KV16: 15 februari 2010
Aanwezigheden: Annette, Alexander, Tom C., Silke, Wouter E., Wouter D., Vincent,
Thibaut, Porno, Jasper, Silke, Lex, Lien, Eline, Tom B., Pieter, Bram, Maarten,
Cédric, Andreas, Goedele, Gerwin
Verontschuldigingen: Leander, Laura, Hakke, Bart, Inge, Bear, Dries
* Ik ben de aanwezighedenlijst vergeten op de perma, dus dit is enkel wat ik met zo
herinner.
Algemeen: Het was evaluatie
1.
-

Opmerkingen vorig verslag
Jasper en Annette waren wel aanwezig
Over i.p.v. oven
Jou + w
Bram wil ook helpen bij de verbroederingsactiviteit met Babylon
Parthenonzaal is met maar één a
Eben Emael is met één b

2. Onthaal
- Weekend in Genk: 26-28 maart
o Bokrijk zit in het programma
o Reclame via PR en Hermes
o Inschrijven via de cudi vanaf komende donderdag. Op voorhand
betalen.
 Het kost 20 euro. Ook vragen of er buzzypassen zijn, want dat
scheelt buskaartjes
o Kookploeg: Ruben Casteleyn en Stephanie van Goedele willen al mee.
- Andere activiteiten:
o Cocktailfeestjes: animatie was dat ook al aan het plannen, dus welaten
dat het best aan hen over. Een mogelijke datum is 18 maart. Moeten we
dat voor iedereen doen, of voor een bepaalde groep? Voor iedereen. We
kunnen er ook een themafeestje van maken want het is dan Ierse week
o Stadstocht: we willen de stadstocht van vorig jaar herwerken en in duo’s
doen. We kunnen er een peter-en meter activiteit van maken, maar
andere teams mogen ook meedoen. Naar een datum wordt nog gezocht.
o Pasen:Voor wie en wat precies? Eieren verstoppen in de Erasmustuin is
niet echt een activiteit waar contacten gelegd kunnen worden. We
kunnen wel paashaas spelen in de lessen. Moeten we overleggen met
animatie? Misschien is het ook te combineren met een uitstapje naar de
Zoete Waters, al is dat tegenwoordig waarschijnlijk betalend, of een
boerenbal. Onthaal gaat eens goed nadenken.
o Praesidiumactiviteit: Moet die er komen, of is de verbroederingscantus
voldoende. Wat gaan we dan doen? Het zal ook afhangen van de
opkomst. Als we iets doen, moet er ook volk komen.
 Stemmen:
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•
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•

Voor een activiteit: 18
Tegen: 0
Onthouding: 3

3. PR
- Het affiche van de TD is klaar. Het is heel mooi. Er wordt geplakt.
- Wie heeft zich al ingeschreven voor de nieuwsbrief en hem ook daadwerkelijk
ontvangen? Niet iedereen heeft hem gehad. Leander moet er eens naar kijken.
o De lay-out was wel al veel beter dan de eerste.
- Albastencantus: Pieter is met de poster bezig. Hij stuurt vast een afbeelding
naar Lex voor de kaarten.
4. Animatie
- Lijst Brood en Spelen: tweede semester:wordt ook in het permaboek
geschreven
o 17/2: frituurhapjes
 Shiften:
• 2-4: Wouter D. en Eline
• 4-6: Lex en Goedele
o 24/2: pita
o 3/3: wentelteefjes
o 17/3: spek en eieren
o 24/3: calamares
o 31/3: blackadder en bitterballen
o 21/4: nostalgische namiddag en wafels
o 5/5: ijs
- Feestweek:
o er is het idee om blauw bier te schenken op de smurfenavond, maar we
zoeken nog iets om het te kleuren. Hakke weet iets volgens Porno, dus
vraag er eens naar.
o Ook nog eens nadenken over blauwe cocktails. Weet Andreas niks?
o Ridders: Er is een ruimte van ongeveer 5x5 of 10x 10 nodig. Er komt op
maandag maximum 4 of 5 man, inclusief Bram. Misschien moeten we
dus nog van dag wisselen. We kiezen gewoon de beste dag. Het is geen
probleem om wat te schuiven.
o Tour de France: gaat nu niet door, maar wordt op een gewone
namiddag wel eens georganiseerd. De uitwerking van de vorige ligt nog
op het secretariaat van de fak: eens vragen?
o Het programma van de feestweek komt in de Hermes
- Idee: Boston Tea Party
5.
-

Rock Historia
er komt 1 groep gratis spelen door wat financieel geharrewar van Tom.
Maak veel reclame
Hopelijk verkopen we meer kaarten dan vorig jaar.
o Via: cudi, MSI (met toneel) en praesidium

Jasper is er
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6. Jubileum
- Wie komt er morgen mee helpen met sjouwen van de blokken? Tom B. en
Alexander, Gerwin en Maarten.
7. KOCO
- Galabal: er zijn nog vier shiften over. Zie mail Alexander
- LOKOmotion: Hoe zit het met het geld van de tickets. Ward heeft dat aan
Alexander gegeven, maar die is het kwijt. Zoek maar eens goed, meneer de
praeses
- De trappenloop komt er nog….ooit
8. LOKO
- nu vrijdag, met debat over NSV
- Anton was tegen het voorstel van Alexander om nieuwe regels in te voeren
voor de subsidies.
9. Financiën
- Inkomsten
o Terugstorting waarborg Albatros: 200 euro
o Brood en Spelen: 21,02 euro winst
o Tempus fugit: 25,80 euro
- Uitgaven:
o Huur Genk: 204,75 euro
- De balans komt er nog. Binnen twee weken moet hij er zijn van Alexander.
10.
Reis
- De financiën zijn er nog niet. Bram maakt ze voor volgende week.
11. Erasmus
- We hadden 200 euro winst op het afgelopen feestje. Nu gaan we een vat geven
als we op de provinciezuip boven 1 van de Vlaamse provincies eindigen.
- Koco international is nu vindbaar op facebook
- We zijn voor ISHA in de lessen geweest. Goedele, Liesbeth en Ward willen al
mee.
o We gaan nog naar RZL en Nederlanden
- Didactische Commissie: Erasmus valt hier onder. Mag Tom iets zeggen over de
belabberde werking van Roger. Ja, dat mag hij zeker.
- Stuurgroep: Wouter heeft een afspraak met Ortwin de Graef. Die gaat hem
beter informeren over de hele werking. Dan kan Wouter beter volgen bij de
vergaderingen van de stuurgroep.
- Evi is nog bij Roger geweest, die zeer vaag blijft over het totaal aantal locaties.
12. Cursusdienst
- Donderdag gaan we open. Er zijn dan normaalgezien 3 cursussen.
- Er zijn ook nog 2 dingen van SLO en Vandorpe
- Er zijn ook kaarten voor de albastencantus, het weekend en Rock Historia
- Codices: die zijn helemaal op. Nieuwe bestellen moet via KOCO. Er zijn er nog
bij Babylon.
13. Sport
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-

deze week zijn de eerste wedstrijden, vooral tegen Apolloon
LOKO-sportvergadering is op dit moment.

14. Fak
- Het is fakfeestweek
o Dinsdag Provinciezuip:
 Thibaut zal de laatste open shift op zich nemen
 Vragen of de klanten kunnen bewijzen dat ze 18 jaar zijn. Niet
direct het paspoort vragen.
 Er mag geen drank buiten
o Zondag: kuisen: Jasper en Wouter E. gaan.
- Volgende week: tapperscursussen op maandag en woensdag
15. Hermes
- Deadline: vandaag
- Hij is er dus eind deze week
16. Evi ventileert….. over sneeuw en Pride and Predudice
- Het moet stoppen met sneeuwen. Evi is gevallen en bijna overreden. Het is
allemaal de schuld van Frank Deboosere!
- Waar blijft Pride en Predudice op de filmavond!
17. Cultuur
- De daguitstap wordt verplaatst naar 7 mei: de bus vertrekt om 8 uur.
o We kunnen ook naar Aken gaan i.p.v. Maastricht.
o Cultuur pluist het uit en presenteert volgende week Maastricht, Aken en
Luik
- Provinciehuis: Er is nog steeds geen antwoord gestuurd, maar er zijn nog geen
inschrijvingen, dus Thibaut wacht daarop voor hij erachteraan gaat.
- 31 maart: quiz
- Opera: We wachten op antwoord van Babylon
- De Abdij van het Park is nog niet definitief
- Film: Breakfast at Tiffany’s
18.Onderwijs
- Er zijn mensen gekozen voor de hearings. De eerstejaars worden via het
monitoraat aangesproken.
o Tom heeft Chinese vrijwilligers uitgekozen.
- Bureau POC: komende vrijdag: tweejarige master: het is weeral raak.
- Enquêtes StRaaL: ze zijn doorgestuurd. De universiteit houdt ook nog een
enquête, maar ze hebben al gezegd dat ze met geen van beide enquêtes
rekening zullen houden.
19. Website
20.

Foto

21. Drama
22.

Shiften verdelen
4

-

Eerst via de KV, de rest via een grid.

23.
Reclame
- Nederlanden: Wouter D.
o Provinciezuip
o Brood en Spelen
o Rock Historia
o Galabal
o Albastencantus
o Tapperscursus
- RZL: Tom C.
- Post-kolonialisme: Tom B.
- Oudheid: Cédric
- Middeleeuwen: Alexander
24.
Opkuis
- Silke en Stien
25.
Varia
- Het is proffentap:
o 13-14: Katrien en Clothilde
o 15-16: Jan Bleyen en Brecht de Wilde
- Badmuts: Jasper
- Held: de kuisers van zondag: Jasper en Wouter E.
De Secretaris
Annette Hoeijmans

De voorzitter
Alexander Noë
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