Verslag KV 25: 3 mei 2010
Aanwezigheden: Lex, Evi, Laura, Maarten, Ward, Vincent, Porno, Lien, Dries, Robin,
Wouter D., Wouter E., Lander, Tom B., Alexander, Annette, Maarten, Thibaut, Bart,
Bear, Jasper (l)
Verontschuldigingen: Goedele, Karolien, Andreas, Cédric, Stien, Bram, Gerwin, Tom
C., Inge
Afwezig: Hakke, Pieter, Leander
1. Goedkeuring vorig verslag
- Zie mail Alexander
2. Praesidiumfoto
- De doodle was nogal ingewikkeld, dus Alexander maakt het ons gemakkelijk.
HDe foto zal worden genomen voor de KV van volgende week maandag, tussen
19.15u en 19.30u. Wees er allemaal bij!
- Thibaut zal nog eens kijken of hij er kan zijn, want hij heeft examen aan het
CLT.
3. AV
- De AV is op 17 mei om 19.00u (dat is dus voor het praesidiumetentje).
Iedereen heeft één stem en iedereen wordt verwacht er te zijn. Als we met te
weinig zijn kunnen we immers niet stemmen.
- Het kookteam voor het praesidiumetentje zal na de KV nog even samenkomen.
4. Sport
- Assistentenvoetbal: wie doet er mee? Robin, Tom C., Stien, Wouter E. en
Goedele al zeker. Iedereen is welkom. Kom zeker ook supporteren. Het is van
18u tot 19u op veld 3. We spreken om 17.30u af aan gebouw De Nayer. Dan
kunnen de voetballers nog even omkleden.
- De dames zaalvoetbal spelen de finale tegen Apolloon. Het is op 12 mei in de
KBC-sporthal om 18u. Kom allen supporteren!
5. Cultuur
- We weten nog niets over de opera. Mecenas zwijgt.
- Eben-Emael: Wie mee wil kan morgen om 8u naar het Ladeuze komen.
Iedereen die op Maastricht stemde is moreel verplicht om mee te gaan, vindt
Alexander.
6. KOCO
- Trappenloop: woensdag 5 mei:
o In Veto staat deze week een interview met Patricia Ceysens over de
trappenloop.
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o Vincent en Thibaut nemen al een shift over van Musicologica, waarvoor
dank.
o Er is nog één shift over van 20u tot 22u op de derde verdieping:
Maarten (voorlopig).
o Er worden bier en hamburgers verkocht.
KOCO AV: dinsdag 18 mei.
o Iedereen die een mandaat wil opnemen kan zijn cv indienen tot 11 mei.

7. LOKO
- Vrijdag: Kies-AV: 18u
o Dennis van Ekonomika is kandidaat-voorzitter, Hij zal vandaag om 23u
naar de fak komen voor vragen ed.
o De andere kandidaat-voorzitter is Manu
8. Reis
9. Film
- Morgen komt Jan Bleyen de film voorstellen. Bart kan niet komen, dus wie wil
dat overnemen? Maarten en Laura zullen er zijn.
- Er komt zeker nog één film, maar we kunnen in de laatste week ook nog een
film doen.
o Volgende week: The good, the bad and the ugly
o Misschien daarna: Up in the air of Inside man: Bart denkt er nog over
na.
10.
Onthaal
- Er komt nog een masteractiviteit, maar die zal vooral via facebook en email
enzo. Worden geregeld.
- Het tekstje voor de Hermes is morgen klaar.
11. Fak
- Het is restjesweek met waarborg op de glazen
- Perma: 6/10: frietvet en een vuilzak
- Woensdag en donderdag van 13u tot 18u zijn de afzuip T-shirts te koop in de
fak. Ze kosten 10 euro.
- Woensdag: Kom op tegen Kanker.
- Omdat het donderdag afzuip is, gaat de fak om 18u dicht om alles klaar te
zetten.
- Zaterdag is er opkuis: wie kan komen helpen? Wouter E. zal al zeker gaan. We
zoeken nog een tweede man/vrouw.
- Het is deze week nog punkavond
- Wie kan er tappen op dinsdag tussen 18 en 23u, want het is tappersetentje?
Annette zal er kunnen zijn vanaf 20u als niemand anders kan.
- We moeten nog 744,50 euro aan de fak betalen. Liefst voor de afzuip. Het
gebeurt deze avond nog, laat Ward weten.
12. Foto
- Er zullen nog foto’s worden gemaakt op de KV, de assistentenvoetbal, EbenEmail en de trappenloop. Bovendien volgende week ook op de Zwanenzang en
op het praesidiumetentje.
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De foto’s van de kiesweek moeten deels nog online worden gezet.

13. Drama
- Deze donderdag is het slotavond van IFTf. Het begint om 21u. We spreken af
om 20.50u aan de CBIB. Het is op uitnodiging, dus als je binnen wil moet je
een uitnodiging aan Laura vragen. Ze heeft er een aantal extra.
14. Erasmus
- Morgen is het feestje van KOCO-International. Ze zoeken nog feestverlichting,
maar wij hebben dat niet echt.
15. Jubileum
- Alexander zal zorgen dat de subsidie van de POC in orde komt. We moeten
gewoon een betalingsbewijsje indienen.
- De verkeerd gedrukte trui wordt herdrukt.
16. Onderwijs
- Hearing KULAK:
o Het was vrij voorspelbaar. Er werd wat geklaagd over de regiovakken en
over de betere begeleiding van papers aan de KULAK.
o Ook werd geduid op het feit dat de KULAKkers eigenlijk niet goed
weten wat onderwijs Leuven nu precies voor hun beslist.
- Thesissen:
o Prof. Tollebeek wil volgend jaar geen masterproefen begeleiden, omdat
hij naar het buitenland vertrekt. Prof. Verschaffel wil er maar enkele
aannemen om dezelfde reden.
 Men ziet niet echt problemen, maar wij voorzien die wel. Sta dus
volgend jaar goed op je strepen.
- RZL-hervorming:
o Prof. Francois zou ook een hearing voor RZL willen. Het vak is immers
dit jaar van inhoud gedeeltelijk veranderd. Er was maar weinig reactie.
Het zijn ook drukke tijden voor de studenten. Tom wil dus proberen om
op een bepaald tijdstip met een man of 5/6 samen te komen.
- Didactische Commissie
o De proffen krijgen enkele dagen meer om hun punten in te geven voor
de deliberaties.
o Er komt een bevraging over de Bachelorpaper
o Erasmus:
 De punten van Erasmusvakken werden tot nu toe gewogen met
een factor 1 (dat is zo zwaar als de vakken van het eerste jaar).
We zouden dat willen optrekken tot een factor 2 of 3, net als bij
Taal- en Letterkunde. Het geeft voor de graden weinig verschil
volgens Roger Janssens.
o De masterproef hoeft nog maar op 2 papieren exemplaren te worden
ingediend, omdat de bibliotheek het elektronisch gaat verwerken.
- Volgende week is het faculteitsraad en in juni komt er een elektronische
faculteitsraad. God weet wat dat mag wezen.
- Volgende week is het opvolgingsgesprek.
17. PR
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De bagatell stond in PDF, maar hij is wel aangekomen.
Er stond wel en foutje in.

18.Evi ventileert….niet
19. Hermes
- De deadline is vandaag. De mails voor de tekstjes zijn verstuurd.
20.
Animatie
- Het is nog Zwanenzang. De tappers zijn Vincent, Evi, Lex en Laura. Ze moeten
maar een beetje afwisselen.
21. Kiesweek
- Uitslag:
o Opkomst: 20,41 % = 166 stemmen
o Resultaat:
 Onthouding: 4
 Partij ter Bevordering van de Eekhoorn: 22
 Lady Lien and her Magnificent 33: 140
o Lien zal dus de nieuwe praeses zijn van Historia en is daarmee ook de
vijfde vrouw die de functie zal bekleden. Gefeliciteerd!
22.
Financiën
- De mensen die een deel van hun galabalticket terugkrijgen moeten na de KV
naar Ward komen. Het gaat om Laura, Alexander, Cédric, Ward, Maarten,
Tom B., Evi, Robin, Lander, Wouter D., Andreas en Wouter E. In totaal gaat
het om een bedrag van 71,11 euro, betaald door KOCO.
- Inkomsten:
o Pilot Light: 100 euro
- Winst:
o TD 4: 401.25 euro i.p.v. 601, 25 euro, omdat de waarborg van de Blauwe
Kater daar nog bij zat.
- Uitgaven:
o Lidmaatschap ISHA: 50 euro
o FAK: 744,50 euro
- Zichtrekening: 6.397,11 euro
- Spaarrekening: 6117,95 euro
- De jaarrekening is er zeker op de AV
23.
Cursusdienst
- Donderdag en maandag zullen de laatste openingsdagen zijn. Er komt nog een
mail, aar er wordt niet meer op bestelling gewerkt, omdat dat teveel verlies
geeft.
- Ellen Demuynck zal al eens komen meewerken om zichzelf in te werken voor
volgend jaar.
24.
Draaiboeken
- Lien zorgt voor de contacten tussen oud en nieuw praesidium.
25.

Website
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26.
Varia
- Volgende week is de laatste KV
- Kom mee naar Eben-Emael en de trappenloop
- Badmuts: Ward
- Held: De proffen van de kiesweekquiz.
- Wie wil er mee het huishoudelijk reglement en de statuten nakijken en
verbeteren? Alexander zal nog mailen.
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