Verslag KV 15 maart 2010
Aanwezigen : Evi, Lien, Goedele, Vincent, Wouter Decoster, Andreas, Cédric, Ward,
Bassens, Bart, Inge, Tom Bervoets, Dries, Lander, Noë, Jasper (l)
Verontschuldigden : Karolien, Silke, Lex, Robin, Leander, Laura, Thibaut, Gerwin,
Bram, Annette, Wouter E., Stien, Tom C., Hakke

1. Opmerkingen vorig verslag
‐ Koco international: het is bEEr tournament
‐ Onthaal: er klopte iets niet aan de zinsconstructie over de kookploeg voor het
weekend
2. Algemene opmerkingen
‐ Het kiesreglement zal volgende week voorgelezen worden
‐ We willen een grote lenteschoonmaak doen: perma dweilen en het kot
uitrommelen
o Nu vrijdag 19 maart om 13u: mensen die niet op KV waren, zijn ook
welkom
o Komen al: Noë, Ward, Inge, Bart, Lien, Bassens
‐ Noë overloopt de tussenstand van de shiften: 12 shiften = toegang
praesidiumetentje
o De shiften van het kerstetentje moeten er nog bij
o Evi moet nog drie shiften erbij hebben, die ze afgelopen zondag op plan
sjarel heeft gedaan, want dan komt ze op 20 en dat is een mooi rond
getal.
‐ Voetbal met de assistenten: Noë gaat mailen voor woensdag 21/04 of
donderdag 22/04
‐ Kiesweek: stemmen op papier of online? Of beiden?
o De KV besluit om enkel op papier te stemmen, we zijn historici voor
iets!
‐ Noë heeft een mail naar Musicafé gestuurd voor de openingsfuif van volgend
jaar op 14/10, maar heeft nog geen antwoord gekregen
‐ Is er de wens om de fuif van het tweede semester van VOLGEND jaar te doen
in het Musicafé? Dan legt Noë die al vast. De KV vindt dat de nieuwe ploeg dat
mag beslissen dus voorlopig doen we niets.

3. Evaluatie Rock Historia
‐ Het geluid stond veel te hard
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De muziek na de optredens was een veel te grote breuk met het genre van de
groepjes
Na de pilot light was iedereen weg, ze hadden een grote aanhang dus zij
hadden beter als laatste opgetreden
Als het groepje van de 1e bachers had opgetreden, hadden we meer volk
getrokken
Financieel: -280,69 euro
o Er komt nog 100 euro bij van the pilot light
o Nog 25 euro sponsering van de Horizon en nog 50 euro van de fak
o Totaal: -105,69 euro

4. Animatie
‐ Brood en spelen: spek met eieren
o Shifts
 14-16u: Evi en Inge
 16-18u: Andreas en Lander
‐ Feestweek: lang leve de animaatjes!!!
o Eeuwige dank aan Bart Schroyen omdat hij Pride and Prejudice heeft
laten zien op de filmmarathon
o Het pokeren was succesvol: veel onbekend volk was aanwezig
o De affiches voor de eetverkoop klopten niet door Noë, en PR had er veel
werk in gestoken.
o Als de verlengdraad wordt gebruikt, rol hem dan helemaal uit want
anders krijg je kortsluiting
o De neef van Lex en de neef van Vincent waren goed en ze mogen nog
eens komen draaien van ons.
‐ Voor de volgende TD liefst tegen volgende week als de Dj vastleggen en PR
moet een poster maken
‐ We gaan nog maar vier keer Brood en Spelen doen want na de paasvakantie is
er nog de kiesweek, de goede doelenzuip en daarna is de fak dicht.
‐ Er is geen cocktailfeestje op donderdag 18/03, Noë had het fout in de mail
gezet. Het cocktailfeestje combineren we met de reisreünie op dinsdag 23/03
5. Financiën
‐ Ward heeft nog geen zicht op de feestweek, buiten de fuif
o Fuif: 2345,17 euro winst maar daarvan gaat er nog 500€ naar de fak,
426€ naar Sam de Bruyn en 100€ naar SABAM  1218€ winst!
‐ Visa rekening: Ward zei hier rare dingen en ik snapte het niet?
o In ieder geval is er 700 euro en een kletske verlies
‐ Zichtrekening: 3680,99 euro en op de spaarrekening: 6117,95 euro
‐ De Pinok ridders zijn betaald, zijnde 212 euro en toneel is ook in orde
‐ Ward is bezig met de subsidies voor LOKO
6. Onderwijs
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Woensdag was het POC voor de 2-jarige master
o Er werd geen resultaat bereikt, er was nogal veel discussie en geratel
o Men wil gaan beperken in het aantal keuzevakken zodat je kan
specialiseren
o Master Oudheid staat wel op punt
 Er zou een Engelstalige master komen ism archeologie om zo
meer buitenlandse studenten aan te trekken
 Ofwel een Engelstalige master zonder samenwerking met
archeologie
 We zouden ook kunnen samenwerken met het KADOC, maar wat
doen we met de mensen die geen geschiedenis hebben gedaan?
Gaat zij het niveau niet naar beneden halen?
o Er is dus geen consensus en Werner Thomas zou graag een gasfles
willen bezorgen aan Roger
20/03: infodag, zijn er vrijwilligers?
o Ward: hij wordt verwacht om 09u20 in de hal van het Letterenhuis
o Lex gaat een eerstebachertje spelen
o Er komen drie alumni
24/03: decaanoverleg in Brussel – inschrijven verplicht!

7. Drama
‐ Ze zijn nu aan het opvoeren
8. Evi ventileert…over Babylon
‐ Tijdens de opkuis na plan Sjarel zagen we dat de permadeur van Babylon nog
openstond, alleen was iedereen van hun kring verdwenen. We hadden de
vlaggen opnieuw kunnen pikken maar dat is allang geen uitdaging meer… hun
perma lag trouwens vol met pampers, die ze er zelf hadden gesmeten – dat
wordt een toffe opkuis!!!
9. Reis
‐ Reünie dinsdag 23/03
10.
Cursusdienst
‐ Aangezien ze maar vijf cursussen of zelfs minder verkopen per CuDi gaan ze
voortaan twee keer de week één uurtje opendoen. PR moet een nieuwe poster
maken voor aan de valven
‐ Voor het weekend zijn er een 2O-tal mensen ingeschreven
11. Website
‐ Alexander oppert dat we misschien de verslagen in PDF kunnen zetten
12.PR
‐ Meer quotes gevraagd!
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Jasper komt binnen
13.Jubileum
‐ Inge en Annette sporen de mensen op die hun trui nog moeten komen halen en
hun boekje
‐ De alumnivereniging en Letteren moeten nog sponsergeld betalen
14. Erasmus
‐ 20 mensen hebben een klachtenmail gestuurd, waarvoor dank
‐ KOCO international gaat naar de beiaard in samenwerking met Cupiguide,
aansluitend is er een gratis vat in de fak. Dit vindt plaats donderdag om 20u15
‐ Tom B. ontvangt rare mails van tweedebachers die op stage willen naar
Washington, hij weet van niets.
o Het is blijkbaar een initiatief van de sociale wetenschappen, Kerremans
is erover begonnen in zijn les
15. Cultuur
‐ Cultuur wil ook naar de beiaard of liever de St-Pieterskerk? Andreas gaat de
twee voorstellen bekijken
‐ De lijst voor de quiz hing pas donderdag op, maar ze zit al vol dus een poster is
niet meer nodig
o Noë zoekt een ploeg, want hij heeft geen vriendjes. Inge en Bart willen
wel meedoen, als het als een shift telt tenminste
o We zoeken nog verbeteraars: Lander doet het alvast, nog iemand???
o PR moet een poster voor Eben-Emael + Maastricht maken
16. Fak
‐ Het is Ierse week
o Guiness aan 1,50€, maar de glazen blijken te klein te zijn
o Celtic cider aan 1,20€ voor een ½ pint en aan 2€ voor een volledige pint
o Baileys en Jameson aan 2€
‐ Permacontrole: 10/10
‐ We moeten de fak nog 296,50€
‐ Op 04/05 is het tappersetentje
‐ We zoeken nog drie tappers
o Do 26/03
o Ma 29/03: Pieter
o Ma 26/04
‐ Volgende dinsdag is het NFK-avond in de fak, onze avond valt dus weg
‐ Willen we een mobiele tap op de marginale avond? Ja!
17. Hermes
‐ Cédric gaat donderdag naar de KULak
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Er hebben nog maar twee mensen deelgenomen aan de wedstrijd, zijnde
Goedele en Matthias. Nu is Bassens verscheurd tussen de keuze tussen
Goedelen (praesidium) en Matthias (zijn boyfriend). We gaan op de KV een
onschuldige hand een winnaar laten kiezen. Meedoen kan nog tot 22/03
De Hermelijntjes zijn naar Guido geweest.

18.KOCO
‐ De shiften voor de Letteren TD zijn ingevuld, dank u!
‐ Voor de studentenmarathon is er nog één shift, nu woensdag, wie wil?
Niemand? Nee?
19. LOKO
‐ Het is vrijdag AV, wie Noë wil vergezellen mag dat, want het worden weer
doldwaze uren
20.
Onthaal
‐ Weekend
o Voorlopig vier koks: Laura, Evi, Stefanie van Goedele en de enige echte
Kenji. Inge wil zich daar bij voegen als ze de zekerheid krijgt dat ze mee
mag naar Bokrijk – dat mag!
o Dries heeft het eens nageteld en er zijn 18 inschrijvingen momenteel
o Noë moet de contactgegevens eens doorsturen naar onthaal
o De activiteiten liggen vast
o We gaan naar Kolderbos in Genk, de Maaskant Limburgers (Evi, Inge
en Bart) merken op dat het daar stikt van de maffia en wannabe
gangster-Turken en Marokkanen. Bart stelt een nachtelijke wandeling
voor.
o Er moet nog een event aangemaakt worden op Facebook
‐ Er komt een praesidiumactiviteit op 29/03 dus we doen de KV om 19u
o Het concept wordt leuk want er komt alcohol bij kijken! Details laten
onze onthaalmoeders niet los.
 Ward krijgen wij centjes? Nee we gaan inkopen en dan de prijs
delen
‐ 20/04: stadsspel voor meters en peters en hun kindjes, maar kindjesloze en
meter-peterloze mensen zijn ook welkom! De prijs voor de winnaar: gratis
toegang op de TD
‐ Ze willen na de examens naar de Zoete Waters met de masters
21.Sport
‐ Ze zijn nu op een werkvergadering
22.
Opkuis
‐ Deze week niet want vrijdag is toch al de lenteschoonmaak
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23.
Reclame
‐ Onthaal gaat overal rond, want ze moeten toch reclame maken voor het
weekend
24.
Varia
‐ Hou de avond van 17/05 vrij want dan is het AV en het praesidiumetentje
‐ Bedankt aan iedereen om te helpen en aanwezig te zijn op de feestweek
‐ Ruben, de Krico van Politika sprak vol lof over Alexander en Historia tegen
Jasper, zat hij aan de LSD?
‐ Foei aan iedereen die niet op plan Sjarel was! Dank aan Ruben Casteleyn en
Laura om te helpen met de opkuis van onze perma. Dank aan Inge, Bart,
Freddie en de rest om Evi gezelschap te houden tijdens de bonnekesshift!
25.
Held
‐ Animatie!
26.
Badmuts
‐ De universitaire parochie: ze hadden fuif in de Albi en op het hoogtepunt was
er wel zeker 19 man aanwezig! Ze slaagden er in om maar liefst een half vat te
ledigen!
‐ Babylon: Steven heeft een Waal binnengedaan
‐ Maud van de Veto heeft Sylvia binnengedaan

Dat was het!
Uw interim-secretaris, Evi

De Secretaris

De voorzitter

Annette Hoeijmans

Alexander Noë
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