Verslag KV 14: 14 december 2009
Aanwezigheden: Annette, Tom B., Evi, Robin, Pieter, Lien, Dries, Silke, Stien,
Karolien, Bart, Bert, Wouter D., Wouter E (later), Jasper, Lex, Eline, Cédric, Goedele,
Laura, Maarten, Ward, Bram (later)
Verontschuldigden: Andreas, Tom C., Alexander, Leander, Lander, Hakke, Porno,
Thibaut, Vincent, Inge, Gerwin
•

Aangezien de praeses er niet is, door de welbepaalde onvoorziene
omstandigheid waarin hij zich momenteel bevindt, weet ik niet precies wie wel
en niet verontschuldigd heeft, dus ik geef iedereen maar het voordeel van de
twijfel.

1. Goedkeuring vorig verslag
• geen opmerkingen. Fantastisch!
2. Algemene opmerkingen
• Onze dierbeminde praeses is ontvoerd door de schavuiten van Babylon. De
losers willen hun vla terug. De KV zal dus worden geleid door Evi en Ward.
3. Onthaal
• Historiaweekend: We hebben gemaild naar een lokaal in Hever, maar nog
niets gehoord. Maaseik was te duur en vooral voor uitjes door de week
• In het begin van het 2e semester wordt er vergaderd
4. Hermes
• Maarten heeft boekjes bij voor de winnaars van de prijsvraag
• De volgende deadline is 6 februari, dus neemt uw pen en schrijf al je je verveelt
onder de examens
5. Sport
• Woensdag: volleybal. We zoeken nog dames om mee te doen.
• We hebben verloren met volleybal en veldvoetbal heren (2-1) vorige week
6. PR
• We gaan speciale poster maken voor de feestweek, maar meer uitleg volgend
semster
• Maak nog reclame voor de flugelfuif
7.
•
•
•

Cursusdienst
Acco is de overgebleven boeken komen ophalen
Woensdag tussen 13 en 14u zijn we nog open voor Historiografische debatten
Lex neemt de restanten van Latijns-Amerika mee naar de les om te verkopen
aan degenen die op naam besteld hadden

8. Erasmus
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•

Wouter heeft gemaild naar alle Leuvense studenten die nu op Erasmus zijn.
Hij had drie vragen voor hen:
o Wil je meedoen aan KOCO-international? Al drie man zei ja
o Wil je fan worden van KOCO-international op Facebook? Velen deden
dit al
o Heb je klachten rond de organisatie van je Erasmus (m.b.t. het comité
dat wordt opgezet): nog geen reacties
o In totaal was er dit semester 346 euro winst
o Vanavond is het opnieuw infoavond, maar het is dezelfde als vorige keer

9. Fak
• Permacontrole: 10/10
• Er is ook deze week weer een promotie, maar ik heb maar half verstaan
dewelke. In ieder geval krijg je een grote fles als je er 9 drinkt op je spaarkaart
• Er waren wat klachten op de fakverantwoordelijken
• Het is donderdag Flugelfuif. Maar nog goed reclame
• Hoe de praatkamer te kuisen: een handleiding
o Veeg de vloer
o Neem een dweil en niet te veel water (dat is slecht voor de vloer)
o Na het dweilen goed aftrekken, zodat de vloer goed droog is.
• Het sanitair is volledig vernield.
o Er zat porselein in de leiding en deze week is er ook geprobeerd om er
glas in te gooien. Nu zitten er barsten in de leidingen
o Waarschijnlijk worden er nu nieuwe leidingen gestoken
• De fak is betaald
• Vrijdag: kuisen van de fak: wie gaat er? Lien en Ward: mercikes!
o Evi zal ook de nissen kuisen op woensdag
• Er is een glazenschap ingestort. De hele constructie wordt nu waarschijnlijk
vervangen
• Met Nieuwjaar is de fak open
10.
Animatie
• Het kerstfeestje was goed.
• Merci aan iedereen die heeft helpen opruimen
• Er waren te weinig handdoeken
11. Cultuur
• Deze week: UP!
12. Reis
• Esther heeft betaald
• We werken aan het gidswerk:
o Bram neemt Porto voor zijn rekening en Gerwin Lissabon
• Er wordt nog iets afgesproken over het betalen van de Hostels ter plekke en de
trein tussen Porto en Lissabon met Ward
13. Drama
• Er is nog een vergadering van het IfTF vanavond
• We repeteren en treden op tussen 14 en 16 maart
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14. Foto
• Foto’s van het Kerstetentje zijn op Facebook en worden aan Leander bezorgd
voor de site
• Vanavond foto’s op de cantus
• Laura ook het Io Vivat filmen
• Foto’s van de Fakkodak staan online
15. Jubileum
• We hebben de tekst terug van het boekje en gaan nu verbeteren
• De pulls zijn voor het merendeel verdeeld.
• Het filmpje is te groot om online te worden gezet. Bart gaat het nog eens
proberen vanuit de bib en als dat niet lukt gaat hij proberen om het te
verkleinen
• We zijn vandaag naar het studentenmuseum geweest om een idee te krijgen
voor de tentoonstelling. Nu is het tijd om materiaal te verzamelen
16. Financiën
• Uitgaven:
o Fak: 650,80 euro
o Kerstetentje: 80,46 euro
o Dj fuif
• Inkomsten:
o Sponsoring KBC I: 500 euro
o Esther reis: 100
• Winst:
o Hamburgers Zomerse Namiddag: 37, 60, maar moet nog gedeeld door 2
met Mecenas
• Zichtrekening: 9.192, 26 euro
• Spaarrekening: 6.000 euro
• Balans:
o Ward geeft een overzicht van de balans.
 Ontbreekt: sint: - 49,11 euro
 Bart moet nog betalen voor Den Haag
 De winst van TD II is verrekend met nog wat kosten die we aan
de Fak moesten. Daarom is er zo weinig winst.
 Tot zo ver de opvallende punten
17. Website
• Laura levert foto’s
• Er zijn nog een aantal verslagen doorgestuurd voor op de site
18.Onderwijs
• Faculteitsraad:
o Er was wat commotie rond het vak Nederlandse Taalkunde, dat
blijkbaar het enige vak is met een volledige non-tolerantie
• POC:
o Zelfevaluatierapport:
 Er zijn al enquetes rondgegeven bij heel wat werkcolleges. De
rest volgt deze week
 SLO: dat is nog niet gelukt
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o Er is wat kritiek op de algemene vakken zoals sociologie en recht in de
eerste fase. De kritiek was dat het merendeel van deze vakken met
gemak kan worden omzeild. Maar vroeger moesten we er zelfs maar één
van volgen. Men wil een beetje terug naar 5/5 verplicht. Dit past wel in
het idee van meer schriftelijke examens te organiseren. Het bericht
wordt met negatieve respons ontvangen
o Hearings: Zorg dat er degelijke mensen in het panel zitten, zodat de
kritiek werkelijk naar boven komt
o Vakwijziging: De vakken Geschiedenis van het Kolonialisme en
Postkolonialisme en Geschiedenis van Rusland worden vanaf volgend
jaar schriftelijk geëxamineerd
o Uitleg over de knop op het examenrooster. Blijkbaar kun je er gewoon
op klikken en krijg je in het scherm daarna meer uitleg. Het blijft echter
een probleem voor de werkcolleges, want je mag er pas op drukken als
de examendatum is geweest. Bij de werkcolleges is er geen
examendatum. Tom zoekt het uit
19. LOKO
• Op het protest was 250 man. Ze hebben langs het parcours gewandeld
20.
KOCO
• niets
21. Reclame
• 1e-3e bach; Tom
• Master: Alexander (als hij tijdig bevrijd is)
22.
Opkuis
• Nissen: Evi
• Perma: Pieter en Robin
23.
Varia
• Heeft er iemand een laserlampje
• Vandeverrre heeft een meisje geslagen in de fak. Het komt op de volgende AV.
Hij heeft zich wel al bij Leen verontschuldigd
• Er staan nog kruiden in de nissen van Annette
• Er mist een oorbel en een ring bij het Pietenpak. Als iemand het vindt, geef het
dan aan Tom, want ook hij had de pakken geleend.
• Held van de Week: Alexander
• Badmuts van de Week: Babylon (vlag) en Evi (ze was zo zat op Plan Sjarel, dat
ze haar sleutels kwijt was en een halfuur buiten op de stoep heeft gewacht.
Daarna heeft ze de sleutels teruggevonden op de wc)
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