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Aanwezigheden: Tom B., Vincent, Gerwin, Lien, Leander, Evi, Thibaut, Lex, Ward,
Robin, Wouter D., Dries, Laura, Maarten, Cédric, Andreas, Goedele, Eline, Bram,
Jasper, Inge, Porno, Alexander, Annette, Wouter E.
Verontschuldigingen: Stien, Karolien, Hakke, Silke, Lander, Tom C., Pieter, Bart, Bert
1. Goedkeuring vorig verslag
• Zie mail Alexander voor spelfoutjes
• Stien was er wel
2. Hermes
• We zijn geëvalueerd door de VETO. Dat is blijkbaar een geweldig blaadje.
• De deadline voor de nieuwe Hermes was vandaag
3. Onderwijs
• POC:
o Bureau-POC was afgeschaft
o MAAR er zijn toch nog een aantal zaken.
 Is er nood aan een vak over presenteren en schrijven?
Academisch Nederlands voldoet toch niet helemaal aan de
verwachtingen bij geschiedenis. Er is weinig uniformiteit bij de
proffen over schrijfstijl.
 Minor Politieke Wetenschappen: Werner Thomas zal volgende
keer duidelijker zijn. Dit naar aanleiding van de mail naar Luc
Draye
• Ze gaan dit nu doen in Kortrijk, maar als je in Leuven eens
goed naar het programmaboek kijkt moet het ook
mogelijk zijn om hier te starten.
 De docentenevaluatie is morgen
• StRaaL
o De enquête voor de tweejarige master is af. Hij wordt rondgedeeld in de
lessen en we hopen op veel respons
• Didactische Commissie:
o Weging van de vakken in de fases: De tweejaarlijkse vakken worden
gewogen in de laagste fase
o Masterproef zonder verdediging: Dit betekent dat er nog een ander
moment van feedback moet zijn.
 Dat is nu in principe ook zo, maar niemand weet dat
 Er is veel weerstand tegen. Het zou een stimulans zijn voor luie
studenten
 Er werd gepleit voor een verplichte samenkomst
 Het kwam er uiteindelijk op neer dat iedere POC zijn eigen
richtlijnen gaat maken.
o ICC wordt voorgesteld als universeel vak
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o Men wil een Steungroep voor Erasmusstudenten in verband met de
internationalisering. Daar zouden en aantal mensen inzitten,
waaronder een student (Wouter?)
ZER: zelfevaluatierapport
o N.a.v. de visitatie moeten we zelf een rapport maken. In de commissie
daarvoor zitten onder andere de proffen Vos, Meyns, Vandorpe,
Verberckmoes en Thomas.
o Het wordt een lijvig document. Er komen ook nog bevragingen voor
enzo.
o Ook van onze enquête worden de resultaten afgewacht.

4. PR
• Morgen is er nog een shift voor te plakken, want Tom kan niet gaan. Eline en
Andreas zullen dit doen
• Waarom hangen er zo weinig posters in de fak? Zorg dat er daar voldoende
hangen.
5. Cultuur
• er waren wat reacties op de quiz. Die worden ter harte genomen voor de
volgende editie
• Film: Public enemies
o Ideetje van Lien: Verreth wil ook wel eens een film over de oudheid
tonen
o Kaat Wils had nog een film
6.
•
•
•
•
•

•

Fak
Promo: Jupiler Tauro
Permacontrole: 10/10
Het slot is gemaakt
Kringenzuip: 22-04uur. Bonnetjes zijn geldig tot 04.15u
Vlaamse Avond: Gaan we hem verplaatsen? Frederik kan niet draaien op 1
december, maar wil wel een week later draaien.
o Nadeel: er zijn nog andere activiteiten een week later
o Voordeel: het is altijd rond de 8e en dan hebben we een dj.
o Uiteindelijk gaan we het toch maar verplaatsen
We moeten de statuten nog tekenen

7. Website
• Jubileumsite: Leander heeft geen programma om daar foto’s op te zetten met
zijn gewone computer. Zijn laptop is nog steeds kapot en die gaat niet echt snel
gemaakt zijn. Hij probeert een oplossing te vinden.
• De Hermes werkt niet online
• Leander moet nog eens zien voor de digitale bagatell
8. Cursusdienst
• Enkel nog op donderdag open
• Silke had mail naar de studenten opgesteld. Moet er nog iets anders in? Nee
9. Animatie
• Brood en Spelen: Pannenkoeken: shiften
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o 14-16: Lex en Eline
o 16-18: Thibaut en Pieter
Fuif: zuipkaarten: maken we zuipkaarten of losse bonnetjes: we maken
zuipkaarten. Denk aan de shiften
Poppoll: die wordt deze en volgende week uitgedeeld
Rock Historia: mogen we de Blauwe Kater boeken voor donder 4 maart? Ja. Er
moet nog een affiche komen voor de wedstrijd. Voor de algemene affiche
vraagt Maarten nog eens bij de KULAK

10.
Onthaal
• Eerstejaarsspel: we zoeken nog helpers die buiten willen staan tussen 19 en
22u.
o Vincent, Evi, Robin, Cédric, Lex, Goedele, Lien, Annette, Leander
o Er volgt nog een mail: het spel is Cluedo-achtig
o Wat is het budget van prijzen: Ward denkt er over na
o Laura: mogen we je fototoestel lenen
• Schaatsen: Het thema is disco. Lien en Goedele gaan al verkleed. Wat is het
budget voor de inkleding.
• De fakbartocht was leuk
• Het weekend moet nog worden geboekt
11. Reis
• De infoavond en de cocktailparty was leuk. Het was wel jammer dat er 15 man
niet was. Foei toch!
• Het boekje is donderdag beschikbaar
12. Foto
• alles staat online
• Laura neemt foto’s van de Kringenzuip
• Ze moet ook nog en paar foto’s doorgeven aan Leander voor op de gewone site.
13. Erasmus
• De singstar was best wel leuk
• LOKO International heeft lollies en we gaan die versieren met het KOCO logo
• Activiteit: quiz op 2 december. Gemengde teams, al is het moeilijk om Belgen
met internationalen te organiseren.
• Roger Jansen: het gaat niet zo denderend; als we een lijst van slechte klachten
kunnen maken kunnen we daarmee naar de decaan trekken.
• 30 november is het nog steeds informatiesessie
• De quiz mag ook op de bagatell
• Er zijn ook T-shirts van KOCO-international
14. Drama
• vergadering IFTf: maandag 14-16u
• de openingsavond is op 8 maart
• slotavond: 6 mei in de Centrale Bibliotheek
• we repeteren nog steeds.
• We maken iets voor het kerstetentje
15. Sport
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De wedstrijd tegen Apolloon is afgelast.
Er wordt veel gecancelled in de IFB-competitie
Een organisatie heeft de studentenfietsrace gepikt: we moeten dat boycotten
o Er wordt zelfs over een zitstaking gedacht
De volleybal heeft verloren. We zijn ingemaakt

16. KOCO
• Karen zoekt een affiche voor het galabal
17. LOKO
• AV: hoezee
o Oriënteringsbeleid: er is een nieuwe nota
 Er was discussie over de competentieproef. Moet het niet
bindend zijn, maar wel verplicht? Wetenschappen is voor en
Humane – economie is tegen
o LOKO wil per kring iemand die de functie Sociaal opneemt. Ze kunnen
ons niet dwingen, maar het zou het sociaal beleid beter moeten maken.
Er is een nota over gemaakt/die wordt gemaakt
o Werkgroep RZL: nota (ook al ja)
 Hoe moeten we het vak wijzigen? Het is nu vaak een specifiek
thema in de onderzoekssfeer van de prof.
 Idee: religie is breed, maar andere proffen kennen er weinig van.
 Je kunt proffen niet dwingen om dat te doen. Misschien moeten
ze gewoon een christelijke visie geven. Een beeld bieden waar je
op kunt reflecteren, maar niet een beeld opleggen.
 Kunnen er twee per kring naar de werkgroep, is de vraag van
LOKO? Alexander zal de nota doorsturen. Degenen met interesse
kunnen dat eens lezen
18.Jubileum
• de truien zijn besteld: 100 stuks
o Normaal zullen ze er 4 december zijn
o De rekening wordt aan Ward gegeven
• Iedereen met een shift op de cantus wordt om 18u in de Hallen verwacht.
• De stoelen voor de cantus zijn geregeld
• De handleiding voor de cantus is af en wordt onder de proffen verspreid
• Er zijn ook inkomkaartjes verspreid
• De bierpotten arriveren deze week.
19. Financiën
• Inkomsten:
o Tempus Fugit: 129 euro
o Jubileumcantus: 70 euro
o Pulls: 200 euro
o Reis: 3.360 euro
• Winst:
o Portugese avond: 188 euro
o Subsidie LOKO: 538 euro
o Subsidie Den Haag: 500 euro (komt er nog aan)
• Het bonnetje bij de doop was van cocktails van animatie
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Esther moet nog restitutie voor de reis betalen
Denk eraan de lijsten van de cantus naar Inge te sturen.
Zichtrekening: 5.439,80 euro
Spaarrekening: 6.000 euro

20.
Reclame
• Onthaal gaat naar alle jaren, behalve de master
o Kerstetentje + vrij podium
o Fuif
o Kringenzuip
o Vlaamse Avond
• Master: Eline
• Heeft er iemand nog pietpakken en een sintpak
• Iedereen naar de Kringenzuip komen
• Denk aan de shiften van de TD
21. Opkuis
• Laura en Lander
22.
Varia
• We zoeken nog tappers voor woensdag met Laura en donderdag: Alexander en
Porno
• Held van de Week: Rudi (pint) en Lieve (desserts)
• Badmuts: Laura (studentenkaart in de kopiemachine)
De secretaris
Annette Hoeijmans

De voorzitter
Alexander Noë
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