Verslag KV13: 7 december 2009
Aanwezigheden: Laura, Alexander, Annette, Thibaut, Pieter, Tom B., Dries, Silke,
Wouter E., Wouter D., Vincent, Lien, Lander, Tom C., Leander, Andreas, Cédric,
Maarten, Goedele, Robin, Lex, Bram, Ward, Bart (later), Bear (later), Evi (later),
Jasper (later), Stien, Karolien
Verontschuldigden: Eline, Inge en Gerwin
Afwezig: Porno, Hakke
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Goedkeuring vorig verslag
Leander staat niet bij de aanwezigheden
Animatie: het is ovenschotels
En nog iets, maar ik kan het even niet lezen

2. LOKO
• Vrijdag was het AV
o De rector en de vice-rector waren op bezoek: we mochten vragen stellen
 Visie op de tweejarige master: de rector is in principe voor
 Hij wil wel een volledige afdaling van de SLO, maar dit betekent
niet dat het gewoon hetzelfde is als nu (namelijk 1 jaar master en
1 jaar SLO): de programma’s zullen echt moeten worden
herschreven
• Er zal dan 1 master komen die meer nadruk legt op het
onderzoeken van kennis, terwijl de andere (met SLO)
eerder zal letten op het overdragen van kennis
 De rector pleit voor een oriënteringsproef, omdat het echt niet
kan dat 50% van de studenten in het eerste jaar niet slaagt. Dit
betekent namelijk een verlies van credits. Deze proef mag
absoluut niet bindend zijn, maar is stimulerend bedoeld.
o Donderdag: LOKO protesteert tegen de stad, omdat er nu een bedrijf is
dat nu een fietsrace mag organiseren met alles erop en eraan en zelfs
sponsoring krijgt, terwijl LOKO vorig jaar zo veel moeite heeft moeten
doen. Het is dus meten met twee maten en twee gewichten.
 Er is over gestemd op de AV. Alle kringen, behalve Alfa, waren
voor.
 We gaan het parcours bezetten en misschien zelfs het stadhuis.
 Op 19.30u wordt er verzameld op het Hogeschoolplein.
 Moet Laura foto’s trekken ??? ;-)
 In het wederwoord van VETO over de kwestie zit er wel een punt
Evi is er
3. KOCO
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Het galabal is op 26 februari 2010: Er is al een shift, namelijk kaarten
verkopen op dinsdag 15 december tussen 10.45 en 14.15u in het MSI: wie wil?
Laura en Lien

4. Erasmus
• Quiz: Er was een tekort aan buitenlanders, wat wel jammer was.
• Volgend semester zijn er minder Erasmusstudenten in Leuven, maar KOCO
international blijft. De structuur staat er nu en we gaan door, ook naar volgend
jaar toe.
• Er komen nog infosessies voor het tweede jaar.
5.
•
•
•

Hermes
Ze zijn allemaal uitgedeeld
Er is pas 1 reactie op de prijsvraag
We zitten in de persmap van museum M

6.
•
•
•
•

Drama
We repeteren.
Er is nog een vergadering van IfTF, maar Laura weet niet waarover
Daisy doet ook mee
We kijken nog om iets te doen op het kerstetentje

7. Cursusdienst
• Donderdag is de laatste keer voor dit semester
• Woensdag na Historiografische Debatten is het wel nog even open voor dat
vak
• De artikelen van G. Verbeeck zijn in orde
• We hebben nog geen nieuws van V. Soen en D. Vanysacker: eens mailen?
8. Animatie
• Kerstetentje
o We hebben woensdag de bankkaart nodig voor de inkopen van het
kerstetentje. Dat komt in orde
o Alles is verder geregeld
o Er zijn ongeveer 3 acts voor het vrij podium (uit goede bron heb ik
vernomen dat er een piano bij betrokken is)
o Er wordt gekookt op Inge haar kot om 9u ’s ochtends, dus zorg dat je
wakker bent Bart!
o De brouwer komt leveren, maar daar hoeft niemand bij te zijn
• De cantuslijst is bijna vol
o Wie wil tappen: Robin, Ward, Lex en Thibaut
• Rock Historia: we nemen waarschijnlijk Gipsy on the Rocks als hoofdact. Het
wordt een feestje
9. Onthaal
• Er waren 7 deelnemers voor het eerstejaarsspel
o Nog eens bedankt aan alle helpers
• Het schaatsen was leuk, maar de site klopte langs geen kante
• Ook de cocktailparty was gezellig, maar er was niet zo veel volk
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Weekend: we zoeken nog een andere locatie, want de zaal was bezet dat
weekend
o Sporta in Maaseik: Bart en Bear zoeken het uit

10.
Cultuur
• Deze week vergaderen
• Film: volgende week: Up! (disney)
• In de feestweek is het 24-uren film: waarschijnlijk gaat Bart een soort poll
organiseren waarbij de kijkers kunnen kiezen welke films ze willen zien.
11. PR
• Quotes zijn altijd welkom
12. Sport
• Deze woensdag is het volleybal: als er nog dames zijn die willen meedoen, dan
mag dat: Laura
• Zaalvoetbal: er is een klein probleem met de match tegen Eoos. We moesten
een andere datum zoeken, maar er wordt geen geschikt moment gevonden.
Eigenlijk zou het nog wel dit semester moeten worden gespeeld. We vinden
wel een oplossing.
13. Website
• eeeuuuhhhh
• De nieuwsbrief: er zijn twee opties
o Leander kan iedere week via de site een nieuwsbrief versturen
o PR kan dit zelf doen via een lijst, maar er moet nog eens goed worden
bekeken hoe dat werkt. Het lijkt ons wel het beste als PR het zelf doet.
• Examenvragen: ze staan niet meer op de site, maar waren ook erg verouderd.
Bovendien staan er veel vragen op het forum.
14. Fak
• Promotie van de week: Bush Noël (1,50 euro)
• De fak is als monument geklasseerd. Dit betekent dat het van historische
waarde is. Een aantal zaken moeten vanaf nu worden beschermd en hersteld.
Het heeft voor en nadelen, maar misschien krijgen we nu gemakkelijker een
contractverlenging.
• Er komt nieuw sanitair in de kerstvakantie (opmerking: blijkbaar pissen er nu
ook al meisjes in de jongens-wc)
• Centjes: we moeten nog 371,50 euro betalen aan de fak. We doen dit beter na
de Vlaamse Avond in één keer met de twee vaten erbij
• Perma: 8/10: door de KOCO-lollies
• De fak moet zelf haar activiteiten ook in het fakboek zetten ;-0
• 17 december: flügelfuif
o Vrijdag moet er gekuist worden: van iedere kring moeten er 2 aanwezig
zijn:
 Porno
 Hakke?
• Nieuwjaar: de fak zal open zijn
• Dinsdag: Vlaamse Avond
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Babylon heeft woensdag concertavond met een folk americano, folk rock en
piano optreden
Leen is haar groene tas kwijt.

15. Reis
• Heeft die Esther al betaald: Nee: we mailen nog eens
16. Onderwijs
• StRaaL:
o We hebben even afgegeven op de KULAK
o Er wordt samen gezeten om te bespreken hoe we de enquêtes gaan
verwerken
• Er staat uitleg over de minores in VETO
• Er komt nog een enquête voor de masters i.v.m. het zelfevaluatierapport voor
de visitatie. Zij moeten hun bachelor evalueren
o Tom zal de werkcolleges afgaan
• Vrijdag is het POC
o Het evaluatierapport zal worden besproken
• Groepsraad Humane Wetenschappen
o Leercentrum AGORA
 Het zal plaats bieden aan 700 studenten: groepsruimtes,
stilteruimtes, mediatheek
o De bibliotheken zullen langer open zijn met de blok
 Ma-vr: 9-22u
 Ook de museumzaal en alma 2 bieden ruimte aan blokkende
studenten
 www.blokkeninleuven.be: hier kun je zien hoeveel plaats er nog
is op iedere locatie
• Examenregeling: er kunnen wat problemen zijn met het systeem
17. Foto
• Mogen de foto’s van de proffen en de Sint op Facebook? Ja
• Lien heeft ook nog foto’s gepost
• Vlaamse Avond en kerstetentje zijn nog op komst, net als de cantus
18.Financiën
• inkomsten
o cantus: 610 euro (er moet nog betaald worden voor de zaal en de vaten)
o bierpotten: 305 euro
o tempus fugit: 64,50 euro
• winst
o metalavond: 16,60 euro
o Brood en Spelen (2 weken geleden): 28,93 euro
o TD 2: 525,71 (voorlopig)
o Brood en spelen (afgelopen week): 57,53 euro
• Uitgaven
o Sint: -49,11 euro
o Reis (terugbetaling Ward): 6.250 euro
• Verlies
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o Schaatsen: cocktails: -44,32 euro (maar de drank staat nog in de nissen
voor volgend semester)
Tom heeft nog drukwerk mee
Bart denkt dat hij nog wat zaken moet betalen, maar hij weet zo niet wat. Ward
laat het hem weten
Volgende week komt de balans
De DJ van de fuif moet nog betaald. Lex zorgt voor het juiste rekeningnummer

19. Jubileum
• De truien zijn aangekomen: woensdag en donderdag kun je ze komen ophalen
• De tekst voor het boek wordt nagelezen door Vos
• De taken voor de tentoonstelling zijn verdeeld
20.
Reclame
• Tom gaat bij de bachelors: Vlaamse Avond, cantus
• Wouter D. gaat bij de masters
21. Opkuis
• Maarten en Mafrans, G.
22.
Varia
• EET mensen, EET!
• Proffentap: Katrien en Clothilde willen wel komen
• Het sintbezoek was leuk, maar Katrien heeft wel schrik van negers die ze niet
kent
• Badmuts: Leen en Sarah

De secretaris
Annette Hoeijmans

De voorzitter
Alexander Noë
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