Verslag KV 19: 8 maart 2010
Aanwezigheden: Annette, Alexander, Tom B., Goedele, Eline, Dries, Andreas, Silke,
Robin, Tom C., Lex, Wouter E., Thibaut, Lander, Cédric, Porno, Lien, Maarten,
Vincent, Wouter D., Bart (l), Bear (l), Ward, Pieter (l), Jasper (l), Evi (l).
Verontschuldigingen: Stien, Gerwin, Leander, Bram, Laura
Afwezig: Inge, Hakke, Karolien
1.
-

Opmerkingen vorig verslag
Onthaal: we zijn terug om 14u en niet om 20.14u.
Lander was verontschuldigd
Alexander zette de rest op mail. Doorsturen dus!

2. Animatie
- Het is feestweek!
o Cantus: tappers: Dries, Lien, Bart en Ward
o Smurfenavond:
 Er is al wat geknutseld, maar het is nog niet genoeg. Morgen om
16u gaan we verder in het MSI met een projector.
 We moeten nog winkelen. Wie kan er morgen helpen? Om 12u
aan de bareel!
 Porno gaat de kleurstof voor het bier halen
3. Cultuur
- Proffenvertelavond: G. Janssens, P. Trio en L. Vos komen. Misschien komen
Goddeeris en Pasture ook nog.
- Je kunt nu inschrijven voor de uitstap naar Charleroi op 23 maart. De lijst
hangt aan de valven.
- Film: De helaasheid der dingen kunnen we toch niet tonen. Bart zoekt dus nog
wat anders. Hopelijk vinden we iets van hetzelfde kaliber.
o Misschien kunnen we de muziek via boxen doen. Bart kan eventueel die
van Timmie lenen, maar hij heeft dan wel nog een aansluitstukje nodig.
Heeft iemand dat?
o Het scherm kan worden gemaakt met van die rollen tafelkleed.
Pieter is er.
4. Financiën
- Winst:
o Brood en Spelen: 31,11 euro
- Uitgaven:
o Waarborgen Pavlov: - 250 euro
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-

Rock Historia: staat voorlopig op – 30,69, maar normaal komt er nog 100 euro
bij. Nu hangt het af van Sabam.
Zichtrekening: 4.312 euro
Spaarrekening: 6.117,37 euro

5. Website
- Er staan nog enkele foto’s online
- Onthaal ontvangt nog steeds de emails van Erasmus. Kan daar iets aan gedaan
worden?
6.
-

PR
De Bagatell is omgekeerd.
De valven zijn gevuld.
Als je nog posters wil, laat maar weten aan Tom en Pieter.

7. Jubileum
- Deel 1 van de boekjes is verstuurd. Iedereen die nog niet had betaald wordt nu
gecontacteerd.
- Inge moet nog eens kijken voor de lijst van de pulls.
8. Onderwijs
- StRaaL: Was vooral voorbereiding voor het etentje met de vice-rector.
o We hebben gewezen op de tweejarige master. Niemand is echt tevreden.
o De begeleiding van thesissen verloopt wat stroef.
- Erasmus: Er zijn problemen en ze weten het. Er zijn nu ook klachten
binnengekomen. Blijf schrijven!
9. Erasmus
- Het zijn wel veel dezelfde klachten.
- Ortwin de Graef: Wouter is op gesprek geweest.
o Er werd beaamd dat we er toch wat voor spek en bonen bij zitten. Het is
toch allemaal voor op de lange termijn. Maar Wouter heeft er toch eens
over nagedacht.
o We zullen ook meer lessen krijgen in het Engels
o Volgende week zal er een extra kv-tje komen over Erasmus.
- Het pokertoernooi was leuk.
- Waarschijnlijk is het volgende week nog eens beertournament.
10.
Fak
- Promo: Tripel Karmeliet (1,20/1,50)
- De frigo’s hebben nieuwe hendels.
- Perma: 9/10: we moeten voortaan het halleke ook kuisen
- Wijn: er wordt vaak veel te veel wijn in een glas gedaan. Enkel vullen tot twee
vingers van de rand.
- 20 maart: infodag
- 23 maart: L&W-avond
- 24 maart: Letteren-TD: de Fak is toe om 20u.
- 1 april: deadline afzuip-T-shirts.
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11. Evi ventileert… een leuke anekdote over een mevrouw met een
bontjas
12. Drama
- Maak reclame!!!!
13. Foto
14. Reis
15. Cursusdienst
- Er is maar heel weinig volk, dus misschien gaan we wat minder open. Ofwel
twee keer per week 1 uurtje, ofwel maar op 1 dag.
- Donderdag geen cudi.
16. Hermes
- Deadline: 22 maart.
- Laatste deadline: 3 mei
17. Rock Historia
- Volgende week evaluatie
18.KOCO
- Zondag: plan Sjarel: Themaloze zuipavond
o Shiften volgen via mail
- 24 maart: Letteren-TD
19. LOKO
- Het verkiezingsreglement en de leden van het neutraal comité (Alexander,
Ward en Tom B.) zijn doorgestuurd aan LOKO.
- 24 maart: decanenoverleg in Brussel. De vicerectoren zullen ook aanwezig zijn.
Als je mee wil, kun je inschrijven bij het VVS.
20.
Onthaal
- Woensdag gaan we reclame maken bij het eerste jaar. Daarna bij de rest.
- Kookploeg weekend: Frederik en Kenneth gaan misschien mee en we zoeken
zeker nog één derde persoon.
- Er zijn al 17 inschrijvingen.
21. Sport
- We hebben verloren tegen Apolloon met 1-3: dat is dus niet al te slecht.
- De basket heeft ook verloren.
- Volgende week is er een gratis cantus.
22.
Opkuis
- Wouter E. en Pieter.
23.
Reclame
- Maak reclame voor toneel!
- 1e en 2e bach is al gebeurd.
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-

RZL: Tom C.
Oudheid: Thibaut

24.
Varia
- Shiftenlijst: volgende week. Als hij er niet is trakteert Alexander.
- Grote permakuis: volgende week.
- Morgen moeten we om 12 uur in de fak kunnen. Porno regelt het met Hakke.
- Volgende week is er geen film voor toneel.
- Held van de week: Tom C.: voor het opkomen tegen Comac.
- Badmuts: Hakke werd wakker op straat in Heverlee.

De Secretaris
Annette Hoeijmans

De voorzitter
Alexander Noë

4

