Verslag KV 12: 30 november 2009
Aanwezigheden: Vincent, Robin, Lex, Lien, Tom C., Wouter E., Dries, Silke, Lander,
Tom B., Thibaut, Bert, Inge, Bart, Tom C., Maarten, Laura, Cédric, Andreas, Eline,
Bram, Annette, Alexander, Evi (later), Wouter D., Hakke (later), Leander.
Verontschuldigingen: Stien, Karolien, Goedele, Gerwin, Ward,
Afwezig: Jasper, Porno
1.
•
•
•
•

Goedkeuring vorig verslag
Jasper stond 2x bij de aanwezigheden
Onthaal: bidget = budget
Bij reis moet nog een spatie
Opkuis: het was Laura en Lander i.p.v. Leander

2. Cultuur
• Film: Citizen Kane (met een uitlegje van Bart)
o Denk nog eens aan het idee van Verreth
o Volgende week: fear and loathing in Las Vegas
3. Drama
• We spelen van 14 tot en met 16 maart
o Dit valt wel samen met Plan Sjarel Letteren, maar dat komt wel inorde.
Karen gaat gewoon zo snel mogelijk door
• We repeteren en zijn muziek aan het zoeken en componeren
4. Sport
• Woensdag: basketbal tegen Farma
o Vorige wedstrijd: gewonnen met 41-44 tegen Medica
• Er worden nieuwe data gezocht voor de afgelaste wedstrijden
Leander arriveert
5. PR
• Bagatell: Tom had een versie doorgestuurd, maar er waren nog wijzigingen.
Toen had hij een tweede versie verstuurd. Maar de verkeerde is gedrukt. Nu
worden die handmatig aangepast
o Volgend semester gaan we een boek maken, zoals het fakboek. Zo
kunnen misverstanden worden voorkomen.
• Zet alles voor je het verstuurd best in PDF om verspringingen te voorkomen.
6. Website
• Er staat een deel van de foto’s online, net als de nieuwe Hermes
• Via gmail (je eigen gmail) kun je ook de online agenda aanvullen. Leander zal
eens een mailtje ter uitleg sturen
• Er moeten nog verslagen online komen, want alleen de eerste 4 staan erop
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•

Denk nog na over de digitale bagatell

7. Foto
• de fuif- en cantusfoto’s staan online
• De foto’s van Wim van de cantus van afgelopen vrijdag zijn bij Inge en Bart.
Ze zullen in zwart-wit zijn, omdat ze dan het mooist waren.
• Moeten er foto’s zijn van het stadsspel, want dat is wel moeilijk? Nee.
• Lien maakt foto’s van het schaatsen
• Laura gaat woensdag mee met Sinterklaas
8.
•
•
•

KOCO
Er is een galabalaffiche geselecteerd
De trappenloop is verschoven naar het tweede semester
Reinoud zegt: laat voortaan de affiches van andere kringen ook hangen en
hang geen affiches van je eigen kring daarover.  we vragen ons af wie dat
was.

9. LOKO
• niets te melden
Wouter D. is er
10.
Erasmus
• Er was vandaag infosessie en het viel nog goed mee.
• Roger heeft zichzelf enkele voorwaarden opgelegd. We zien wat er van komt
• Studiegroep Internationaal: Roger zal er ook deel van uitmaken
• Wouter gaat nog eens langs bij 2e en 3e bach om een samenvatting van de
infosessie te geven
• KOCO international: Woensdag is het quiz in de Parthenonzaal. Er zijn best
wel veel prijzen
• De schaal van Lieve is terecht
Evi arriveert
11. Financiën
• Ward is ziek
• Leander heeft voorgeschoten voor de Sint. Dit was 49,11 euro en hij wil het
graag zo snel mogelijk terug.  Alexander zal dit overschrijven
12. Jubileum
• Het was leuk vrijdag.
o Veto is duidelijk niet op de hoogte van de Academische gemeenschap
o Iedereen die heeft geholpen wordt nog eens extra bedankt.
o De rector is nog in de fak en op de perma geweest
o Het zal ongeveer break even zijn, dus dat is goed
• De bierpotten zijn binnen: prijs 5 euro voor leden, 6 voor niet-leden
• De truien kunnen, mits geleverd worden afgehaald op 9 en 10 december
o Woensdag 9 december: Alexander, Annette en Laura zullen op de
perma zitten tussen 14 en 18 uur
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•
•

De tekst van het boekje gaat deze week naar Vos. Hij zal het in het weekend
lezen
Donderdag vergadering voor de tentoonstelling om 14u.

13. Reis
• De boekjes zijn af en kunnen worden afgehaald op de cursusdienst
• Deze week gaan Gerwin en Bram nog een keer samen komen
14. Cursusdienst
• Er is een mail gestuurd naar de studenten, maar er is nog niet zo veel reactie.
• De cursus van Latijns-Amerika is beschikbaar
• We zijn nog open tot 10 december, maar gaan wel nog eens extra open na de
laatste les van Historiografische debatten
15. Onthaal
• Dinsdag: stadsspel. Er zijn 10 helpers, dus dat is OK. Die verzamelen om 18.30
uur aan de bareel. Denk aan de verkleedkleren
o Er zijn cinematickets voor de winnaars
• Er zal ook nog inkleding worden gehaald voor woensdag.
o  kunnen we een bankkaart lenen. Ja, van Evi.
o Voor 18.15uur verzamelen aan de bareel voor het schaatsen
o Vanaf ongeveer 22.30 uur cocktailfeestje.
 Shiften
• 22.30-00.00: Goedele en Lien
• 12-02: Laura en Wouter E.
• Daarna: Goedele en Lien
o We verkopen ook nog de open flessen jenever van de fuif
• Het weekend: Alexander heeft gemaild en wacht nu op antwoord
16. Animatie
• Brood en Spelen: Friet met frikadel
o Shiften
 14-16: Lander en Evi
 16-18: Leander en Evi
 Zet het raam op een kier voor de frietlucht
• Pop poll: Hij is er en wordt in de lessen verdeeld. Bij eerste bach is dat al
gebeurd.
• Kerstetentje: kookmateriaal
o Kan er eens worden rondgevraagd bij chiro’s/ scouts/ ksa…
o We zoeken:
 4 braadsleeën
 4 grote pannen
 15 schotels
 15 kommen
 2 grote ovenschotels
o 4 proffen hebben al bevestigd: Bleyen, Put, Vandorpe, Soen
• 4 maart: Rock Historia in de Blauwe Kater
o We wachten op antwoord van de bandjes
o Mogen we als tweede bandje weer Gipsy on the Rocks vragen? Ja.
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o Affiches voor de wedstrijd: Gerwin ging er voor zorgen, maar Tom zal er
nog eens achter horen
17. Hermes
• Hij is er
o Hij is nogal holebi-achtig
o Het mag soms iets minder serieus en er is veel over de activiteiten
o Er zijn weinig inzendingen.
18.Fak
• Promotie: Mexicaanse week: Desperados en Tequila
• We moeten nog 371,50 aan de fak betalen
• Perma: 8/10: er lagen nog boudoirkes
• De statuten zijn getekend
• Er liggen vaak peuken in de trappenhal. Af en toe eens keren dus
• 2 december: AV@ MSI 03.12 om 18u
o Jens en Raf en de West-Vlamingen
o Frisdrankkwestie
o Nieuwjaar
• 17 december: Flügelfuif
o Shiften
 12-02: steward achter: Dries en Robin
 12-02: tap praatkamer: Laura en Alexander
• 14-19 februari: Fakfeestweek: (het is ook kinnekesweek: door policy: stewards)
o Programma
 Zondag: faktop 100 en biersolden
 Maandag: biersolden en beursavond
 Dinsdag: muziekquiz en provinciezuip
 Woensdag: proffentap en duvelavond
 Donderdag: namiddagfuif en karaoke
 Vrijdag: pop poll en openbare verkoop + themafeestje
• 3 december: Zomerse namiddag
o Historia en Mecenas gaan hamburgers verkopen tussen 13 en 21 u
 Shiften
• 13-15: Lien en Tom C.
• 15-17: Mecenas
• 17-19: Bart en Bert
• 19-21: Mecenas
• Nieuwjaar: waarschijnlijk open, maar enkel toegang via de achterdeur
• Horecabeurs: de stunts van Hakke
• Frietjesweek bij Patrick: gratis chocomousse
• 7 februari: gratis vat voor 75 jaar Historia
• 8 december: Vlaamse avond
19. Onderwijs
• Enquêtes: Andreas heeft die van Oudheid meegebracht. Bram heeft de zijne
aan Babylon gegeven, maar ze komen terug
• POC: alle studenten waren er, i.t.t. de proffen
o RZL: zever. We zullen gaan werken met een aantal modules, zoals gezin
en geloof of geloof en rede.
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o Academisch Nederlands: De docenten zullen samenkomen met L. de
Wachter over uniformiteit. Uiteindelijk zou er misschien zelfs een
docent van de faculteit komen
o ICC gaat volgend jaar naar het tweede semester
o KULAK: ze willen een nieuw vak: geschiedenis van de WOI: Leuvense
studenten zouden het kunnen volgen aan de KULAK
o Bachelorpaper: je moet voortaan op tijd inschrijven, anders wordt je
ingedeeld door de studietrajectbegeleiders
o Masterproef: veel studenten komen nooit naar hun promotor. Er is een
probleem met het feedback moment. Studenten kunnen de proffen
hierover aanklagen, dus is er bewijs van contact nodig. Er is nog
discussie over hoe dit het best gebeurd.
o Indaling SLO: pleiten voor +52 studiepunten
o Minor Politieke Wetenschappen: ze gaan dit nu proberen voor 5 jaar en
het daarna evalueren. In Leuven wordt het weggemoffeld in het
programma
o Examenregeling: aan het begin van het jaar al weten wanneer je examen
hebt. Het is moeilijk om zo vroeg al een rooster op te stellen. Hoe
moeten we dit probleem oplossen? Dat is een goede vraag en we zijn er
duidelijk nog niet uit. Er was een voorstel om veel meer examens
schriftelijk te maken, maar dat lijkt ons geen goed idee, net als het
verminderen van aantal keuzevakken
o Receptiegeschiedenis: de prof is er maar weinig.
20.
Reclame
e
e
• 1 -3 bach: Lien en Goedele:
o Vlaamse Avond en kerstetentje met vrij podium
• Master: Wouter D.,
• Oudheid: Lien, Andreas en Cédric
21. Opkuis
• Leander en Lien
22.
Varia
• Sint en piet komt in orde
• Kathechetika doet een provinciezuip TD en nodigt ons uit
• Fuif: evaluatie
o Te kleine bonnetjes
o Te veel hetzelfde gedraaid, maar het was wel goed
o Zalige foto’s
• Artikel over fak Letteren in VETO: Alexander is gequote, maar wist niet dat het
een interview was
• Dinsdag: politika-cantus: wie gaat: Pieter, Thibaut, Alexander, (Ward)
• Held van de Week: Inge en Annette voor de cantus
• Badmuts: Verberckmoes omdat hij vrijdag moest strijken en daardoor niet
naar de cantus kon.
De secretaris
Annette Hoeijmans

De voorzitter
Alexander Noë
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