Verslag KV 22: 29 maart 2010
Aanwezig: Lien, Goedele, Tom B., Gerwin, Andreas, Maarten, Dries, Cédric, Thibaut,
Bear, Eline, Wouter E., Robin, Laura, Lander, Alexander, Bart, Wouter D. (l), Evi (l),
Ward (l), Annette (l).
Verontschuldigd: Vincent, Bram, Silke, Stien, Karolien, Inge, Tom C.
Afwezig: Hakke, Jasper, Leander, Lex, Pieter, Porno
1. Opmerkingen vorig verslag
- Wouter D. was verontschuldigd.
- Zie mail Alexander.
- nuance Hermes: ‘één nu of geen meer’
2. Onthaal
- Weekend: merci aan de deelnemers, chauffeur, kokers… De reacties waren
goed. Financieel is er wel wat verlies.
- praesidiumspel: 2 euro per deelnemer.
- Stadsspel: 20 april
o De lijst hangt aan de valven.
o We gaan veel reclame maken per mail en in de lessen.
3.
-

Cultuur
Er is een mail gestuurd naar KBC.
Thibaut neemt nog contact op met Mecenas voor de opera.
Er zijn quizprijzen. Hoezee!

4. Film
- deze week: The hurt locker.
- Na de paasvakantie: Toch geen prof. Bleyen, want hij kan niet. Misschien
schuiven we dit idee beter door naar volgend jaar. We kunnen dan ook een
andere dag dan de dinsdag voor de film nemen, want op dinsdag zijn er altijd
al veel activiteiten.
5.
-

Hermes
Deze keer in oplage van 350 exemplaren.
Ze moeten nog worden uitgedeeld bij postkolonialisme.
Laatste deadline: 3 mei.

6. Fak
- Promotie: Groene Duvel
- De vloer van de praatkamer is kapot omdat NFK een zetel heeft versleept. Zij
betalen de kosten.
- Ook de natuurstenen trap is stuk door een privéfeestje. Ook die kosten worden
betaald.
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Donderdag is het flugelfuif: er zijn kraslotjes, stickers, brillen, snep, smileys,
mutsen,
o Flugel is niet met fakbonnetjes te kopen.
We moeten nog 296 + 3 vaten aan de fak betalen.
Permacontrole: 10/10, nissen 10/10
Er is drank gestolen uit de kelder en we weten niet door wie. Er zal een
kelderlogboek komen, want dit was al de tweede keer dit semester.
o Sluit de kelder altijd na gebruik.
5 mei: Goededoelenzuip/ trappenloop
o Er komt een tent buiten waar Stella wordt verkocht.
o Het doel is: Kom op tegen Kanker.
20 april: Hakke en Jean zuipen de prijslijst voor het goede doel
6 mei: afzuip: T-shirts ontwerpen kan tot 1 april.
Marginale avond: tap en cocktails
o 21.30-00.00u: Wouter E. en Robin
o 00.00-02.00u: Gerwin en Laura
o 02.00-04.00u: Alexander en Wouter D.
o Er zijn 3 vaten: 2 in de fak en 1 in de praatkamer.

7. PR
- De online bagatell was niet goed leesbaar. Alles stond te dicht op elkaar.
- Het affiche van de marginale hing er laat door misgelopen mails.
8. Evi ventileert…niet
9. Erasmus
- KOCO international: Beer Tournament
o Er was weinig volk door een internationaal feestje en de Nacht van het
examen
o Er was 25 euro winst want er was een half vat over dat kan worden
teruggegeven.
- Het aantal mensen dat een Erasmusaanvraag heeft ingediend ligt dit jaar lager
dan vorig jaar. Volgens Roger komt dit ‘door de negatieve sfeer rond Erasmus
bij Historia’.
10.

KOCO

11. Reis
- De reünie is voorbij. Het was wel jammer dat de twee reisleiders niet tot het
einde bleven.
12. Website
- Foto’s en kalender updaten.
- agenda is geüpdatet, de verslagen van vorig jaar staan nu in PDF-formaat op
de site en de nieuwe Hermes staat ook online.
13. Onderwijs
- StRaaL:
o Voorbereiding voor het decanenoverleg
- Decanenoverleg:
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o Er werd een cirkelredenering gemaakt en die werd als excuus gebruikt
voor het gebrek aan studentenparticipatie nu dat alles al 2 jaar geleden
gepland is.
o De decaan van Antwerpen is eigenlijk tegen de tweejarige master.
o Probleem: eenzijdig profiel van de opleiding
 Ze begrijpen niet dat we vragen om een minor politieke,
archeologie….
 Men wil een splitsing Bachelor-Master: gevaar is dat wie niet wil
doctoreren gewoon een andere master kiest in plaats van die van
geschiedenis.
Faculteitsraad:
o Dirk Aerts: Gaf een redelijk loze uitleg over de CBIB.
o 2-jarige Master: Nog geen duidelijkheid over de ingangsdatum. De
docenten zijn niet overtuigd van de 2-jarige master.
o European Studies: zou terug een Manama worden. Het zal gericht zijn
op Erasmussers, maar het inschrijfgeld zou ook flink toenemen.
 Dit zal gelijktijdig met de invoering van de 2-jarige master
gebeuren.
o Vaste examenregeling: daar gelooft niemand in. Het zou er in principe
volgens jaar komen.
 De docenten zijn tegen
 Probleem: er zijn zeer veel keuzevakken en kleine richtingen
waardoor examens vaak van tijdstip veranderen.
o Erasmus: 108 studiepunten
 Gerapporteerd over Stil
 Klachtenbundel: er is overleg geweest. Mieke Borremans gaat
Roger meer in het oog houden. Men wil op de korte termijn iets
doen, maar het draaiboek is een vodje papier.
 Hopelijk mag zijn medewerkster volgend jaar meer doen.
 1 april zou duidelijk moeten zijn wie naar waar op Erasmus mag.

14. Cursusdienst
- Er is een nieuwe kas.
- Er was niet veel volk.
- De rekening voor SLO is gemaakt.
- Inschrijven voor Eben-Emael: 15 euro, naam en e-mailadres. Inschrijven kan
vanaf donderdag. Het valt wel gelijk met het tappersetentje.
15. Financiën
- Waarborg: 209,50 euro
- Uitgaven:
o Weekend: 90,50 euro: onkosten elektriciteit.
- Verlies
o Weekend: 319, 70 euro (er komt wel nog leeggoed terug = ongeveer 70
euro)
o Reis: 69,50 euro
- Winst:
o Brood en Spelen: 23,50
-

Zichtrekening: 5941, 86 euro
3

-

Spaarrekening: 6117,45 euro

16. Drama
- We moeten plakken voor IFTf op dinsdag: Bart en Bear gaan
o Alma 1 en de Valk
o Ga naar LOKO en zeg: wij komen plakken voor IFTf. Dan krijg je daar
affiches en lijm. (anders kopen we wel een pritt)
17. Foto
- De foto’s van het weekend komen online.
- Er zijn weer problemen met de camera. Laura gaat een nieuwe eisen.
18.LOKO
- Tom, Alexander en Andreas gaan naar VVS om te stemmen voor LOKO. Dit is
geregeld via Anton.
19. Sport
- Een veldje regelen mag blijkbaar pas twee weken op voorhand, maar Wouter
gaat er nu vast achteraan.
- De cantus is nu bezig.
20.
Animatie
- Brood en Spelen: bitterballen en Blackadder
o 14-16u: Alexander en Eline
o 16-18u: Evi en Cédric
o Het is de voorlaatste Brood en Spelen.
- 21 april: Wafels: Wie wil die voorbakken? Zie mail.
o Misschien toch warme maken, maar dat kan alleen als we een
machientje hebben. Anders misschien toch ijsjes nemen.
- Cocktails: we moeten nog fruitsap kopen.
- Fuif: DJ
o Neef Lex: tot 1-2 uur
o De neef van Vincent wordt door Robin gevraagd.
o Shiften tappen:
 24-02u: Laura
 02-04: Ward
 04-05: Ward.
21. Jubileum
- Er is gemaild naar de mensen die hun trui nog niet gehaald en betaald hebben.
- We zijn bezig de boekjes te versturen.
- Peeters komt de 100 extra boekjes ophalen en betaald ze ook.
- Vrijdag: afbreken tentoonstelling: Inge en Annette.
22.
Opkuis
- Wouter en Wouter (mag donderdag of vrijdag)
23.
Varia
- Bedankt aan de opkuisers van het cudikot en de nissen.
- We hebben 2 hippe kassen.
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Wat is het nut van de boeken op de schouw. De meningen verschillen.
Er staat nog een hoop leeggoed. We brengen het naar de Match. Wie gaat mee?
Alexander, Bart, Bear, Ward, Dries… Verzamelen om 13u.
Draaiboek: De meeste functies hebben er al één. Andere functies: maak er één
o De deadline is op maandag 19 april 2010.
Badmuts: Ward
Held: De Raaf voor het gebruik van het busje het hele weekend.
Wie gaat mee met het spel? 17 man
De kiesploegen moeten zich op de volgende KV bekend maken.

De Secretaris
Annette Hoeijmans

De voorzitter
Alexander Noë
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