Verslag KV26: 10 mei 2010
Aanwezigheden: Lex, Bram, Thibaut, Pieter, Maarten, Andreas, Cédric, Evi, Vincent,
Jasper, Hans, Bert, Lien, Robin, Karolien, Stien, Wouter E., Bart, Laura, Inge, Tom
B., Silke, Lander, Wouter D., Leander, Tom C., Alexander, Annette
Verontschuldigingen: Dries, Gerwin, Eline, Goedele en nog een paar andere eters
1.
-

Goedkeuring vorig verslag
Dit is de goedkeuring van het laatste verslag.
Komen er nog fouten voor de dag?
Daarvoor lezen we de mail van Alexander.
Aja, bovendien, verontschuldigd was ook Leander.

2.
-

Animatie
Deze KV duurt niet zo lang
Want om 20.30u is het zwanenzang
Met Evi, Vincent, Lex en Laura aan de tap
Komen de pintjes maar al te rap

3.
-

Fak
Het was geen beheerraad
Maar toch was er afgelopen week genoeg zatte praat
Want de afzuip was weer een feest
Maar door Historia is er niet zo goed gekuist geweest
Onze straf is het geven van een vat
Niet zo mooi is dat
De AV van de fak is in LOKO om 18u komende donderdag
Dan weten we of onze Jasper secretaris worden mag

4.
-

Cultuur
Vorige week gingen we naar Eben-Emael en Maastricht
En dat was een prachtig zicht
De voorlaatste film, ‘The good, the bad and the ugly’ zien we morgen
o Daar zal Alexander deze keer voor zorgen
o Dan hebben we nog volgende week
o Waarvoor ‘Up in the air’ voor Bart een goede keuze leek

5. Sport
- De assistenten hebben goed op hun muil gehad
o Ook Wouter E. ervoer dat.
- Morgen neemt Alfa het op tegen Historia
- De zaalvoetbalsters gaan voor de overwinning de dag (18u-KBC-sporthal) erna
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6. Onthaal
- De masters gaan nog naar het Zoete Water
- Maar dat is iets voor later
7. Cursusdienst
- De cudi was vandaag voor de laatste keer open
- De vergadering van Acco is een beetje in de soep gelopen.
o Er zijn enkel wat cijfers voorgesteld
o De vergadering duurde 15 minuten welgeteld.
8. Evi ventileert…BBQ!
- We hebben drie vegetariërs, 10 frisdrankdrinkers en fruitsapdrinkers twee
- Bovendien moeten we nog wat afwachten, want het weer zit niet echt mee.
9. Hermes
- Uitdelen kunnen we enkel nog in het eerste jaar.
- Want van de laatste Hermes zijn er nog maar een paar.
10.
Foto
- Laura heeft voor ons 49 fotoalbums gemaakt.
- Dit is een taak die haar wel heeft gesmaakt.
- Toch is ze er nog niet helemaal klaar mee.
- Want er zijn nog foto’s van Eben-Emael, Zwanenzang en KV.
- Nu nog zorgen dat de groepsfoto bij PR geraakt.
11. Drama
- Vorige week was de slotavond van IfTF.
- Die mannen hebben wel lef.
- Te weinig hapjes, fruitsap en slechte wijn.
- En prijzen die planken of wc-rollen zijn.
- Toch was het wel plezant.
- En Historia was er goed bemand.
12. Jubileum
- De pulls zijn nu allemaal op.
- Enkele gelukkigen tikten er nog één op de kop.
- De meeste boekjes zijn verstuurd per post.
- Dan is dat ook weer opgelost.
13. PR
- Morgen wordt de bagatell verdeeld bij eerste bach.
- Die hem door een foutje bij de Raaf vandaag nog niet zag.
14. Reis
- Leidde dit jaar naar Porto, Lissabon en zelfs naar Londen.
- En de reisleiders hebben het prachtig gevonden.
- Ze bedanken iedereen die mee is gegaan.
- En hopen dat de goede herinneringen zullen blijven bestaan.
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15. Erasmus
- Zij komen overmorgen voor de laatste keer bijeen.
- En weten dan de nieuwe KOCO-international voorzitter meteen.
- Ze hebben ook nog een goed feestje gevierd.
- Wat de Erasmussers zeker siert.
16. Website
- Leander heeft niet veel te vertellen en zwijgt
- Nadat hij aan Laura vroeg of hij nog foto’s krijgt.
17. Financiën
- De Uitgaven zijn weer betaald
o Peeters: 2.036,96 euro
o Sabam: 230,08 euro
o Merckx: 11,90 euro
- Hiermee heeft Historia het eind van het jaar zonder rode cijfers gehaald.
- We kunnen uiteindelijke 1.448, 13 (zichtrekening) + 8.000 (spaarrekening)
sparen.
- Voor de komende jaren.
18.KOCO
- KOCO behaalde 2000 euro met de trappenloop.
o Dat is toch wel een hele hoop
- Het is praesidiumquiz op 20 mei
o Daar zijn we natuurlijk allemaal bij.
o Inschrijven kan tot de zeventiende
o In groepjes van vier vrienden.
- Volgende dinsdag is het KOCO-AV
- En 30 juni is de preproclamatie-TD.
19. LOKO
- Op een AV die duurde tot half 5 in de morgen
- Probeerde LOKO voor opvolging te zorgen
- Verkozen werden ondervoorzitter Thijs en voorzitter Dennis
- Over de vertegenwoordigers Academische Raad Humane maakt men heel wat
meer stennis.
- Ook was er discussie over buspas en cudicertificaat
- De beslissingen hierover werden weer eens verlaat.
- Deze vrijdag mag de AV opnieuw aan de slag.
- Alexander zegt dat iedereen die zin heeft komen mag.
20.
Onderwijs
- We beginnen met een blokje internationaliseren
o En over hoe de dienst zou moeten functioneren.
o Men zegt dat het ideaal niet overeenkomt met de realiteit
o Daarom worden er veranderingen voorbereid
o Erg belangrijk is het goed kunnen communiceren.
o Daarnaast moet Roger het delegeren leren.
o Ook zullen we de partnerunie evalueren.
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-

-

Het was ook Raad van de Faculteit
o Waarin het afscheid van de vicedecanen werd voorbereid
 Voor de functie van vicedecaan onderwijs
 Heeft onze eigen prof. Verberckmoes prijs
 En na enig ernstig conclaaf
 Wordt de vicedecaan onderzoek Ortwin de Graef
o Moeten we de capaciteitsplannen voor de tweejarige master stemmen
per POC?
 Het antwoord daarop is na uiteindelijk ‘nee’
 De invoer wordt voor 2012 gemeld.
 Want we wachten tot de programma’s van Politieke, Psychologie
en criminologie zijn opgesteld.
 Meer info volgt begin volgend jaar
 En daarmee is de zaak nog lang niet klaar
Ten slotte de verkiezingen van StRaaL
o Andreas ging met de functie van ondervoorzitter aan de haal.

21. Varia
- De naam van de tweede kassa zal zijn Brunhilde.
- Aan de muren hangen nu de stichters en twee schilden.
- Enkele mensen hebben niet genoeg shiften opgenomen.
o Maar zij mogen toch naar het praesidiumetentje komen.
- Helden zijn Wouter E. en Tom C.
- Badmuts is Ward: daar is ie vet mee.
Hiermee kom ik aan het einde van mijn taak.
Dit is het laatste Historia-verslag dat ik voor jullie maak.
Het was me een waar genoegen,
Ook al was het soms wat zwoegen.
Er is nu nog maar één dingen wat ik zeggen moeten,
Tot ziens en het ga jullie goed!
Annette
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