Verslag KV9: 9 november 2009
Aanwezigheden: Alexander, Annette, Cédric, Maarten, Silke, Andreas, Robin,
Goedele, Lien, Pieter, Tom B., Lander, Dries, Wouter E., Karolien, Bram, Eline,
Ward, Leander, Thibaut, Wouter D., Inge, Bart, Lex, Bear, Evi, Porno, Hakke, Jasper,
Tom C.
Verontschuldigden: Vincent, Gerwin, Stien, Laura
1.
•
•
•

Opmerkingen
Cédric en Ward waren aanwezig
LOKOmotion: Bart en Bear moeten tappen en geen bonnetjes verkopen
Op de TD van Babylon is er alweer geld uit de kas gepikt. LET DUS GOED OP!

2. Cultuur
• Woensdag gaan we naar Den Haag: verzamelen om 7.15 @ Ladeuze
o Kunnen we cash geld meenemen om het museum te betalen enzo?
• De Stella was toch nog een succes, want er was 19 man mee. Een hoop
eerstejaars zijn komen opdagen, dus dat is goed nieuws
• We plannen nog iets voor in december, als er nog tijd voor is. Misschien een
bezoek aan het Provinciehuis van Vlaams-Brabant. Dat is gratis, maar er
moeten wel minstens 15 personen mee. Dat wordt nog bekeken.
• Film: Bart heeft Vos gemaild of hij volgende week de film kon komen inleiden
en of hij de film had. Hij is dan doorverwezen naar ene Carine, die veel meer
van de film weet. Er is voorgesteld dat zij de presentatie overneemt. Het is wel
geen prof, maar ja, anders komt er dit semester niet veel meer van terecht. Het
wordt goedgekeurd. Het praesidium moet dan wel ook naar de film gaan,
anders staat ze daar misschien voor niets.
• Erasmus wil proberen om ook buitenlandse studenten naar de film te lokken.
Doen! Hoe meer zielen hoe meer vreugd.
3. Fak
• Promotie: Leffeweek
o Donkere en Blonde Leffe van het vat
o Triple, Radieus en 9ْ
· De trap is gemaakt
• We moeten nog geld betalen aan de fak: 172,60 euro
• Bekertjes: Koop ineens een doos en geen losse sloffen, want dan ben je
goedkoper uit. Een doos bekertjes kost 25 euro
• Permacontrole: 10/10: Alexander heeft wel commentaar: Er stond nog een bak
Maes en voortaan de stekkers uittrekken
• We moeten de statuten nog tekenen
• De nissen en de perma zijn geen vestiaire
• Als je iets in de praatkamer hebt georganiseerd, let er dan op dat de frigo’s
orden uitgetrokken. Probeer ook eens wat glazen naar de toog te brengen.
• Er hing nog wat inkleding in de fak van de barbarenavond

1

•
•

Woensdag is het knutselnamiddag voor de Gini Passion. Wie gaat er voor
Historia, want de meesten zitten in Den Haag? Wouter D. offert zich op. De
avond is op 19 november.
Er komt voor de kerst nog een AV van de fak, die o.a. uitleg zal geen over de
frisdrankenkwestie. Voorlopig staat hij gepland voor 1 of 2 december.

4. Reis
• Er zijn alweer complicaties
o We reizen nu op zaterdag terug en wel via Londen. Dit was het
goedkoopst. Het vliegtuig is namelijk 100 euro duurder geworden. En
anders kwamen we pas op zondagnacht terug.
• Er heeft iemand afgezegd, terwijl er al een vliegticket op haar naam was
besteld. De reservepersoon is gecontacteerd, maar de kosten voor het
omzetten van het ticket zijn voor haar (100 euro)
• De site van Ryan Air is gehackt geweest. Daarom kan Ward zijn kredietkaart
niet meer gebruiken tot zaterdag. Een hoop vertraging dus.
• Portugese Avond: 17 november
o 20.30uur
o MSI 00.08: Gerwin maakt een informatieboekje
o Cocktailavond in koloniale setting. We hebben twee ideeën voor
spelletjes: Opklimmen in de hiërarchie: van slaaf tot rijke landheer,
ofwel driehoekshandel met cocktails. We kiezen voor de hiërarchie.
5.
•
•
•

Hermes
Nieuwe Deadline: 23 november.
Thema: Holebinummer:
Laat uw pen vloeien!

6. Onderwijs
• We gaan nog samen zitten over de docentenevaluatie met Werner Thomas
• Tom en Bram zijn ook opgenomen in de visitatiegroep. Daar is 20 november
een eerste bijeenkomst van. Tom wist hier niets van.
• Arabistiek mag blijven bestaan.
Bram vertrekt om de cudifiet van Babylon te steunen
7. Erasmus
• De volgende activiteit valt op 18 november. Het zal een Singstar-avond zijn,
waar ook cocktails worden verkocht. Zowel de perma van Historia als die van
Babylon worden gebruikt. Er zal een vrij podium zijn en een competitie
• 30 november is er een infosessie over Erasmus met Roger Janssen
8.
•
•
•

Jubileum
De cantus is volzet. We zijn de alumni nog aan het contacteren
Je kunt nog steeds truien bestellen
Ook boekjes kun je nog steeds bestellen. We hebben nu ongeveer 100
bestellingen binnen.

9. Toneel
• We repeteren. Het stuk wordt ook deels herschreven door rare zinnen
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Gerwin heeft Laura gevraagd de perma te mogen hebben voor de Protugese
Avond. Dat staat genoteerd
IFTf: Laura hoopt morgen meer te weten

10.
Foto
• Alle foto’s worden langzaam doorgegeven aan Leander voor op de site
• Laura is niet tevreden over haar werk op de Barbaarse Avond. Vanaf nu zal ze
verbeteren. GO Laura!
11. Website
• Leander zijn computer is stuk. Hij kan niets meer online zetten. Het is nogal
lastig, maar hij hoopt dat het volgende week weer gemaakt is.
12. Animatie
• Fuif: DJ
o Er is een mail gestuurd naar de neef van Vincent
o Kan Maarten eens de adressen van de twee kulakkers doorspelen?
o We zijn ook begonnen met plakken: de poster is er!
• Deze week geen brood en spelen. Volgende week is het dessertbuffet
• Wil iedereen helpen met het contacteren van de proffen voor het kerstetentje,
want het lukt voor animatie niet om iedereen te pakken te krijgen
• Sam De Bruyn: 425 euro voor 2 uur
o Bedenking: Het musicafé zit altijd al vol, maar de vaste bezoekers
mogen ook wel eens iets extra krijgen.
o Stemming
 Eerste ronde:
• Voor: 13
• Tegen: 2
• Onthouding: 11
•  staking der stemmen
 Tweede ronde:
• Voor: 17
• Tegen: 3
• Onthouding: 6
•  Voorstel aangenomen: Sam komt draaien
13. Financiën
• Inkomsten:
o Stellabezoek: 5 euro (er is 1 persoon niet komen opdagen, hé Alexander)
o Tempus Fugit: 91,60 euro
o Reis: 150 euro
o Jubileumpulls: 140 euro
o Jubileumcantus: 85 euro
o Brood en Spelen: 1,03 euro
o Waarborg Chiro Itegem: 158,59 euro
o Frituurhapjes: 48,79 euro
• Uitgaven:
o Verf: 17,50 euro
o Script toneel: 19,76 euro
• Zichtrekening: 2.394.96 euro: er komt nog een rekening van reis
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Spaarrekening: 6.000 euro
Het contract van het kerstetentje is er. Daar moet nog iets voor betaald worden
Comedy Night
o Nog geen reactie van het bookingskantoor.
o Evi heeft alternatieven gezocht:
 Een grote naam is duur
 Minder bekenden: slecht
• Michael van Peel en Gunter Lamot: hebben nog een
tweede kantoor. Dat is nu aangesproken
• Koen de Wulf
• Xander de Rijke
o Maar Ekonomika heeft hem al geboekt voor een
dag ervoor. Dus misschien moeten we hem niet
meer boeken.
• We kunnen niet echt iets beslissen, omdat we niet weten
wat de kosten zijn
Kan Ward de lijstjes van de jubileumcantus en het boekje doorsturen, zodat we
weten wie betaald heeft?

Jasper is er
14. Cursusdienst
• Er zit heel veel geld in de kas. Er mag best wat uit
• Donderdag komt Acco
15. LOKO
• niks
16. Sport
• We trainen
• We hebben door een forfait met 5-0 gewonnen van Crimen in het veldvoetbal
17. Onthaal
• We gaan op weekend tussen 26 en 28 maart in Sinaai:dat is tenminste het plan
• Maandag is het fakbartocht voor de masters
18.PR
• Het affiche van de fuif is af
• Bagatell: Er was nog een heel late aanpassing doorgekomen. Uiteindelijk
hebben we nu 900 exemplaren, omdat de Raaf deze keer snel was met drukken
• Maarten moet nog eens informeren achter het affiche van Rock Historia in
Kortrijk
19. Opkuis
• Hakke en Inge
20.
Reclame
• eerste bach: is niet nodig. Tom is vandaag al geweest
• 2e /3e bach: Tom C en Evi
• Oudheid: Cédric
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21. Varia
• Metalavond: 10 november:
o We verkopen Hamburgers: de winst wordt 50-50 gedeeld met Alfa
o Het wordt nog plezant
o We denken aan een bonnetjesvat of een beker laten rondgaan om een
vat in te zamelen
o Shiften voor de hamburgers:
 10-12: Wouter E.
 12-2: Leander
 2-4: ?
• StRaaL: morgen om 21 uur
• Alexander zijn broer gaat trouwen in augustus: Ne dikke proficiat!
• Jan Bleyen wil wel meedoen aan de proffentap
• Badmuts: Ward (loerezat…ik wil je)

De Secretaris
Annette
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