Verslag KV 18: 1 maart 2010
Aanwezigheden: Alexander, Annette, Leander, Thibaut, Pieter, Tom C., Tom B.,
Ward, Evi, Inge, Bart, Hakke, Jasper, Laura, Eline, Robin, Wouter D., Gerwin,
Maarten, Andreas, Cédric, Vincent, Lien, Goedele, Wouter E., Stien, Karolien.
Verontschuldigingen: Bram, Dries, Lex, Bear, Lander
Afwezig: Porno
1.
-

Opmerkingen
Het is Eben-Emael
Lex was verontschuldigd
Er moet een –t weg bij ‘zicht’
Het is moeten en niet moten

2. Financiën
- Uitgaven:
o Pavlov: - 250, 00 euro
o De Raaf: -1.414,92 euro
o Hermes: -1.217,61 euro
o T-shirts: -783,84 euro
o Varia de Raaf: - 854,00 euro
o Tentoonstelling: -73,33 euro
- Verlies:
o Brood en Spelen: pita: - 36,50 euro
- Ward stuurt het BTW-nummer naar Annette voor de factuur van de boekjes.
- Degenen die mee zijn geweest naar de cantus in Gent moeten Ward nog 8 euro
betalen. Hij stuurt een mail.
- Balans:
o We hebben nog 60 euro subsidies van LOKO gekregen en rente op de
KBC rekening. We hebben ook moeten betalen voor de KBC online.
o Bij TD II is de Sabam er nog af.
o We hebben nog waarborgen betaald bij Rock Historia en het Musicafé.
o Er is nog een rekening van de cursussen.
o Bernd, Hakke en Porno moeten hun praesidium T- shirt nog betalen.
Het is 10 euro
o Bij de onkosten van de fak is de jenever van de fuif inbegrepen.
o Bij Historia-weekend moet er een – voor de 283 euro. Het komt dus uit
op + 80 euro
o Ook bij PR moet er een – bij de rekening van de Raaf. Daar is dus een
verlies van 1040,75 euro.
o Bij reis moet er nog ongeveer 20 euro extra worden afgeteld.
o Nog niet iedereen heeft betaald voor het ‘ik schrijf boeken’-shirt. Dus zo
snel mogelijk 2 euro aan Ward.
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o Het voorlopige totaal is 12.759,59, maar er moet nog een hoop betaald
worden.
3. Reis
- 23 maart: reünie: animatie had een week eerder ook een cocktailfeestje
gepland, maar dat gaan we dus gewoon schrappen. Vanaf een uur of 22u wordt
de reünie gewoon openbaar.
4. Erasmus
- KOCO-International: morgen is het pokertoernooi. Het stond jammer genoeg
niet op de Bagatell. We kunnen het nog wel zeggen in de aula’s. Het is in
Pangaea en het is gratis en er zijn mooie prijzen te winnen.
- Woensdag: Wouter heeft vergadering over met Ortwin de Graef over Erasmus.
We zijn benieuwd. 23 maart is de echte vergadering.
- Mail Tom B. allemaal met klachten over Erasmus. Verspreid het bericht.
- 27 maart: Erasmuscup: de flyers volgen binnenkort.
5. Fak
- volgende week : Smurfenavond met gratis vaten,cocktails en blauw bier.
o Woensdag: knutselen op Brood en Spelen
o Het kleurmiddel voor het bier kun je kopen in de Topolino.
o Blauwe cocktails worden geregeld door animatie.
- Permacontrole: 9/10
- 23 maart: L&W-tapavond in de fak: NFK komt tappen.
6. Animatie
- Feestweek:
o DJ fuif: Bart en Bear zien het niet zitten, maar de neef van Lex en de
neef van Vincent zijn wel geïnteresseerd. Wie gaat voor en wie gaat na
Sam de Bruyn draaien? Animatie regelt het met Vincent.
o Pokerset: wie heeft er pokersets voor het pokertoernooi? Alexander,
Bram en Wouter D. Allemaal meebrengen volgende week!
o Er komt een lijst om in te schrijven voor de brunch op de cursusdienst.
o Er is een link door gestuurd met alle shiften van volgende week:
allemaal goed nakijken dus.
o De Ridders zijn OK.
- Brood en Spelen:
o Het vlees van vorige week is ingevroren in de praatkamer. Hopelijk is
het nog goed.
o Deze week: Wentelteefjes
 14-16: Jasper en Hakke
 16-18: Evi en Laura
7. KOCO
- Galabal:
o Bedankt aan iedereen die een shift heeft gedaan.
o Het bandje was goed, maar er waren te weinig snacks.
o De busreis viel goed mee.
o Het was toe en Kenneth was loerezat.
- 17 maart: Studentenmarathon
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o Er is nog 1 shift: vestiaire van 15.20 tot 20u: Pieter
8.
-

Evi ventileert…
Er waren te weinig snacks op het galabal.
Er stonden 5 fouten op de Bagatell. Foei!
De Bicky’s in Gent zijn beter dan die in Leuven.

9. PR
- Volgende week geen fouten meer!
- De affiches van de feestweek komen eraan! Zo snel mogelijk best, want het is al
volgende week.
10.
LOKO
- Vrijdag is het LOKO.
- NSV!: Er zijn nu 3 werkgroepen opgericht:
o Interpretatiebesluit
o Politieke neutraliteit
o Iets anders, maar Alexander weet het niet meer
o Er zijn 8 leden per werkgroep en Alexander heeft zich opgegeven voor
de tweede.
- 23 maart: Betoging: over de financiering van het onderwijs. Het is ook van de
vakbonden.
11. Karen
- lasershooting:
o Hier zijn wat flyers. Je kunt gratis gaan als je een sportkaart hebt,
anders is het 2 euro. Het duurt ongeveer 20 minuten.
- Studentenmarathon:
o Seiners: 16@TSD-lokaal: bouwval bij de piste.
 5 + 10 km: 3 keer de groene vlag, andere afstand: 1 keer de
groene vlag.
o Medewerker: 15.20u-20u: moet zich ook gaan aanmelden in het
lokaaltje.
12. Onderwijs
- Historiografische Debatten: Het vak wordt in de tweejarige master misschien
gewoon afgeschaft en weer vervangen door Theorie van de Historische Kennis,
maar Tom heeft dit nieuwe documentje toch maar afgedrukt en je kunt het
even doorlezen.
- Hearings: Het was best interessant
o De resultaten van de enquêtes:
 Bachelor:
• Te licht: regiovakken: misschien de nabijgelegen regio’s
schrappen.
• Te weinig communicatievaardigheden.
• Er is niet voldoende feedback op papers. Dat zou
misschien automatisch kunnen, door 1 blaadje met wat
opmerkingen per paper.
• Er is weinig info over andere opleidingen. Maar dat kun je
wel makkelijk opzoeken.
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Studenten zijn niet goed op de hoogte van
onderwijsaangelegenheden.
Master:
• Te licht: weinig verdieping
• Communicatievaardigheden.
• Professionele vaardigheden
• Deze punten willen ze aanpakken met de tweejarige
master.
•



-

-

-

POC:
o Tweejarige master: Het wordt nog eens bestudeerd. Er wordt een
nieuwe vergadering gepland via Doodle.
o Subsidies: De situatie met Den Haag is uitgeklaard. We krijgen onze bus
vergoed.
o Katrien en Clothilde zijn trots op Tom.
o Er is nu een formulier voor de masterproef dat studenten en promotor
moeten tekenen. Ze moeten elkaar minstens 2 keer zien. Maar het
formulier is geen garantie dat je er door bent.
Faculteitsraad:
o Het was saai.
o Budgetten zijn bekeken.
o Er komt nu nog een enquête voor de tweejarige master. Dat is wel een
beetje aan de late kant.
Woensdag heeft Tom een etentje met de vice-decaan. Geniet ervan.

13. Cursusdienst
- Waar is de lijst van de pulls. Inge zorgt dat die op de cudi komt.
14. Website
- Annette stuurt verslag 8 en 9 nog eens door.
- De foto’s komen eraan.
15. Drama
- We gaan bijna optreden. Kaarten zijn vanaf nu te koop op de cursusdienst en
in het MSI tussen 10.45 en 14.15 uur. Ze kosten 4 euro.
- 8 maart is het openingsavond van het IfTF.
- De poster is af.
- 6 mei is het slotavond: allemaal komen om te boefen.
- We gaan drank verkopen in de Koelisse voor in de pauze.
- Mogen we 1 zetel van de perma? Ja.
16. Cultuur
- We zijn bezig om de uitstap naar Eben Emael te regelen. Het is op 4 mei.
o Vincent doet 27 maart zijn gidsexamen. Iedere gids mag een gratis
rondleiding geven. Misschien nuttig in Maastricht. Hij moet natuurlijk
eerst slagen en het is ook niet zeker of het al zo snel na zijn examen
mag.
- Charleroi: 23 maart: het wordt een marginale uitstap.
- We hebben nog niets gehoord van Babylon voor de opera.
- De parkabdij blijft ook zwijgen.
- Film:
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o Deze week: Old boy
o Filmmarathon: er is ongeveer een programma. We moeten nog een
beamer regelen.
 Maximum overdrive
 Pride and Predudice
 Blade runner
 De helaasheid der dingen
 Brotherhood of war.
 Alice in Wonderland
 28 weeks later
 The hangover
 Finding Neverland
 Budge Cassidy & The sundance club
 En nog een paar andere
o Jan Bleyen wil wel een keer een film komen inleiden.
o We mogen de matrassen van KOCO lenen en van de Fak mogen we
open blijven.
o Er is een ontwerpaffiche. Bart zal het naar PR sturen.
17. Foto
- De kodak is nog steeds stuk.
- Er zijn foto’s van het galabal.
- Laura gaat foto’s nemen van Rock Historia.
18.Hermes
- Er is nog geen reactie op de wedstrijd.
- De nieuwe deadline horen we volgende week.
19. Jubileum
- Deze week evaluatievergadering. Dinsdag gaat niet door. We zoeken een ander
moment.
- We moeten de boekjes versturen.
20.
Onthaal
- Weekend Genk:
o We zoeken nog koks
o Is er iemand met een auto in Genk.
o We vertrekken met de trein van 18.38, dus we verzamelen om 18.10 aan
het station.
o Zondag: we keren terug om 14.oou.
o Alles is uitgezocht en er zijn al 6 inschrijvingen.
o Reclame maken in de les.
- Stadsspel: voor peters en meters, maar anderen zijn welkom.
o Namiddagen is wat moeilijk, dus we doen een avond.
o 20 april, om 19u: hopelijk is het mooi weer.
- Paaschen:
o Zoete waters: kunnen we gratis aan de vijvers? Je kunt wel gratis in het
Park, maar waarschijnlijk niet aan de bootjes enzo.
o Misschien moeten we het als master-activiteit.
- Praesidiumactiviteit: Het wordt een nachtspel met cocktails.
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o De datum volgt nog. Misschien gewoon op een maandag na de KV.
21. Rock Historia
- Maak reclame
- Er worden kaarten verkocht.
- Allemaal komen!
22.
Reclame
- voor toneel, Rock Historia en de feestweek.
- Eerste + tweede bach is gebeurd.
- RZL: Tom C.
- Oudheid: Thibaut
- Kolonialisme: Gerwin
23.
Opkuis
- Wouter D. en Evi Winand
24.
Varia
- De cantus in Gent was leuk.
- KIB:
o 16 maart: NATO-bezoek: het kost 10 euro voor niet-leden, voor leden 5
euro.
o Je kunt woensdag kaarten kopen bij Inge of woensdag in Pangaea.
- Heeft iemand een Samsungoplader? Lien.
- Er zijn vaten bij de smurfenavond.
- KOCO-International zoekt nog een moment voor hun vat.
- Lien gaat mee plakken.
- Badmuts: de instanet-eter en de praeses van Gent (het is een watje, zo vroeg
doorgaan)
- Held: De mama van Julie: ze heeft 3 spelletjes gedoneerd.

De Secretaris
Annette Hoeijmans

De voorzitter
Alexander Noë
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