KV 17: 22 februari 2010
Aanwezigheden: Annette, Alexander, Tom B., Gerwin, Leander, Robin, Tom C., Silke,
Evi, Wouter E., Stien, Lien, Laura, Cédric, Maarten, Andreas, Bram, Eline, Karolien,
Tom C., Goedele, Porno, Inge, Dries, Thibaut, Bart, Bert, Lander, Jasper (l), Ward (l).
Verontschuldigingen: Vincent en Pieter
Afwezig: Hakke
1.
-

Opmerkingen vorig verslag
Het is Babylon en niet Blabylon
Het is calamares
Er moet een spatie tussen Andreas en niks
Apolloon
Het is Pride and Predudice

2. Cursusdienst
- We hebben in de aanbieding
o Nederlanden, het handboek
o Publieksgeschiedenis
o Instellingen Middeleeuwen
o Geschiedenis van het Jodendom
3. Cultuur
- Karolien: Striproute
o Kunnen we daarvoor reclame maken via Historia?
o Er komt ook een stripquiz: We kunnen mensen ronselen.  linken met
cultuur
o Karolien stuurt de info door naar cultuur.
- Voorstelling van de drie steden:
o Aken: Het is een grote stad waar je een volledige dag kunt vullen, maar
het is wel een mooie stad.
o Luik: Het is eens iets wat minder bekend is, ook al is het een Belgische
stad. Het station, het paleis van de Prins-Bisschoppen is mooi, evenals
de kathedraal.
o Maastricht: Gezellige winkelstad en is goed te combineren met Eden
Emael.
 Stemming:
• Maastricht: 13  winnaar
• Aken: 3
• Luik: 10
• Onthouding: 2
 Datum: in de week van 3 tot 7 mei: stemming
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-

-

• Dinsdag: 11  winnaar
• Woensdag: 10
• Rest: onthouding
Provinciehuis: Gaat niet door, want er is maar 1 inschrijving
o Maar misschien kunnen we een route doen in Charleroi: de vuile,
oerlelijke kanten van de Belgische stad (het was op Vlaanderen
Vakantieland). Er volgt nog een datum. Het grote voordeel is dat er
geen minimumaantal vereist is.
Er is contact opgenomen met de Parkabdij
Den Haag: we zouden subsidie krijgen, maar plots bleek de pot leeg te zijn.
Blijkbaar zijn ze met het werkcollege ook naar Den Haag geweest en dat was
behoorlijk duur. Er was even verwarring over. Maar de subsidie is beloofd, dus
hij moet er maar komen.

4. KOCO
- Galabal: shifts
o Vestiaire:
 01-03:
• 01-02: Lander
• 02-03: ?
 03-05: Alexander
o Glazen:
 03-04: Evi
 04-05: Evi
o Steward:
 01-02: Ward
- Allemaal kaarten kopen!
5. Jubileum
- De tentoonstelling is open en de boekjes worden verdeeld.
- Er komt nog een jubileumvergadering voor een evaluatie en het opsturen van
de boekjes.
- Iedereen die geholpen heeft wordt zeer hartelijk bedankt.
- Tom C.: stuur de poster van de tentoonstelling zo snel mogelijk door naar Erna
Mannaerts van de bibliotheek: erna.mannaerts@bib.kuleuven.be.
6. Website
- De nieuwsbrief was niet bij iedereen aangekomen, maar dat zou eigenlijk wel
gelukt moeten zijn. Check uw spam!
- De verslagen en foto’s moeten zeker online komen.
7. Animatie
- Brood en spelen: shifts
o 14-16: Leander en Inge
o 16-18: Thibaut en Wouter E.
- Feestweek:
o De ridders komen toch op maandag
o Het halleke van het MSI moet altijd aangevraagd worden, net als buiten
voor het verkopen van eten.
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o Shifts feestweek:
 Maandag:
• Eetverkoop:
o 12-14: Porno en Ward
o 14-16: Andreas en Leander
o 16-18: Tom C. en Annette
• Knight fight:
o Start-15u: Thibaut
• Cantus: tappers: Karolien, Lien, Dries, Ward
 Dinsdag:
• Eetverkoop:
o 12-14: Eline en Wouter D.
o 14-16: Cédric en Eline
o 16-18: Lander en Wouter E.
• Pokertoernooi: Goedele en Ward
• Smurfenavond: praatkamer
o 21.30-12: Karolien en Stien
o 12-02: Tom B. en Maarten
o 02-04: Goedele en Wouter E.
 Woensdag:
• Eetverkoop:
o 12-14: Bram en Laura
o 14-16: Silke en Evi
o 16-18: Maarten en Andreas
• Filmmarathon:
o 12-16: Bart en Maarten
o 16-20: Bart
o 20-00: Tom C.
o 00-04: Tom B.
o 04-08: Porno
o 08-10: Porno
o 10-13: Laura
o Bart stuurt een mail rond voor films voor te stellen.
Hij bokst dan een programmaatje in elkaar.
 Donderdag:
• Eetverkoop:
o 12-14: Lien en Wouter D.
o 14-16: Robin en Stien
o 16 en 18: Goedele en Eline
• Volksspelen:
o 12-14: Leander
o 14-16: Bram
o 16-18: Robin
• Jubileum- TD:
o Inkom:
 22-12: Wouter E. en Karolien
 12-02: Dries en Silke
 02-03: Lien en Tom C.
o Bonnetjes:
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 22-12: Cédric en Maarten
 12-02: Bart en Bear
 02-04: Tom B. en Gerwin
 04-05: Laura en Lien
o Bandjescontrole:
 22-00: Annette en Lander
 00-02: Goedele en Robin
 02-03: Laura en Eline
Vrijdag: Brunch: Alexander en Evi

8. Rock Historia
- Shiften:
o Inkom:
 20-22: Tom en Leander
 22-00: Lien en Cédric
o Bonnetjes:
 20-22: Lies
 22-00: Karolien
 00-02: Inge
o Toog:
 20-22: Sam, Stien, Gerwin
 22-00: Porno, Dries, Goedele
 00-02: Bear, Laura, Evi
- Ward moet voor 20 uur in de Blauwe Kater zijn met de kas.
- De deuren gaan open om 20.00u, de eerste band begint om 20.30u.
- Bij de verkoop van galabalkaarten moet ook verkocht worden voor Rock
Historia.
- De werkgroep heeft onderling de verdeling van de affiches geregeld. Ieder lid
neemt een straat of wijk in Leuven en vraagt aan winkeleigenaars om een
affiche op te hangen.
- Opgelet! De PR-ploeg plakt aan de officiële plakborden.
9. Foto
- Laura’s toestel wordt gemaakt
- Ze leent zolang een toestel van Evi of Annette
- Ze maakt foto’s van het galabal en de verbroederingscantus.
10.
Sport
- Er is een ploeg voor de volleybal van deze avond.
- We zitten in de halve finale zaalvoetbal voor vrouwen
- Het was vergadering over de studentenmarathon. Die is op 17 maart.
- De trappenloop gaat misschien niet door.
11. Evi Ventileert
- Alweer een klacht voor Frank Deboosere: Het regent
- Nogmaals klachten over Erasmus.
12. Erasmus
- Het was op de Didactische Commissie, maar de klachten van Tom werden een
beetje weggewuifd. Het is dus zeker belangrijk dat de klachten concreet
4

-

worden: allemaal doorsturen dus, zeker omdat Wouter tot nu toe geen
antwoord heeft gehad op zijn mails.
ISHA: voorlopig gaan Goedele, Ward, Jan en Fien Vuylsteke
De activiteit van morgen gaat niet door, want de mobiele tap is kapot
Vindbaar = vriendbaar.

13. Drama
- Vanaf volgende week is er kaartenverkoop in het MSI.
- Woensdag is het vergadering, maar Laura kan niet gaan.
14. PR
- Er wordt geplakt voor de TD en Rock Historia: Er wordt veel geplakt. De
werkgroep gaat naar de winkels in Leuven.
- De datum moet nog bij het weekend van onthaal
- Voor de poster van het riddergevecht stuurt Bram een aantal foto’s door.
15. Onthaal
- Deze week vergaderen
- Ruben kan toch niet mee koken op het weekend: evt. Evi en Laura.
- De lijst ligt op de cursusdienst.
16. Reis
- Financieel: - 655 euro
- Er komt nog een cocktailfeestje.
17. Fak
- De feestweek is vlot verlopen. Bedankt voor de shiften.
- Tapcursus: maandag en woensdag van 11 tot 13u.
- Promotie: Deugniet (1,50 euro + 2 euro waarborg) en Wodka-redbull (2,50
euro)
- Delirium kost vanaf nu 2 euro
- 5 mei: goedendoelenzuip
- Smurfenavond komt eraan
- We moeten nog 85 euro aan de fak van ons vat (we kregen nog 15 euro voor de
Hermes)
- Afzuip-T-shirts: je kan je ontwerp indienen tot 1 april
- De fak gaat op 20 maart open voor de infodag.
- Vandeverre staat tot het einde van het jaar op de zwarte lijst
- Er is ook beklag gedaan over de shiften van vorige week en over het autonome
handelen van de beheerders inzake de sleutels van Eoos en Alfa. Dat moet
eigenlijk via de beheerraad, maar dat is niet gebeurd. Ook over het opengaan
op zaterdag is kritiek geleverd.
- Stuur het tapschema zo snel mogelijk door, ook al is het nog niet helemaal af!
18.Financiën
- Inkomsten:
o Tempus fugit: 205,70 euro
o Sponsoring: 25 euro
o Acco 2%: 202,93 euro
- Winst:
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o Brood en Spelen: 21,02 euro
Veel geld in de cudikas: foei Ward. En er is een nieuwe rekening van Acco.
Volgende week Balans!
Er komen nog facturen van de bibliotheek, maar dat kan nog even duren.

19. Onderwijs
- Er is samengezeten bij LOKO: Anton heeft info gegeven over de tweejarige
master enzo. Er werd vooral veel gefoeterd. De implementatie kan bovendien
nog lang op zich laten wachten.
- Morgen zijn de hearings voor de masterstudenten. Niet vergeten: 9.30u @
LETT 02.16.
- Bureau POC: Tom stuurt een document van de tweejarige master door naar
ons. Iedereen die opmerkingen heeft, kan die doorsturen tot dinsdagavond. Na
de KV volgt meer uitleg.
- Van Ermen: toch niet helemaal weg: hij krijgt 1 klein vakje (Paleografie II)en
dan hopen ze dat niemand dat kiest.
- Didactische Commissie:
o 1e bach heeft geen proclamatie, maar voor de derde fase wordt het dit
jaar nog behouden
o Tweejarige master: Gent wil de SLO volledig indalen, maar volgens de
andere universiteiten mag dat niet.
o Je moet voor je masterproef twee keer naar je promotor gaan en een
handtekening vragen voor in te mogen dienen, al is dat geen garantie
dat je erdoor bent.
o Docentenevaluatie: De vragen zijn soms wat vaag en onduidelijk om in
te vullen. In de ideale situatie gaan we dit ieder semester doen. Dan
duurt het minder lang en zullen studenten eerder geneigd zijn om het in
te vullen.
- 3 maart: masterbeurs
- 2 maart; jobbeurs
- 30 maart: infoavond masters
- Vervroegde examenplanning: dat is iets voor volgend academiejaar
- 24 maart: De VVS roept de studentenverenigingen op om naar Brussel te gaan
bij het decanenoverleg om mee te discussiëren.
- Goddeeris zijn vak in het Engels is eigenlijk illegaal, maar laten we solidair zijn
met die ene Amerikaan.
20.
Hermes
- Hij is er en is al bijna op.
- Het interview met Thomas is OK, maar wat een stomme foto.
- Praesidium is met –ae-, beste hermeneutjes.
- De achterkant was grappig.
21. LOKO
- NSV! Krijgt subsidies. Het voorstel is goedgekeurd. Er was wel een heel debat.
Voor meer info kun je ook terecht in de VETO. Enkel kringen hebben
stemrecht.
- Er is ook een lezersbrief in VETO.
- Babylon wilde zicht distantiëren van het persbericht, maar dat gaat niet
zomaar.
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Academisering: De Hogescholen moetn in 2012 in orde zijn, maar die deadline
is misschien niet haalbaar. Wat moeten we daar nu mee aanvangen? Meer na
de KV.

22.
Reclame
e
- 1 bach: Pieter is geweest
- Nederlanden: Evi: galabal, Rock Historia, tentoonstelling
- Kolonialisme: Lien
- Oudheid: Andreas en Cédric.
Opkuis
23.
- Thibaut en Vincent
24.
Film
- 500 days of summer
- Voor volgende week nog geen idee, maar Bart zoekt het uit.
25. Varia
- Cantus in Gent:
o Goed checken hoe het zit met eigen drank.
o Vertrek tussen 18 en 18.30 u
o Met go-passen reizen??
o Alexander mailt nog
- In de feestweek vieren Evi en Laura hun 1 jarig samenzijn in Paarden en
dolfijnenseks.
- Historisch Koken: gaat dat nog door?
o Wordt het een praesidiumactiviteit?
 Voor: 10
 Tegen: 6
 Onthouding: 13 = staking der stemmen
o Herstemming:
 Voor: 9
 Tegen: 14
- Gerwin heeft op een trein gezeten met alleen maar joden. Waar gingen die
naar toe?
- Held van de Week: Lander: voor het repareren van de typmachine en het
vervoeren ervan terwijl hij uiteindelijk niet gebruikt is.
- Badmuts: Hakke: Broeken uit!
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