Verslag KV 21: 22 maart 2010

Aanwezigheden: Annette, Bram, Thibaut, Stien, Dries, Wouter E., Andreas, Karolien,
Bart, Lex, Eline, Gerwin, Robin, Cédric, Lien, Silke, Goedele, Maarten, Tom C.,
Leander, Tom B., Laura, Alexander (l), Bear (l), Pieter (l), Vincent (l), Ward (l)
Verontschuldigingen: Evi en Jasper, Wouter D.
Afwezig: Gert, Hakke, Inge, Lander
De KV wordt gestart door Tom B. omdat Alexander te laat is. IEDEREEN komt dus
voortaan op tijd, want we beginnen stipt om 21u. Als je later komt of verontschuldigd
bent, laat het dan persoonlijk aan Alexander weten.
1. Goedkeuring vorig verslag
- Dank aan Evi om interim-secretaris te spelen
- Helaas waren er wel wat spelfoutjes en het was niet serieus genoeg volgens
enkele praesidiumleden om zo te bewaren. Annette zal er dus nog een beetje
aan sleutelen.
2. Reis
- Morgen is het reünie om 20.30u.
o We mogen de beamer van de fak gebruiken, maar moeten daarvoor wel
een waarborg afgeven. Dat wordt geregeld met Ward. De powerpoint
met foto’s wordt nog in elkaar gezet.
o Kunnen we morgen al om 19.30u op de perma om alles klaar te zetten?
Ja, Alexander zal er zijn.
o We willen ook nog eens met animatie kijken wat er nog in de nissen
staat. Er staat waarschijnlijk nog vrij veel, maar geen fruitsap meer.
Misschien kunnen we morgen ineens boodschappen doen voor Brood
en Spelen. Reis en Animatie regelen het onderling.
o De activiteit stond helaas niet op de bagatell. We moeten het dus zeker
goed zeggen in de les.
o Shiften:
 Tot 12u zal reis zelf instaan voor de shift.
 00-02: Karolien en Goedele.
 02-opkuis: Karolien en Eline.
Onze praeses en financiën zijn intussen gearriveerd op de perma. Alexander neemt
de leiding van de KV over.
3. Animatie
- Brood en Spelen: Calameres
o 14-16u: Bram en Wouter E.
o 16-18u: Silke en Robin
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o Misschien gaan we de ijsjes van de laatste Brood en Spelen buiten
verkopen. Bovendien moeten we nog eens goed bekijken wat we doen
met de woensdag van de Goededoelenzuip/ trappenloop.
e
TD: 1 donderdag na de paasvakantie. We zoeken nog een DJ.
o Shiften:
 Steward:
• 00.00-00.30: Inge en Karolien
• 00.30-01.00: Annette en Vincent
• 01.00-01.30: Stien en Karolien
• 01.30-02.00: Annette en Stien
• 02.00-02.30: Annette en Inge
• 02.30-03.00: Tom C. en Silke
• 03.00-03.30: Andreas en Laura
• 03.30-04.00: Jasper en Hakke
• 04.00-04.30: Lex en Robin
• 04.30-05.00: Eline en Robin
 Tappen + wc:
• 22.00-00.00: Karolien,Dries en Leander
• 00.00-02.00: Bart, Bear, Wouter E. en ?
• 02.00-04.00: Gerwin, Dries, Wouter E. en ?
• 04.00-05.00: Gerwin, Alexander, ? en ?
 Bonnetjes:
• 22.00-00.00: Vincent en Tom B.
• 00.00-02.00: Silke en Maarten
• 02.00-04.00: Tom B en ?
• 04.00-05.00: Inge en Laura
 Inkom:
• 22.00-00.00: Annette en Cédric
• 00.00-02.00: Pieter en Tom B.
• 02.00-03.00: Bart en Bear
Het contract voor de eerste TD van volgend jaar is geboekt bij het Musicafé. De
eerste fuif zal op 14 oktober zijn.

4. Drama
- De optredens zijn voorbij. Merci aan iedereen die is komen kijken en heeft
meegedaan.
- De financiën zijn doorgegeven aan Ward.
- We gaan nog iets doen…
- Veto: de recensie is over het algemeen positief met enkele puntjes van kritiek.
5. Sport
- Maandag is het cantus.
- Voetbal tegen de assistenten: 6 mei. Sport reserveert het veld (liefst het
kunstgras)
6. Hermes
- De deadline was vandaag: oeps
o Er komt nog een stukje van onderwijs, een praeseswoordje en een
tekstje van jubileum.
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o Goedele heeft de wedstrijd van de vorige Hermes gewonnen.
We twijfelen nog of we nog een extra Hermes zullen doen. Zal die nog wel vol
raken. Maak er anders een puzzeleditie van voor de blok? We zien nog wel.
Dus: één grote nu of twee kleinere?
Mag de prijs voor de nieuwe prijsvraag een bierpot zijn? Ja.

7. Onderwijs
- Infodag:
o Merci aan Lex en Ward. Zij waren er!
o Het was redelijk goed, al waren er enkele organisatorische foutjes. Ook
was het wat langdradig.
- Didactische Commissie:
o Digitale kennis van geletterdheid: We leren dat wel, maar gebruiken dat
eigenlijk te weinig. We moeten voortaan dus als studenten bewijzen dat
we dat weldegelijk kunnen. Er komt wel kritiek op het voorstel. Het zou
een big Brother- systeem zijn. Toch zal er uiteindelijk wel zoiets worden
ingevoerd.
- Klachten Erasmus
o Ze zijn nu allemaal gebundeld en men schrok er toch wel een beetje van.
Er zijn een 80-tal klachten binnengekomen. Over het algemeen was er
begrip voor wat we te zeggen hadden.
o Wouter had ook nog stuurgroepvergadering, maar dat lijkt toch vooral
voor de lange termijn te zijn.
8. Erasmus
- Donderdag: Beertournament: het kost je 5 euro, maar je krijgt minstens 5
pintjes. Je speelt in ploegen van 4. Allemaal komen dus.
- Wouter heeft nog een mail gestuurd over de stuurgroepvergadering. Maar
uiteindelijk was het vooral een hoop gepalaver.
9.
-

Cursusdienst
We zijn nog maar 1 uur open in plaats van 2 uur, maar wel nog op 2 dagen.
Vandorpe heeft haar cursus van het eerste semester betaald.
De rekening voor SLO wordt binnenkort gemaakt.
Waar is de lijst van de boekjes? Tja…Alexander??

10.
Cultuur
- Quiz:
o Zoek op de zolder eens naar oude boeken, want Acco wil deze keer niets
geven.
o Verbeteraars: Laura, Lander, Silke, Annette
- De bus voor Maastricht ligt vast
o Eben-Emael: de rondleiding duurt ongeveer 2,5 uur. Nu wachten we af
of Vincent gratis mag gidsen.
o Maastricht: rondleiding van Andreas.
o We zijn terug rond 23u.
- Misschien gaan we nog naar de Beiaard of St-Pieterskerk.
o Kunnen we dat niet combineren? Jawel.
o We doen het voor de fuif.
- Thibaut zoekt nog een camera om foto’s te maken in Charleroi.
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De opera gaat niet meer door. Er is geen geschikte datum.

11. Financiën
- Inkomsten:
o Tempus Fugit: 5 euro portkosten
o KBC: 500 euro
o IFTf: 45 euro
o Sam (denk ik, want ik kan mijn eigen geschrift niet meer lezen): 371
euro
- Winst:
o Brood en Spelen: 24,02 euro
- Balans:
o Nieuw: TD III, Cantus, Rock Historia
o Er komt nog 150 euro waarborg voor de fuif van volgend academiejaar
bij.
o Toneel heeft 50 euro uitgegeven aan eten.
o Er komt nog een rekening voor de vaten van de fak.
o De rekening van Tempus fugit is er.
o Het voorlopig budget voor het weekend is 117 euro, maar daar komt nog
wat bij.
o Er komt nog een rekening van de Raaf.
o De restitutie van Esther (reis) is binnen.
12. PR
- Het affiche van de fuif is af. Het wordt de versie in zwart-wit. Het ontwerp is
van Cédric Vanderveken.
- We zoeken quotes.
- De affiche voor het stadsspel is klaar.
13. Fak
- Promo: Moeder Overste
- De boxen zijn versleten.
- Er komt waarschijnlijk een krijtmuur in de praatkamer.
- Er komen ook asbakken in de praatkamer. Hopelijk worden er zo minder
peuken op de grond gegooid.
- We moeten nog 296 euro aan de fak betalen.
- Permacontrole: 8/10: het cudikot is erg rommelig.
- Verwijder na themafeestjes de papiertape goed van de muren.
- Er is geklaagd over de krukkencirkels.
- Morgen is het L&W-avond.
- Woensdag: Letteren-TD: de fak sluit om 20u.
- 1 april: deadline afzuip T-shirts
- Na Pasen: trappistenweek: Wie kan er Westvleteren krijgen?
- De kiesvaten worden na de paasvakantie berekend.
- Shiften Flügelfuif:
o 02-04: tappen@ praatkamer: Bear en Lex.
o 00-02: steward achterdeur: Bart en Inge
o Vrijdag: opkuis: 13-18u: eerst de fakverantwoordelijke, dan de rest.
- Het affiche van de Marginale Avond is af.
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6 mei: afzuip

14. KOCO
- Letteren-TD: vergeet je shifts niet.
- Galabal: er was een verlies van 2000 euro, maar in de twee vorige jaren was er
een grote winst en de mensen moeten nog wennen aan het idee dat het galabal
niet in Leuven is. Vooral de bus heeft veel geld gekost. Bovendien was er
minder volk.
- Historia had goede punten op Plan Sjarel voor het passen op de perma.
15. Evi ventileert…..maar is even buiten strijd
- Evi krijgt blokjes.
16. Website
- Er is dringend een update nodig. Vooral de agenda loopt wat achter.
- Alle verslagen van dit jaar staan in PDF. Kun je dat ook bij de vorige jaren
doen?
- Er zijn 118 inschrijvingen op de nieuwsbrief wat best wel goed is.
17. LOKO
- AV:
o Oriënteringsproef:
 De Vlaamse regering wil dat graag, maar het is nog totaal niet
duidelijk hoe die er inhoudelijk uit zal zien.
 Wel is zeker dat die niet-bindend is.
 Willen we dat in het middelbaar/hoger onderwijs?
o Fuifzalenproblematiek:
 LOKO zoekt nog een nieuwe fuifzaal in het centrum van Leuven,
maar waarschijnlijk zal dat heel moeilijk worden door de strenge
regels in woonwijken vanuit Ruimtelijke Ordening. Eventueel
moeten we dus uitwijken naar de Vaartkom of Heverlee.
 Er was een voorstel om de Studio’s zo om te vormen, maar dat
ligt midden in een woonwijk. Zo waren er nog andere ideeën.
o Koetshuis LOKO:
 Ideeën voor een nieuwe bestemming:
• Kantoren: en dan de vergaderzalen omvormen tot koten.
• Minibar
• Uitbreiden van de tuin.
o Kristof Muylaert heeft afscheid genomen als stafmedewerker.
18.Foto
- Laura’s camera is eindelijk gemaakt.
- Reisreünie
- Praesidiumspel
19. Onthaal
- Weekend:
o Donderdag kun je nog inschrijven. Voorlopig gaat er 23 man mee.
o Vrijdag gaan we inkopen doen.
o Kookploeg: Kenneth, Stefanie, Laura/Ruben, (Inge)
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o We houden een verkleedcantus, want je mag niet verkleed rondlopen in
Bokrijk.
o We vertrekken om 18.10 aan het station.
Praesidiumspel: volgende week na de KV: neem je buskaart mee.
Na Pasen volgt het stadsspel.

20.
Jubileum
- De rekening van Peeters is er. Het is 2.136 euro.
- Inge: denk aan de pulls.
21. Reclame
- RZL: Tom C.
- Nederlanden: Lex.
- Vermeld vooral de reünie van reis.
22.
Varia
- De nissen zijn vuil en ook de perma kan wel een poetsbeurt gebruiken. Dus
deze donderdag om 14u: iedereen die kan komt helpen.
- De kiesreglementen zijn doorgestuurd.
- De kookplaat is kapot. Is er iemand die een nieuwe heeft. Alexander meende
zich te herinneren dat Inge er nog één had.
- Mogen we twee deftige nieuwe kassa’s aankopen (ca. 80 euro per stuk):
o Stemming:
 Voor: zowat iedereen  voorstel aangenomen
 Tegen: 1
 Onthouding: ongeveer 3
- Fak zoekt nog tappers voor woensdagnamiddag.
- Held van de week: Iedereen die bij de infosessie was.
- Badmuts: Esther (die geen geld had om mee op reis te gaan) en Brecht De
Wilde (strontzat op de LOKO-alumnicantus).
De Secretaris
Annette Hoeijmans

De voorzitter
Alexander Noë
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