Verslag KV 23: 19 april 2010
Aanwezigheden: Robin, Cédric, Andreas, Maarten, Lien, Tom C., Leander, Eline,
Silke, Goedele, Lander, Alexander, Annette, Wouter D., Wouter E., Stien, Arno, Phil,
Wouter (1e bach), Lars, Pieter, Inge, Bart, Bear, Lex, Jasper, Hakke, Gerwin, Thibaut,
Ward (l)
Verontschuldigingen: Laura, Evi, Dries, Vincent, Tom B.
Afwezig: Porno, Bram, Karolien
1. Opmerkingen vorig verslag
- Zie mail Alexander
- Wees op tijd!
2. Onthaal
- Peter- en meteractiviteit: dinsdag om 19u op de perma is de start
o We moeten nog bonnetjes of iets hebben voor de fuif. De winnaars
krijgen gratis inkom.
o Er zijn nog niet zo veel inschrijvingen, maar iedereen is nog steeds
welkom.
o Wouter D. dacht dat we het spel misschien konden combineren met het
spel van KOCO-international, maar dat is te ingewikkeld. We moeten
dan ook alles naar het Engels vertalen. We doen dat dus niet.
- Praesidiumactiviteit: evaluatie
o Het was tof en voor herhaling vatbaar
o We willen meer drank
o Misschien wel eerder in het jaar organiseren.
- We gaan nog naar de Zoete Waters, maar dat wordt nog geregeld. Misschien
kunnen we het combineren met de preproclamatiefuif.
3.
-

Website
De verslagen staan online en in PDF
Er staan nog wat voorbeeld-werkjes online
De anti-spamfilter voor de nieuwsbrief is in orde. Dat zal voortaan heel wat
ellende besparen.

4. Cultuur
- De beiaard gaat niet door
- Eben-Emael
o Er zijn nog geen affiches: daar wordt voor gezorgd
o We moeten heel veel reclame maken
o De facebookgroep is wel aangemaakt.
- Quiz: evaluatie
o Er was teveel Middeleeuwen en Torhout
o Verder was het heel tof
- Film: Paniek in het dorp
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o Bart heeft de komst van prof. Bleyen afgezegd.
5. Kiesploegen
- De kiesploegen stellen zich officieel voor met een brief met daarin de naam van
de ploeg, de belofte het kiesreglement te respecteren en de namen van de
kandidaten.
o Lady Lien and her magnificent 33
• Kandidaat praeses: Lien Heyvaert
• Kandidaat vice-praeses: Cédric Suttels
• Kandidaat financien: Robin Hermans
• Kandidaat onderwijs: Andreas Smets
o De Partij ter bevordering van de Eekhoorn
• Kandidaat praeses: Phil
• Kandidaat vice-praeses: Arno
• Kandidaat financiën: Lars
• Kandidaat onderwijs: Wouter
- We krijgen 5 vaten van de fak: 2 per ploeg en 1 voor de winnaar
- Neutraal Comité (Neukom)
o Alexander Noë
o Tom Bervoets
o Ward Lambrechts
- Het kiesdebat is dinsdag om 20u in MSI 00.08
- Stemmen: woensdag en donderdag.
- Reclame maken mag vanaf het einde van de KV
6. Animatie
- Brood en Spelen: ijsjes
o 14-16u: Bram en Leander
o 16-18u: Leander en Lex
- Fuif:
o De neef van Vincent zou een uur eerder moeten komen draaien. Lex is
nog bezig met hem te contacteren, maar dat komt goed.
o Vervanging shiften Tom B.
 22-00u: Lien
 00.02u: Hakke
- Kunnen de affiche en de kaarten voor de cantus al tegen maandag gemaakt
worden? We kunnen dan maandag op de cudi beginnen met de verkoop.
7. KOCO
- Trappenloop: 14.00-22.00u: 5 mei
o Veiling van BV’s
o Goede doel: Kom op tegen kanker
- 30 juni: preproclamatiefuif
- In mei is er ook nog een praesidiumquiz
8. Cursusdienst
- De rekening van SLO is verstuurd.
- Er is een plan om het hele pakket van Microsoft aan te bieden via de
cursusdiensten voor een goedkope prijs. Zo’n 40/50 euro, maar het is dan wel
enkel voor studenten.
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o We willen daar wel aan meewerken.
9. Erasmus
- Sarah: Ze heeft het voorstel om eventueel volgend jaar in februari een
seminarie voor ISHA te organiseren. Het is dan in samenwerking met Historia.
Zien we dat zitten? We zouden dan weer een werkgroep moeten oprichten en
weer op zoek moeten naar sponsors. Dat lijkt niet zo’n probleem. De
toekomstige praeses en Co moet daarover beslissen. We willen de verkiezingen
dus nog even afwachten.
- Van 22 tot 28 augustus is er conferentie voor historici in Amsterdam. Er
komen meer dan 2000 historici van over de hele wereld. Inschrijven moet
voor 30 april en kan via Sarah. Het kost 120 euro.
- KOCO-international gaat door. Woensdag zal de nieuwe voorzitter bekend
zijn.
- We zijn bij de bio-ingenieurs geweest, omdat zij een heel goed
Erasmusprogramma hebben. We hebben enkele tips overgenomen. We gaan
die voorleggen aan Roger Janssen.
10.

Evi ventileert….in Cadiz

11. Jubileum
- Inge gaat terug met de trui.
- De boekjes worden verstuurd en de mensen die nog niet betaald hebben
opgespoord.
12. Reis
13. Financiën
- Winst:
o Marginale avond: 145,00 euro
o Brood en Spelen: 7,98 euro
- Inkomsten:
o NKV: 50,00 euro
o Rastal bierpotten: 141,60 euro
- Uitgaven:
o Tentoonstelling: foto’s: 14.00 euro
o Den Haag: bus: 661,12 euro
- Zichtrekening:
o 5526,49 euro
14. PR
- Affiche van Eben-Emael komt
- We plakken voor de fuif
- Stuur de info voor de cantus door naar PR
- Het is Klio-avond
15. Fak
- Trappistenweek: alle trappisten aan 1,60 euro
o Er is geen Westvleteren
- Er zijn nieuwe, grotere wijnglazen, dus voortaan kost de wijn 1,50 euro
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-

De kiesploegen moeten alle activiteiten en hun vaten in het fakboek schrijven.
Morgen komen de testmodellen voor de nieuwe meubels
We pushen de KUL over het contract.
De deur is hersteld en dat wordt betaald.
We moeten nog 581,50 aan de fak betalen
Perma: 10/10
Historia en Mecenas moeten nog een vat voor de opkuis: we zwijgen.
Klio krijgt ook de vaten aan kringprijzen
2 mei: beheerdersvaten
4 mei: tappersetentje
5 mei: goedendoelendag en trappenloop: veiling
6 mei: afzuip
13 mei: kies AV in LOKO
Dinsdag: namiddagfuif
Hakke en Jeroen gaan de kaart afzuipen voor het goede doel. Wie draagt een
steentje bij?

16. Onderwijs
- StRaaL:
o Er staat een artikel over de enquête in Veto.
o Het VVS-congres over de structuur van het hoger onderwijs was
gefaald.
17. LOKO
- Mobiliteit in Leuven: buspasjes
o Moeten die gratis blijven? Het is groot budget voor de KUL en een
flinke verkeerslast.
o Stemmen: Wie is voor gratis buskaartjes?
 Voor: 13
tegen: 5
onthouding: 8
 = staking der stemmen
 Voor: 12
tegen: 7
- Oriënteringsbeleid:
o Proeven voor alle richtingen
 Algemene test: verplicht: waar ligt je aanleg?
 Diepgaande test: vrijblijvend: welke richting past echt bij je?
18.Hermes
- vandaag was het vergadering
- 3 mei: deadline
- Daarin: Quiz, weekend, stadsspel, kiesweek, Eben-Emael
19. Drama
- Bobbejaanland was tof
- Volgende week gaan we singstarzingen
20.
Foto
- Zou Laura foto’s kunnen maken voor het stadsspel.
21. Reclame
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1e jaar: is geweest
Zeg vooral wat over de TD en Eben-Emael
Tom gaat naar RZL

22.
Sport
- Wouter reserveert een veldje
- Maandag: halve finale zoals zaalvoetbal van de vrouwen.
- 6 mei: assistentenvoetbal
23.
Opkuis
- Wouter en Wouter
24.
Varia
- Klio-avond: Wie wil er tappen of verbeteren? Er zijn geen gegadigden
- Morgen: Grote Goesting van LOKO: voor wie een mandaat wil opnemen bij
LOKO is er een infosessie.
o 20u in het pedagogisch instituut
- Doodle Kassa: Aedelbert is al aangenomen. Alexander moet de andere namen
nog eens goed controleren.
- De kiesploeg van Mecenas gebruikt even de perma.
- Woensdag: Samambaca
- Misschien kunnen we toch naar de opera met Mecenas
- Badmuts: Hakke (spoed en stoel)
o Cédrc: frietvet
o Ward
- Held: Laura en Benedicte: voor het opkuisen van het frietvet

De Secretaris
Annette Hoeijmans

De Voorzitter
Alexander Noë
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