Verslag KV10: 16 november 2009
Aanwezigheden: Alexander, Annette, Lex, Eline, Robin, Goedele, Lien, Tom C., Tom
B., Wouter E., Dries, Silke, Pieter, Bert, Bart, Wouter Geris, Maarten, Andreas, Laura,
Inge, Gerwin, Bram, Karolien, Ward, Leander (later), Lander (later), Stien
Verontschuldigden: Thibaut, Vincent, Cédric, Hakke, Wouter D., Evi
Afwezigen: Jasper, Porno
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•
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Goedkeuring vorig verslag
Het is Portugese avond en niet met een z
Fak: we moeten de statuten nog ondertekenen
Maak onderscheid tussen inkomsten en winst
Onthaal: voor i.p.v. voo
Bram blijft toch in de subcommissie van de docentenevaluatie en de
commissie van de visitatie. Blijkbaar zijn de twee gelinkt.

2. Algemeen
• Sorry voor het rare uur van de KV (14.15 uur)
• Verontschuldigen mag alleen bij Alexander
3. Erasmus
• Woensdag is het singstar-avond op de perma. Iedereen is welkom na de quiz
• Het is nog steeds infosessie op 30 november. Kan dat op de bagatell?Ja, dat
staat erop!
• Het archief van ISHA is naar het archief in de bibliotheek gebracht
Bram arriveert
4. Cursusdienst
• Historiografische debatten van prof. Meyns is binnen. Het boek was eigenlijk
naar de boekbinder, maar Vincent heeft net zo lang gezeurd tot hij het kreeg.
• De cursusdienst is voortaan enkel nog op donderdag open tussen 12 en 15 uur
• Nemen jullie donderdag ook nog geld in ontvangst voor de truien? Er komen
nog enkele mensen betalen.
• Er wordt nog een mail rondgestuurd om te kijken welke cursussen nog moeten
worden bijbesteld en om te waarschuwen dat studenten niet moeten
verwachten dat de laatste week nog alles in voorraad is.
• Er is een studentencursus van Latijns-Amerika. Kan die worden uitgebracht op
de cursusdienst? Dat wordt door Lex geregeld met Werner Thomas, die
misschien die cursus eerst nog eens wil nalezen. Dat heeft hij twee jaar geleden
ook gedaan.
5. Cultuur
• Den Haag was keileuk.
• De quiz is in orde
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•

Film: Katyn. Allemaal komen voor de uitleg
o Volgende week is het public enemies

6. Reis
• weeral perikelen: rampspoed en chaos
o Één creditcard is niet voldoende om alles te betalen. We hebben dus
nog een tweede nodig, liefst met een hoog tegoed erop.
o Tot nu toe is maar voor 32 man de terugvlucht geboekt, door de
problemen met de creditcard
o Heeft er iemand één? Grote stilte
• Maar: het hostel en de Portugese avond zijn in orde. We kijken in de nissen om
te zien hoeveel drank er nog is.
• Er zijn ook een aantal namen fout op de vliegtickets door het verschil tussen
doopnaam en roepnaam. We gaan er eens voor bellen met Ryan Air. Het ticket
wat moet worden omgezet moet wel worden betaald. Die kosten zijn voor de
afzegster
7. Financiën
• Inkomsten:
o Storting cudikas en andere kassen: 4.240 euro
o Jubileumcantus: 125 euro
o Tempus fugit: 38,70 euro
o Pulls: 340 euro
• Winst:
o Den Haag: 248,75 euro
• Uitgaven
o Voorschot zaal kerstetentje: 250 euro
o Heenreis Porto: 1.701,20
o Hostel Porto: 190 euro
o Terugvlucht (32 personen): 2.759,40 euro
• Verlies:
o Cantus: 9,70 euro
Zichtrekening: 2.317,51 euro
Spaarrekening: 6.000 euro
8. Hermes
• Wie wil er nog schrijven voor de Hermes?
o Animatie: Lex
o Onthaal: Goedele
o Onderwijs: Tom en Alexander
o Jubileum: Annette
o Sport: Stien
o Cultuur: Andreas
• De deadline is op 23 november
9. Fak
• Promotie: Malheur 10ْ
o Het kost 1,50 euro en 2 euro waarborg voor het glas
o Drink je er 9, dan krijg je een grote fles
• Gini Passion-avond: deze donderdag
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o Er komen spaarkaarten voor van alles en nog wat
o Verzamelen van praesessen en fakverantwoordelijken om 19u om in te
kleden
o Het is een wedstrijd tussen de verschillende fakbars om een gratis
fuifzaal. Er komen juryleden enzo.
De prijs van een slof bekers is aangepast. Een stang kost nu nog maar 1,50
euro. Een doos kost nog steeds 25 euro
We moeten nog 389,60 euro aan de fak
Er had iemand gekotst tussen de vaten in de kelder. Gelieve dit niet te doen,
wie het ook was
Permacontrole: 10/10
De fak-AV is op 2 december om 18u
23 november: we zoeken een interim-beheerder, want onze beheerders gaan
naar de horecabeurs
24 november: kringenzuip
De trappenloop van professor Feyaerts wordt samengevoegd met de
Goededoelenzuip. Daar is nog geen datum voor, maar het is in het tweede
semester. Het Goede Doel wordt Kom op tegen Kanker. Feyaerts ziet het wel
groot. Hij wil alle kringen uitnodigen, standjes zetten en optredens houden.
Maar het moet natuurlijk nog allemaal worden uitgewerkt.
Zijn er al affiches voor de Vlaamse Avond? We moeten al reclame gaan maken.
Denk ook alvast na over de inkleding

10.
Sport
• Dameszaalvoetbal: we hebben gewonnen met 15-0
• Vanavond is het volleybal voor de dames
• ILT: er zijn maar 2 inschrijvingen voor tennis, dus het zal waarschijnlijk een
stille dood sterven
11. Onderwijs
• StRaaL: De enquête is besproken. Er zijn nog een aantal kleine zaken
veranderd
• Faculteitsraad:
o Geschiedenis van Japan en China wordt een schriftelijk examen
o Er was evaluatie van het examensysteem en de werking van de ombuds
 Het nieuwe systeem moet leiden tot minder menselijke fouten
 Het viel gunstig uit voor de meest studenten. Voor wie het niet
gunstig uitviel: dat zal verbeteren als je de examenplanning al bij
het kiezen van de vakken krijgt.
 De werklast van de ombuds neemt af
 Het blijft verplicht om af te melden als je niet komt opdagen op
een examen
 Nadeel: het was onoverzichtelijk
o Proclamaties: moet er nog een proclamatie zijn voor eerste en derde
bach? Het probleem is vooral dat het voor die laatste officieel moet zijn,
omdat het de afsluiting is van de bachelor. Dit kan wel worden opgelost
via een achterpoortje. Want er komt weinig volk opdagen. Het is wat
tijdverspilling en je kan de resultaten ook online lezen. Ze moeten
gewoon zorgen dat ze op tijd online staan.. Het is geen probleem als het
wordt afgeschaft.
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o Tweejarige Master: De werkgroep komt 23 november samen. Het zou
tegen het eind van dit semester al klaar moeten zijn.
 Er komt nog overleg met de andere letterendecanen
 Leuven zal pleiten voor de ‘bijna totale indaling van de SLO’ (er
zijn namelijk 3 opties: indalen voor 30 stp., 45 stp. en 45+ stp.
Leuven zal voor de laatste optie pleiten)
o Minor Politieke Wetenschappen op de KULAK: De decaan zegt dat de
POC een voorwaardelijk advies heeft uitgesproken, maar nu kwam dat
toch wat uit e lucht vallen. Tom gaat het eens aan Thomas vragen
o Katrien en Clothilde zouden het fijn vinden als we van alle vakken eens
de positieve en negatieve punten zouden verzamelen.
12. LOKO
• LOKOmotion: het was best tof
• Er was veel gratis drank
• Vrijdag is het AV: er komt een evaluatie van de 24-uurloop
o Onze shiften waren allemaal ingevuld, maar we zouden wel een
kastekort van 60 euro hebben gehad, wat we moeten betalen. We weten
van niks
Leander is er
13. KOCO
• Gini Passion avond: de knutselshift was niet ingevuld. Voor straf krijgen we
latere shiften op de fuif
14. Jubileum
• Cantus:
o We zoeken nog een security: Ward zal het doen
o Het praesidium gaat achteraf tappen in de fak. Misschien moeten wel
iemand vragen die wil beginnen
o Er zijn blijkbaar niet genoeg stoelen aan de KUL beschikbaar, dus we
zoeken andere
• Donderdag kunnen de pulls nog worden betaald op de cudi
• Betalen voor de cantus moet zo snel mogelijk gebeuren
15. Website
• De agenda moet worden bijgevuld.
• Kunnen er ook foto’s op de jubileumsite worden gezet? Ja.
• Bert staat nu in de mailinglijst van Historia. Let goed op of het verstal
aankomt.
• Er is een mail gekomen van LOKO gekomen over de nieuwe webmail. Je kunt
niet doorsturen en dat heeft voor enkele problemen gestuurd. Kunnen we de
nota daarover ondertekenen? Ja.
Lander is er
16. Animatie
• Brood en spelen: shifts
o 14-16: Tom B en Eline
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o 16-18: Alexander en Robin
o  iedereen desserts maken
• Deze week flyeren voor het kerstetentje. Inschrijven kan vanaf deze week op de
cursusdienst. Het kost 10 euro
o We zijn nog bezig proffen uit te nodigen
• Fuif: bijna alles is in orde
o We wachten nog op antwoord van de fak over de jenever
o We hebben dj’s
 Is illegale muziek een probleem? Het is op eigen
verantwoordelijkheid
 We moeten nog een lijst doorsturen van wat we graag willen
horen
o Er worden nog zuipkaarten gemaakt
o Shiften
Stewards:
• 00.00-00.30: Pieter en ?
• 00.30-01.00: Leander en ?
• 01.00-01.30: ? en ?
• 01.30-02.00: Goedele en Karolien
• 02.00-02.30: ? en ?
• 02.30-03.00: Robin en ?
• 03.00-03.30: ? en ?
• 03.30-04.00: Andreas en Maarten
• 04.00-04.30: Andreas en Maarten
• 04.30-05.00: Laura en Lex
Tappen
• 22-00: Leander, Karolien, Ward
• 00-02: Stien, Lien, ? en ?
• 02-04: Goedele, Laura, Bart, Bert
• 04-05: ?, ?, ?, ?
Bonnetjes
• 22-00: Tom C en Lien
• 00-02: Tom B en Annette
• 02-04: Ward en ?
• 04-05: Alexander en Ward
Inkom
• 22-00: Inge en Vincent
• 00-02: Bart en Bert
• 02-03: Tom B en ?
17. Drama
• Deel 1 is herschreven
• We vinden de toegewezen data niet goed. Laura probeert te ruilen met Wina
18.Foto
• Laura haar laptop is stuk: er zijn wat foto’s weg, maar Laura hoopt ze terug te
vinden van haar harde schijf. Het komt goed
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19. Onthaal
• Fakbartocht: 20u aan de bareel
o Iedereen mag mee
o Het is dezelfde route als vorig jaar
• 1 december:eerstejaarsspel: volgende week komt de uitleg
• 2 december: schaatsen met 2e en 3e bach
• Alexander regelt de weekendplaats
20.
Opkuis
• Jasper en Karolien
21. Reclame
• 1e jaar: Tom is geweest
• 2e en 3e bach: Lien en Tom
• Oudheid: Andreas
22.
Varia
• Sint? Tja…
• VGK en KLIO gent houden een verbroederingscantus in het tweede semester
Willen we 23 of 24 februari? Liefst 24 februari
• Lien haar codex is gepikt. Als iemand hem vindt….
• PR: we plakken voor de fuif
• Held van de week: Bart en Bert: LOKO arm maken
• Badmuts: iedereen die dacht dat de bus niet meer stopte na hem in gang te
duwen en Inge in het bijzonder
De secretaris
Annette Hoeijmans

De voorzitter
Alexander Noë
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