarten en Goedele
10.
PR
• Bagatell jubileum = af: hij kan gedrukt en verspreid worden
• De poster van de Barbaarse Avond is er
• Een digitale nieuwsbrief is mogelijk, maar Leander is nu ziek. Als hij beter is,
zal hij het bekijken
• Kerstetentje: er zijn enkele voorstellen voor posters: stuur ze door naar
animatie. Dan wordt er één gekozen
• Infosessie affiches: Pieter is geweest.
11. Jubileum
• Morgen vergadering van het boekje
• Inschrijven voor cantus en pulls loopt
o Er komen al heel wat proffen
• Cantus
o Shiften cantus:
 Tap: Laura, Anne Foque, Lien
 Ronddragen: Lieve Matthé, Silke, Dries, Eline, Lex
 Security: Lex + ?
 Inkom: Bart en Goedele
 Shop: Ward en ?
 Opkuis: werkgroep + wie nuchter is
o Daarna Fak: DJ: Freddie, tappen: wie zin heeft van het praesidium
o De zaal gaat open om 19u, we starten om 19.30
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12. Cultuur
• Stella
o Nog maar 11 inschrijvingen: dat moeten er 15 worden
o Kom gewoon deze woensdag om 14u naar de bareel
• Quiz
o We verzamelen prijzen
o Kunnen we gadgets krijgen via de fak? Vraag het aan beheer
o Verbeteraars: Lander, Silke, Ward, Bart, Karolien
• 19 november: Groot Dictee der Studenten
• Film: I’m not there: deze week met Bear
o De film van Vos is onvindbaar. Bart gaat eens vragen of Vos hem kan
krijgen of zo. Misschien eens illegaal zoeken.
13. Onderwijs
• StRaaL:
o Ondervraging/ enquête: de vragen worden nog aan een socioloog
voorgelegd. Zo worden er verantwoorde vragen van gemaakt
o In de week van 23 november worden de vragen rondgedeeld.
o > 30 november: analyse
o Dan wordt de decaan uitgenodigd voor een soort debat/discussie
o Tom zal de aula’s afstruinen
• LOKO: Orienteringsproef:
o Er zijn twee kampen: pro (wetenschappen) en contra (humane)
o We zijn er nog niet uit. Er werd nogal afgedwaald
• Open Lesweek:
o In de pauze naar voor gaan en zeggen dat men vragen kan stellen
 Zoekstrategieën: 11-13u: Robin, Wouter E.
 Frans Historische Teksten: Annette, Tom B.
 Middeleeuwen: 14-17.15: Lex, Annette
 Klassiek Grieks A: Andreas
14. Erasmus
• Roger Jansen is ziek
o Infosessies dus pas ergens eind november
• KOCO international: over twee weken weer een activiteit: morgen wordt
beslist welke
• Bierestafette: het was een succes
o 15 ploegen  62 man
o Er waren zatte Amerikanen die snel drinken, maar ze wonnen niet
o UCL won
• ISHA: Er is een brochure
o Volgende bijeenkomsten:
 Vilnius
 Marburg
 Helsinki: op focussen
 Nicosia
o Het archief van ISHA is binnengebracht. Woensdag naar het archief
doen. Het is dit weekend bekeken door de voorzitter van ISHA en Sarah
Stroobants
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15. Hermes
• niets
16. Reis
• Het voorschot van de hostel is betaald
• De reis is vol
• Er is een probleem met de terugvlucht: de prijs is hard gestegen. Misschien
dus pas zondag terugvliegen met Ryan Air. We wachten op het antwoord van
het Hostel. Anders moeten we gewoon de goedkoopste zoeken uit de dure
vluchten
• We gaan vandaag al de heenvlucht boeken
• 17 november: Portugese avond?
• Affiche: reis maakt het, PR drukt het
• Houdt Laura op de hoogte in verband met de perma en toneel
17. Website
• De bagatell komt nog
• Bloedserieus en LOKOmotion moeten hun affiches nog op de site krijgen
18.Sport
• We hebben met 15-0 gewonnen met de zaalvoetbaldames.
o Er zijn wel volgens Farma veel manwijven bij Historia
• Volgende week is er evaluatie met LOKO
• Regel T-shirts van de basket na de KV
19. LOKO
• Agoraproject:
o Zie mail: dit zal naast alma 2 komen
• Oriënteringsproject: zie onderwijs
• LOKO krijgt een eigen Toledomodule
• Er komt een maandelijkse nieuwsbrief
• In een groepje de syllabi nakijken: met een man of 4 zien of ze up to date zijn.
20.
Animatie
• Menu: opgesteld, maar de vraag is nu of het voor 60 man is of voor meer
o Het hoofdmenu is moeilijk voor meer dan 60 man: dan moeten we een
traiteur huren en dan komen we met 12 euro niet toe
o Dus: 60 studenten inschrijven en dan zien wie van de proffen wil komen
o Menu:
 Voorgerecht:
• Meloen in ham
• Tomaat-garnaal
• Bruchetta
 Soep
• Pompoensoep
 Hoofdmenu:
• Gebraad
• Pangasius
• Vegetarische lasagne
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• Patatjes
 Desserts
• Buffet
o 10 euro per persoon
o De affiches komen eraan
o Animatie gaat rond bij de proffen
o Denk aan de poppolls: vanaf 23 november
Brood en Spelen
o Inkopen: dinsdag om 14u: Robin en Andreas
o 11-14: soep maken: Lex, Andreas
o Shifts:
 Andreas en Lander: 14-16
 Andreas en Robin: 16-18
Cantus: De lijst is vol
o Tappen: Laura, Lien, Annette, Karolien
Sam de Bruyn
o Kosten: 350 + btw en booking fee: Ongeveer 423 euro voor 2 uur
o Logo StuBru mag er niet op, wel ‘gekend van’
o Volgende week stemmen we
Desserts Brood en Spelen: wie maakt wat?
o Goedele: kaastaart
o Silke: Petit beurre taart (Annemie misschien ook)
o Tom B: misschien wafels
o Lieve: misschien Tiramisu
We zoeken nog een naam voor de fuif
o  skistoria TD
o DJ?: Neef Vincent, neef Lex, Schacht Karen?: stuur mails naar animatie
Rock Historia:
o Datum: eerste week van maart
o Van zondag tot dinsdag is de zaal 50 euro goedkoper, maar dat hoeft
geen voordeel te zijn
o PA: dezelfde als vorig jaar
o We zoeken nu headliners:
 Mogelijk: Drive like Maria: is wel duur
 We gaan gewoon iedereen mailen en offertes vragen
o De wedstrijd komt er ook weer
o De KULAK heeft ons idee gepikt

21. Opkuis
• Eline en Gerwin
22.
Reclame
e
• 1 bach: zoekstrategie: Robin
• 2e bach: Tollebeek: Lex
• Master: Vincent
• Oudheid: Andreas
23.
Varia
• Plan Sjarel Politika: volgende week
• Kom verkleed op de barbarenavond
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Vorming Plus:
o Dit is een neutraal orgaan. Zij organiseren een lezing over
koekoekskinderen. Dit zijn kinderen die in de oorlog door Duitsers zijn
verwekt.
o De vraag was of we wilden meewerken. We hoeven enkel maar reclame
te maken en dan mogen Historianen gratis binnen (het is in bibliotheek
Tweebronnen)
o Het gaat om een soort debat en een boekpresentatie
o We doen mee
Genk-Brugge: 2-0
Thibaut wil graag de VIS-kaart lenen
Badmuts: Alexander (na de cantus tegen Robke)
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