KV 15: 8 februari 2010

Aanwezigheden: Goedele, Maarten, Andreas, Cédric, Evi, Ward, Lex, Robin, Leander,
Pieter, Dries, Wouter, Stien, Hakke, Bart, Inge, Laura, Karolien, Silke, Tom C., Lien,
Gerwin, Vincent, Bram, Wouter D., Tom B., Alexander, Bear (l), Lander (l), Jasper,
Annette
Afwezig: Porno
Verontschuldigd: Eline, Thibaut
1. Opmerkingen vorig verslag
- KV 13:
o Hoofdding: staat er niet bij
o LOKO: ‘in ieder geval’
o Puntjes van Alexander
- KV 14:
o Puntjes van Alexander
2.
3.
-

Algemeen
Volgende week:evaluatie
Bedankt voor het eerste semester! Het was tof.
Babylon heeft een replica van ons schild verbrand. Dat zit nu in een jampotje
Er is nu een Historiaboek! Hier kunnen alle activiteiten in worden ingevuld.
Daardoor zal alles wat gemakkelijker verlopen voor PR. Het ligt in het
postvakje in het halletje. Ook de tappers ed. kunnen daarin worden genoteerd.
Volgende week is er een verrassing. Spannend!
Reis
Applaus
Flosj is nu bijna met pensioen
Het was zeer geslaagd. Iedereen is voldaan
Er was wel wat bagage verloren. Gelukkig is die teruggevonden, al was de tas
wel stukgesneden.
Er is ook 3 man naar het ziekenhuis moeten gaan.
Er is wel een beetje verlies. Hoeveel wordt nog berekend. Dit komt vooral door
de reiskosten.

4. Financiën
- Inkomsten
o Tempus fugit: 437,40 euro
o Waarborg Ter Bancke: 225 euro
o Subsidie LOKO: 62,97 euro
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Uitgaven:
o Fak: 650,80 euro
o Sabam:94,61 euro
o Hostel Porto:1.748,00 euro
o Hostel Lissabon: 1.058,40 euro
o Zaal Ter Bancke: 282,91 euro
o Kerst: leverancier: 78,91 euro
o Zaal jubileumcantus: 255 euro
o Weekend in Genk: 78,25 euro
Ward stuurt de lijst van betalingen van Tempus fugit op.

5. Erasmus
- De bestemmingen van Erasmus zijn eindelijk online. Het is weer lekker op tijd
want de deadline is volgende week. Er is al over geklaagd bij Roger. Ook de
stuurgroep gaat vooral over de lange termijn. Er is niets gezegd over de
problemen die op korte termijn moeten worden opgelost.
- Wouter doet morgen nog wel snel even een infosessie. Hij gaat naar de lessen.
Er zullen 8 steden vertegenwoordigd zijn, van de 16 op de lijst.
- Bij KOCO-international kunnen we wel rekenen op continuïteit. Er zijn al een
aantal mensen die dat volgend jaar willen voortzetten.
o Er komt nog een filmvertoning
o 23 feb.: biertoernooi: het was een groot succes de vorige keer.
o 3 maart: pokertoernooi.
- ISHA:
o Iedereen weet wat het is. Lid zijn levert zowel voor ons als voor de
faculteit voordelen op.
o Er is nog niet echt iets geregeld onder de examens, dus Wouter gaat nu
zelf aan de slag.
o De volgende bestemmingen zijn al bekend: Helsinki, Nicosia en
Amsterdam
 Iedereen die mee wil mag mailen naar erasmus@gmail.com
 Meestal liggen de kosten rond 70 euro. Er kunnen ongeveer 4
personen mee.
Bear komt binnen.
6. Jolien (Babylon)
- gezien de lopende ‘vete’ van de afgelopen weken lijkt het ons leuk om aan het
einde van het jaar een gezamenlijke activiteit te organiseren. Wie van Historia
wil Jolien daarbij helpen?
o Leander, Pieter, Goedele, Laura, Bram
7. Cursusdienst
- Er hebben nog niet veel proffen geantwoord.
- Wat hebben we wel?
o Het handboek van geschiedenis van de Nederlanden  Via Acco.
o Prof. Vandorpe geeft weer een cursus op haar eigen manier.
o Hans Cools heeft in de les iets gezegd. Dus daar moet nog eens achter
gevraagd worden.
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Er waren nog een heleboel onnozelaars die voor cursussen hebben gemaild en
voor jubileumpulls.
De uren: er is inmiddels vergaderd en het is maandag en donderdag tussen 13
en 15 uur geworden.

8. Sport
- Geen nieuws. De eerste match is pas volgende week.
9.
-

-

Fak
Promotie: Barbar
De schilden zijn terug
Feestweek
- Provinciezuip
- Tappen: Lies en Sam V.
- Praatkamer:
o PC hele avond: Gerwin en Maarten B.
o Bonnetjes:
 20-23: Wouter D. en Vincent
 23-02: Lien en Tom C.
 02-eind: Goedele en Laura
o Tap:
 20-23: Stien en Wouter E.
 23-02: Evi en Dries
 02-eind: Alexander en Lien
- Stewards:
o Voordeur:
 22-00: Pieter en Alexander
 00-02: Laura en Annette
 02-04: Wouter E. en Dries
 04-05: Tom en Laura
o Achterdeur
 22-00: Andreas en Cédric
 00-02: Alexander en Bram
 02-04: Ward en ?
 04-05: Goedele en Maarten
-Dagshift Donderdag: 07-19u
o tappen:
 07-13: Pieter + fakverantwoordelijke
 13-19: Dries en Lex
Permacontrole: 4/10
o We hebben een oven gedoneerd gekregen via Jasper
o Frietketel
Voortaan tappen we op maandagmiddag i.p.v. op donderdagmiddag. We
houden wel de donderdagavond.

10.
Hermes
- Er moeten nog stukjes worden geschreven. De deadline is volgende week
maandag.
o Reis: komt in orde
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o Kerstetentje en awards: Robin en Lex
o Onthaal: stadsspel en schaatsen: Lien
o Vlaggenroof: Hermes
o Recensie: Ward
Er komen enkele kleine veranderingen.
We willen voor het jubileum een oplage van 550 i.p.v. 450, zodat we ook wat
exemplaren op de tentoonstelling kunnen leggen.

11. Evi ventileert
- Waar was de Bagatell
o Er waren geen activiteiten
o Hij is er morgen
- Het is weer schandalig, zoals dat met Erasmus gaat. Er moet echt iets aan
Roger gedaan worden.
12. Drama
- 14-16 maart
- Wil iedereen Laura op tijd verwittigen als je op dinsdag of donderdag de
perma gebruikt?
- Er zijn volgende week regisseur- en acteerlessen van LOKO.
13. Cultuur
- 24 februari: Bezoek Provinciehuis Leuven. Er hangen lijsten aan de valven.
Ermoet minstens 10 man mee en het is gratis.
- 31 maart: quiz@parthenonzaal
- We regelen een opera samen met Babylon. Er is keus uit 2 stukken.
o Pucini (Antwerpen)
o Mozart (Brussel)
- 12 mei: Abdij van het Park
- 11 maart: Proffenvertelavond. We zoeken nog enkele kandidaten.
- We gaan naar een slot Eben Emael en dat gecombineerd met Luik of
Maastricht. De grote meerderheid wil naar Maastricht. Het zal doorgaan op 3,
4 of 5 mei.
- Historisch koken: dit kan maximaal voor 20 a 30 man. Maar we moeten dan
oppassen dat het geen praesidiumactiviteit wordt. Er volgt een hevige
discussie. Moeten we het praesidium uitsluiten of slechts een aantal van hen
toelaten of gewoon niets doen? Er wordt niet echt iets besloten. Cultuur moet
eens nadenken over een oplossing
- Film: Inglorious Basterds: Maarten zal de film bijwonen, want Bart moet
draaien.
o Volgende week: Breakfast at Tiffany’s.
14. Onderwijs
- Er zijn wat probleempjes rond prof. Van Hout: Hij geeft te weinig les. Blijkbaar
is dit ook zo bij zijn doctoraten. Men is naar de decaan gegaan.
- Examenplanning: het was niet geweldig. Er doken nog problemen op.
- Historiografische Debatten: We moeten eens een voorstel doen over hoe het
beter kan. Volgende week na de KV komt er een extra vergaderingetje.
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Breed Publiek: Het was een take home examen. Niet iedereen was hier blij
mee, vooral omdat het examen pas om 4 uur ’s middags online werd gezet. Kan
het niet beter s’ochtends?
Luc de Vos (Buitenlands beleid van België) : is hij onbeleefd geweest op jouw
examen, ga naar de ombuds!
Van Ermen: geeft geen les meer.
Postkolonialisme: Is in het Engels. Dat had wel op voorhand gezegd mogen
worden.
Onderzoeksmethoden: de taken tellen niet genoeg mee in verhouding tot het
examen. Er zit immers veel meer tijd in de taken.

15. Website
- Bagatell: Het kan voortaal digitaal. Er zijn ook al 47 inschrijvingen op de
nieuwsbrief.
- Het forum is geupdate
- De tentoonstelling opent om 14u. Kan dit op de site?
- Er was een weerwolvenspel op het forum tijdens de examens.
16. Foto
- Foto’s reis staan al deels online
- De camera is een beetje stuk. Dit komt goed
- Wat moet er worden gefotografeerd deze week? Niets.
17. Onthaal
- 26-28 maart: We gaan naar Genk
o Gaan we naar Bokrijk: de meerderheid is voor. Het mag dus.
o Zijn er voorstellen voor activiteiten?
o Er kan 70 man binnen. We hebben dus 60 plaatsen, want de kookploeg
ed. moet ook nog mee.
o Ruben C. wil al koken
o We houden inschrijvingen met op voorhand betalen. Dus bij de cudi
inschrijven. We vragen ook het telefoonnummer.
- Praesidiumactiviteit: ideeën?
o Cantus in Gent is ook al een beetje praesidiumactiviteit.
o Paasch- en Lentefeest: zoals vroeger?
18.PR
- De bagatell is er morgen
- Affiche fuif: het is af en zal in kleur worden gedrukt.
- Affiche jubileum: wordt voor gezorgd
- Heb je opdrachten voor de feestweek? Doorsturen via mail a.u.b.
19. Animatie
- Brood en Spelen: croques
o 14-16: Bram en Hakke
o 16-18: Robin en Silke
- Feestweek:
o Zondag:
 Mis + vat
o Maandag:
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 riddergevecht (hoe lang zal het duren?) + eten
 albastencantus@pavlov: inschrijven en betalen op voorhand
o dinsdag:
 pokernamiddag + eten + tour de france (idee Hakke)
 smurfenavond
o woensdag
 filmmarathon +eten
o donderdag:
 volksspelen
 proffenvertelavond + jubileumfuif@ musicafé
o Vrijdag
 Breughelbrunch
Nog ideeën: nostalgische namiddag: kan ook op de Brood en Spelen
Comedynight: gaat niet door. Er was niemand beschikbaar en te duur

20.
Rock Historia (4 maart)
- Er zijn 3 bands gekozen:
o Gipsy on the Rocks
o Pilot lights
o The Higgs
- Het affiche komt eraan
- De zaal kost 270 euro
- De PA kost 200 euro
- Sponsoring: 25 euro van de Horizin
- Inkom 3 en 4 euro
- Drank: 1.25 euro
- Voorverkoop: moet nog geregeld worden: via de cudi?
- Shiften komen nog
- Sabam: negeren
21. Jubileum
- Het boekje is af en wordt momenteel gedrukt.
- Tentoonstelling: Er is vergadering op woensdag. Er is al veel gedaan, maar er
moet nog wel iets gebeuren. Het komt in orde. Alles is gepland. Er zijn wel een
paar shiftjes.
22.
KOCO
- Galabal: shiften volgen via mail
- Verkoop tickets: 10.45 -14.15: Ward en Cédric
23.
LOKO
- Debat over NSV: de subsidiecommissie heeft de aanvraag goedgekeurd. Is dit
aanvaarbaar? De vereniging voldoet aan de 6 voorwaarden en Comac krijgt
ook subsidie. Er moet dus meer consequentie komen
o Ja: 23
o Nee: 0
o Onthouding: 6
- Voorstel van Alexander om een zedenreglement toe te voegen: daar moet
instaan dat verenigingen politiek neutraal zijn.
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o Voor: 26
o Tegen: 2
o Onthouding: 1
24.
Reclame
- Nederlanden: Pieter
- Nieuwe Tijd: Pieter
- Religie: Tom C.
- Master: Post-kolonialisme: Lien
- Oudheid: Cédric
- Middeleeuwen: Alexander
25.
Opkuis
- Tom en Tom
26.
Varia
- Kuisen na de feestweek: 13-18u. Wie? Volgende week.
- Held van de Week: Anne, Gerwin en Bram, Eline en Evi. Hakke stelt zichzelf
voor, Iedereen op de reis.
- Badmuts: Jasper: even in de fak kotsen na de opkuis.

De Secretaris
Annette Hoeijmans

De voorzitter
Alexander Noë
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