Verslag KV 24: 26 april 2010
Aanwezigheden: Maarten, Lex, Bram, Thibaut, Pieter, Tom C., Evi, Leander, Bart,
Bear, Inge, Laura, Eline, Lander, Tom B., Alexander, Annette, Dries (l), Ward (l),
Jasper (l), Hakke(l), Wouter E.
Verontschuldigden: Goedele, Stien, Gerwin, Karolien, Robin, Silke, Vincent, Cédric,
Wouter D., Lien, Andreas
Afwezig: Hakke, Porno, Jasper
1. Opmerkingen
- Zie mail Alexander
2. Cursusdienst
- We zijn volgende week nog open en nog één keer in de week daarna.
- We sturen nog een mail naar de studenten dat ze nog cursussen kunnen
bestellen op de cudi. We zullen nu op voorhand laten betalen, want anders
maken we teveel verlies omdat niet iedereen zijn bestelling komt ophalen.
- We moeten ook nog mailen naar Microsoft
3. Erasmus
- Er is een afscheidsfeestje van KOCO-international
- Volgende week dinsdag wordt de nieuwe voorzitter verkozen.
4. Jubileum
- Er wordt een deadline gesteld voor het betalen van de truien. De truien die niet
zijn betaald worden gewoon doorverkocht.
- We hebben 79 euro teruggekregen voor de boekjes, omdat er 100 te veel waren
gemaakt en die terug zijn gegaan naar Peeters.
5. Reis
- De heroïnehoer wenst iedereen een succesvolle carrière.
6.
-

Website
Je kunt voortaan commentaar bij de berichten op de homepage plaatsen.
De jubileumsite zal gewoon blijven bestaan.
De praesidia van enkele jaren staan nu online.

7.
-

Fak
De vloer van de praatkamer wordt volgend jaar gemaakt.
De toog, muziekkast en glazenschappen zijn gemaakt.
Er zijn een aantal krukken kapot.
De testmeubelen zijn goedgekeurd en worden nu aangekocht.
Promo: Geuzeweek
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-

We moeten nog 681,50 euro aan de fak.
Er is een oplossing voor het strafvat van de opkuis. We betalen nu en geven het
volgend jaar als semestervat.
Permacontrole: 9/10: er stond nog een vuilzak in het halletje
Schrijf alles in het fakboek
Er is nog wat discussie over het ene vat dat we voor de Klio-avond moesten
geven. We gaan nu gewoon betalen en proberen het netjes op de AV te
brengen.
o Daar moeten we voorstellen het RIO aan te passen. We willen dat er
consequent wordt gehandeld.

Hakke, Lien, Andreas en Jasper arriveren
8.
-

13 mei: kiesAV in LOKO om 18u
o De fakverantwoordelijken met stemrecht van volgend jaar moeten
aanwezig zijn, net als de praeses en vicepraeses van volgend jaar.
2 mei: beheerdersvaten
4 mei: tappersetentje
5 mei: Goededoelenzuip
6 mei: afzuip
Alles moet uit de diepvries worden gehaald. Ook alles wat in de zomer over de
datum zal gaan moet uit de nissen.
De afzuiplijst is bekend. Genodigden zullen hun uitnodiging deze week
ontvangen.
Animatie
De kaarten en lijst voor de zwanenzang liggen op de cudi.
Wie wil er tappen op de zwanenzang? Vincent, Evi en ???
TD: de muziek stond erg stil en er was geen Lady Gaga, maar verder was het
een goede TD.

9. PR
- Er waren problemen met de Raaf. Daarom zijn er nog geen affiches van EbenEmael. Het wordt zo snel mogelijk geregeld.
- Er is geen bagatell, want Tom veronderstelde dat het niet nodig was.
10.
Evi ventileert….met blokjes
- fuck de vulkaan
11. Foto
- Er komen nog foto’s van de KV, de kiesweek, de zwanenzang, de trappenloop,
de daguitstap en het praesidiumetentje.
12. Cultuur
- er zijn 5 inschrijvingen voor Eben-Emael. Blijf dus veel reclame maken.
- Misschien wil er nog wat volk van Mecenas mee.
- Wat zou een annulering van de bus kosten? Andreas informeert eens.
- Opera: We kunnen toch nog naar de opera op 10 mei. Kaarten kunnen
komende twee weken worden verkocht.
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13. KOCO
- Trappenloop: shiften
o Tap: 14-16: Hakke
o Tap: 16-18: Hakke
o Tap: 18-20: Lien
o Tap: 20-22: Karolien
o Trappenhal Beneden:
 16-18: Wouter E.
 18-20: Bram
 20-22: Eline
o Trappenhal Boven:
 16-18: Alexander
 18-20: Inge
 20-22: ??
14. Onderwijs
- Dinsdag: samen zitten met de KULAK voor het zelfevaluatierapport.
- Er komt nog een opvolgingsgesprek over Erasmus
- POC:
o De sectie middeleeuwen kon zich niet echt vinden in de Engelse
tweejarige master.
 Ze vinden dat er methodologische vakken ontbreken.
o De KULAK start met de minor politieke wetenschappen. Leuven kan
deze minor enkel in theorie volgen, door het garanderen van een
onmogelijk rooster.
o Tutorials voor de bachelorpaper: er is veel kritiek, het zal weinig
uithalen. Het is de bedoeling dat de bestaande tutorials samengebracht
worden in een module. Professoren van de verschillende
methodologische vakken zouden doorheen de bachelorjaren moeten
verwijzen naar deze module, zodat alles studenten deze hebben
doorlopen. Het is de bedoeling dit verplicht te maken, anders mag de
bachelorpaper niet worden ingediend. Sommige proffen beschouwden
het als aanval op hun lesgeven. De discussie wordt verder gezet.
o Op de laatste POC gaan we koffiekoeken meenemen.
- Faculteitsraad:
o Er komen vernieuwingen in de LBIB. Alle afdelingen zullen daardoor
een aantal weken dicht gaan in de periode september-november
o Agoraproject: Het project werd voorgesteld. Er is dus plaats voor 750
studenten, met een basisbibliotheek, groepswerkruimtes en een stille
ruimte. Er komt zelfs een landschapstuin. Finalisatie: september 2012.
o Tweejarige master: elke programmadirecteur zal nog een voorstelling
geven.
o Volgend jaar zijn er drie proffen geschiedenis een deel van het jaar weg:
Pasture, Tollebeek en Verschaffel. Dit geeft problemen met de thesissen
Cultuurgeschiedenis. Sta dus goed op je strepen als je een bepaald
thema wil. Tom gaat morgen nog naar prof. Thomas.
o Ook de decaan wil nog info geven over de tweejarige master, Er volgt
nog een datum, maar we willen het liefst 11 mei tussen 19 en 20u. Maak
dan veel reclame.
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15. Hermes
- Tom C. en Robin en Frans hebben de wedstrijd gewonnen.
- Er volgen nog mailtjes om stukjes te schrijven.
16. Drama
- 6 mei: slotavond IFTf met receptie.
17. Financiën
- winst:
o brood en spelen: 4,60 euro
o TD: 601,25 euro
- Uitgaven
o Acco: 670, 32 euro
- Zichtrekening: 4851,78 euro
- Spaarrekening: 6117,39 euro
18.LOKO
- Buspas: Er wordt nog gekeken wat er nog mogelijk is met de stad, de Lijn en
de KUL. Er werd van alles voorgesteld. Het was geen initiatief van de KUL of
de stad.
- Er is een nota van VTK over de stemverdeling. De grote kringen zijn
ondervertegenwoordigd. Maar in de praktijk hebben de grote kringen het toch
voor het zeggen. Dus in onze ogen speelt die ondervertegenwoordiging niet
mee.
- ACCO: voorstel om een certificaat in te voeren voor de cursusdiensten.
Hiermee kun je tonen dat je een goede cudi hebt die zo goedkoop mogelijk is.
Hiervoor moeten wij wel onze gegevens over de cudi doorgeven.
o Bovendien is er een risico dat de marges zo ver worden opgetrokken dat
eigenlijk elke cudi daarbinnen valt. Dan heeft het dus geen enkel nut
meer.
19. Reclame
- Eben-Emael en de zwanenzang en de opera
- Je kan ook inschrijven bij het stemmen.
20.
Opkuis
- Alexander en Ward
21. Varia
- Praesidiumfoto: Alexander maakt nog een doodle. Anders misschien voor de
KV volgende week.
- Praesidiumetentje: BBQ @ LOKO op 17 mei
o Het zal na de AV zijn
o Groentjes snijden: Laura, Lex, Inge, Evi, Eline, Annette.
- Denk aan de draaiboeken
- Kassadoodle: Aedelbert, Ferdinand, Hector, Fien/Heer Hendrik II. We
wachten nog tot we een setje hebben met Aedelbert.
- Badmuts: Ward en Jasper.
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-

Held: Hakke en Jeroen Demuynck: Omdat ze de kaart van de Fak hebben
afgezopen én het geld ging naar Kom op tegen kanker.

22.
Sport
- 6 mei: assistentenvoetbal: het veldje ligt vast tussen 18 en 19u: VELD 3.

De secretaris
Annette Hoeijmans

de voorzitter
Alexander Noë
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