KV 1, 22/9.
1. Aanwezigheden
AANWEZIG: Jonas, Robin, Jilly, Selina, Lars, Elena, Matthias, Florian, An-Sofie, Pieter, Caro, Silke,
Winand, Nico D., Freija, Kristien, Karsten, Elke, Regine, Jolien, Daan, Ellen, Jordy, Jef, Diane, Kas
VERONTSCHULDIGD: Boudewijn, Angelica, Sanne, Felix, Nico C., Martijn, David, Ann-Sophie
AFWEZIG: /
2. Algemene informatie praesidium


Elke maandag KV om 21u op de Perma, behalve in de eerste week. Wanneer er een
cantus of iets dergelijks is op maandag, is het KV om 19u. Als je niet kan komen, moet je
Ellen tijdig verwittigen. Wees ook stipt (dus drank halen= vroeger komen)



-Op een KV wordt het woord gevraagd via handopsteking, respect als andere spreekt dus
zwijgen. Het is hier ook geen duiventil, dus we gaan niet constant naar buiten om te
roken of drank te halen.



-Er geldt een shiftenverdeling: wie 14 shiften haalt, mag naar het praesidiumetentje
komen op het einde van het jaar.



We zitten op FB en Twitter. De Kring Historia-vriendjespagina dient om statusupdates te
maken en dergelijke en wordt door Jonas en mezelf onderhouden. De Historia 20122013 fanpagina dient om events aan te maken. Dit kunnen jullie allemaal zelf. (Jonas!)
Gelieve wel niet te reageren als Historia 2012-2013 maar als jullie zelf.

3. Onderwijs






Dit jaar werk van vorig jaar verder, doel: contact studenten verbreden en onderwijs meer
kwaliteit geven
Dossiers van dit jaar:
o Eenjarige master
o Docentenevaluaties, gaan filmpje maken
o Jobdag
o Onderwijshearings blijven, een keer per semester: allemaal komen!
30 oktober eerste onderwijshearing
Er is een nieuw project over profilering van onze richting: vijf mensen van oudheid zoeken en
vijf van oudheid tot heden die gaan reflecteren over wat het is om geschiedenisstudent te
zijn = voor folders van zesde middelbaar. Het gaat echt gebruikt worden. Zijn er mensen
geïnteresseerd? Het moeten eigenlijk afgestudeerde bachelors, beginnende masters zijn:
o Winand
o Lars
o Ruth
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4. Financiën










Woensdag is alles in orde in verband met bankkaarten etc.
We krijgen opnieuw driehonderd euro van KBC, klik dus eens op de banners van KBC op
facebook!
Als je een bankkaart nodig hebt kan je volgende week enkel terecht bij Ellen, voor de rest van
het jaar bij Ellen of Jonas. Daan niet want Daan is financiën en heeft het zelf nodig.
Weekend straks bij Daan betalen, kringkaarten en tshirts woensdag pas! Om 19.30u op de
perma (voor de AV): dan kan je je t-shirt+kringkaart kopen en krijg je ineens je
guidogids+goodiebag mee.
Kringkaarten kosten nog steeds 8 euro (inclusief Guidogids voor de 1ste 200 kopers).
Betaal de tshirts direct!
Als je iets koopt voor historia, altijd een rekening vragen en bijhouden en asap aan Daan
bezorgen!
De rest van de huidige stand van zaken komt woensdag op de AV aan bod!

5. Jonas lammert/Jonazi befehlt




Jonas is ook alumniverantwoordelijke van Historia dit jaar. Onze alumnivereniging heet
Vereniging Historici Lovaniensis, ofwel VHL. Ze hebben een website en zijn ook terug te
vinden op Facebook.
Binnenkort is er een alumniquiz op een zaterdag, zeventien november. Als je kan komen,
doen! Er komt waarschijnlijk ook een cantus voor de alumni (2de semester). Ernaast gaat de
hermes een artikeltje schrijven voor ‘Tijdingen’ (het tijdschrift van de alumni).

6. Animatie








Woensdag brood- en spelen met croques
Kunnen we de prijzen niet op de Bagatell zetten om meer volk aan te trekken?
Niet janken maar tanken-TD op tien oktober in MusiCafé.
Gaan we de TD in december laten vallen en op het einde van het jaar? En dan een
uitgebreidere Rock Historia doen? Ja!
Opmerking naar PR: Animatie heeft niet mogen beslissen over de poster en de naam. In de
toekomst wat beter communiceren! (Facebook is handig voor informele communicatie, maar
via e-mail blijft primair)
Kerstetentje 13 december:
o Zaal: toch terug veranderen want duur en ver? Een zaal dichterbij het centrum? Snel
zoeken! Neem eventueel een optie op de zaal.
o Kookploeg: Karen wil het niet meer doen. Nico Ceusters? Vragen op volgende KV.
Zijn er nog mensen die interesse hebben om mee te werken in de kookploeg?
 Elke
 Diane
 Regine
o Misschien in plaats van drie menu’s twee menu’s? Zien wat Nico ziet zitten.
Opmerking vanuit KV dat het toch best is dat er keuze is tussen vlees, vis en veggie.
o De proffen op tijd iets laten weten!
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Eerste cantus: openingscantus op 15 oktober. Meer verkleedcantussen, want dat is tof.
Eerstejaarscantus overleggen met monitoraat voor data proefexamens.
Kerstcantus staat op tien december.
Brood en Spelen shiften:
o Woensdag 14u tot 16u: Elke en Jilly
o Woensdag 16u – 18u: Elena en Jonas
OpeningsTD shiften:
o 10-12 inkom: Jolien en Regine
o 12-2 inkom: Winand en Nico
o 2-3 inkom: Lars en Matthias
o 10-12 bonnetjes: Caro en Jilly
o 12-2 bonnetjes: Jef en Robin
o 2-4 bonnetjes: Elke en Regine
o Bonnetjes 4-5: Kristien en Kas
o Stempelcontrole 10-12: Selina en Pieter
o Stempelcontrole 12-2: Diane en Silke
o Stempelcontrole 2-3: Jonas en Elke

7. Onthaal















Kom wegwijzen naar de infosessie! Om 13u30 aan de CBIB. Doe je praesidiumtshirt aan.
We zoeken nog iemand voor sociologie om iets te zeggen. Selina? Monitoraat? Mail sturen
naar Katrien!
Om te rondleiden: om 16u aan de CBIB en neem zoveel mogelijk vrienden mee! Er is altijd
tekort.
De rondleiding van de kulakkers en verkorte bachelors is een kwartier na het einde van
European Colonization aan de trappen van het stadhuis.
Maandag is het bowling, om 20u30 aan de bareel. Praesidiumleden mogen mee, maar het is
niet de bedoeling dat zij apart een spelletje bowling gaan spelen, maar socializen met
eerstejaars.
Maandag om 11u inkopen doen met animatie. Afspraak achter fak.
Eerstebachweekend van 19 tot 21 oktober in Sint-Truiden. Kookploeg: Elke, Hanna, Ruth,
Wouter Eylenbosch en Elena. Prijs wordt 20 euro. PR gaat flyers maken.
Robin wordt hoofd van doopcomité en regelt doop en schachtenverkoop.
Historiaweekend van 15 tot 17 maart: cultureel, jeugdbeweingachitg, zee? naar zee!
8 november Tour de Fak of fakbartocht voor alle jaren! Kas legt concept uit met groene, gele
en bolletjestrui. Tof idee!
Shiften cocktailfeestje:
o 10-12: Kristien en Diane
o 12-2: Elena en Lars
o 2-3: Selina en Jilly
Shiften cocktailfeestje ouderejaars
o 10-12 Pieter en Caropils
o 12-2 Winand en Jef
o 2-3 Selina en Jilly
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8. CuDi






In De Raaf is niets veranderd van prijzen dus onze prijzen veranderen ook niet.
Uren:
o Maandag van 16 tot 18u
o Dinsdag van 18u tot 19u
o Donderdag van 13u tot 14u
CuDi pas vanaf de tweede week!
Dragers voor cursussen? Dinsdag om 12 uur aan de bareel!

9. Sport








Dit jaar werken aan communicatie. Daarom hebben we flyers gemaakt om te gaan
lopen+extra reclame voor IFB!
Aparte pagina voor sport op facebook? Nee, er zijn anders teveel pagina's, via statusupdates
reclame maken voor sportwedstrijden om supporters te lokken. Voor sommige dingen mss
events aanmaken.
Loopsessies maar een keer per week op woensdag
24uloop is op 23 en 24 oktober
Goed veel reclame maken voor lopen en duidelijk maken dat het niet alleen voor
gevorderden is.
Ergens in de komende weken eens jenevervoetbal doen?

10. Erasmus




3 oktober cocktailfeestje Koco International op Perma
Ook nog uitstappen naar Gent, jeneverfeesten.
Meer info: op de KV van maandag 1/10 komt KOCO international zichzelf nog eens
voorstellen

11. Toneel







Volgende week eerste vergadering met IFTF
Als er meer dan vijftien acteurs zijn echt audities want anders zijn ze met teveel.
Maar ook mensen nodig voor decor, kostuum, techniek, muzikanten…
De audities zijn negen oktober en ofwel elf oktober ofwel de week erna.
Al enkele teksten gevonden maar hangt af van het aantal mannen en vrouwen.
Ten vroegste gaan de voorstelingen 10, 11 en 12 maart zijn

12. Hermes



Hopelijk zijn de hermessen maandag af, anders dinsdag bij zoekstrategieën.
We gaan speciale dingen doen:
o Stripboekuitgave
o Dungeons and dragons-uitgave
o Taken van studenten publiceren?
o Andere functies meer betrekken!
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Meer reclame om veel mensen te vinden om te schrijven. Kan PR geen poster maken? Er
komen ook vergaderingen. De eerste is op dinsdag 2 oktober om 19u.
Volgende deadline eind oktober, begin november.
Altijd twee exemplaren in het bakje in het cudikot leggen en in de gang aan de perma bij elke
kring één leggen, bij de fak 2 (om geld te krijgen voor fakreclame). En bij de proffen op het
5de verdiep ook.

13. Fak














4 oktober is er een anti-overlastcampagne. Dit moet geheim blijven. Dus op vier oktober
gewoon marginaal gaan doen in Leuven, maar niet in de fakbars (die sluiten om 21u dan,
maar is top secret) om te bewijzen dat fakbars wel hun best doen om overlast te beperken
en dat het veel erger zou zijn als zij er niet waren.
Historia heeft nog altijd de dinsdagavond en de woensdagnamiddag. Soms ook zondagavond
of donderdagnamiddag.
De eerste dinsdagavond (Nieuwjaar met gratis vat) gaan Daan en Pieter en de andere
fakverantwoordelijken van vorig jaar tappen? JA. Er zijn ook tappers nodig in de praatkamer:
o Tappen 10-12: Elena en Jonas
o Tappen 12-2: Kas en Ellen
o Tappen 2-4: Kas en Ellen
o Steward vooraan 10-12: Matthias en Nico
o Stewards vooraan 12-2: Jordy en Robin
o Stewards vooraan 2-4: Regine en Diane
o Stewards achteraan 10-12: Caro en Silke
o Stewards achteraan 12-2: Selina en Jolien
o Stewards achteraan 2-4: Robin en Jordy
Nieuwjaarsfeestje is ons eerste fakfeestje dus inkleding graag. Fakverantwoordelijken mogen
voor €20 aan aankleding kopen (slingers, hoedjes…). Rekeningen aan Maarten bezorgen en
Fak betaalt terug.
Nieuwe richtlijnen voor stewards: enkel (oud-)studenten van de Associatie KU Leuven mogen
binnen. Staat op de studentenkaart dus studentenkaart vragen. Indien geen lid van de
Associatie niet binnen ofwel onder de verantwoordelijkheid van iemand die wel binnen de
associatie studeert (maar moet sowieso +18 zijn)
Fakverantwoordelijken zijn verplicht stewardopleiding te volgen! Die cursussen gaan door op
16 en 17 oktober, telkens van 14-18u. De dag waarop je wil gaan doormailen naar Joris zodat
hij dat verder kan doorgeven.
Er komt ook een nieuwe mobiele tap in ruil voor een jaar Blonde LEffe op het vat.(Deal met
inbev)
Er komt misschien een tapperscursus voor het praesidium! Meedoen, want ook op TD's en
themafeestjes zijn er tappers nodig en is ook een leuke teambuilding en gratis.

14. Website


Als je iemand kent die webmaster wil zijn, vragen! (Geen budget voor, wel enkele pintjes dus
op zoek nr vrijwilliger.)
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Als je het wachtwoord van de gmailaccount van je functie verandert, laat het aan Ellen
weten!

15. Foto



Jilly en Sanne zijn dit jaar de fotografes van dienst. Zij spreken onderling af, wanneer geen
van beide kan, melden op KV en vervanging zoeken.
Op bowling en cocktailfeestje

16. Reis






Bedankt voor je top drie door te sturen!
Een van de meest gestemde bestemmingen was Kopenhagen. Dit is het duurste.
Een andere bestemming was Rome. Maar daar zijn al veel mensen geweest.
De laatste bestemming is Dublin. Dit is de goedkoopste.
Stemming:
o Rome: 0 stemmen
o Dublin: 15 stemmen
o Kopenhagen: 3 stemmen
o Onthouding: 6 onthouding
Dus we gaan naar Dublin!



Inschrijvingen op 22 oktober.

17. PR




Als iemand nog toevoegingen heeft voor de Bagatell: shout.
Fakverantwoordelijken moeten de promo van de week doorsturen!
PR krijgt een agenda, hoera!

18. ISHA







8-14 april conferentie in Leuven
mensen die willen meehelpen, altijd welkom! Aanmelden bij Cédric.
Thema: migratie
o Workshop per tijdvak/thema
o we zoeken nog workshopleaders voor 'migratie van voedsel' en 'maatregelen tegen
migratie'
Dinsdag 9 april: openingslezing @parthenonzaal met oa Goddeeris.
Contact met Klio (Antwerpen) en VGK (Gent) voor de uitstappen.

19. Cultuur




We willen grote veranderingen en verbeteren
Debat: Film elke maand of elke week?
o Voorstel Ellen: In de weken dat er niets te doen is van cultuur een film draaien.
Daguitstap: Nacht van de geschiedenis in Amsterdam
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o Onduidelijke onvriendelijke smeerlappen aan de telefoon
o 30 euro om het bij te wonen en nog extra voor bus  teveel
Quiz: 15e editie: Iets speciaal doen
o Voorstel: Een professor (Vos) en in het PDS/Parthenonzaal
Cultuurweek: Thema: 5 continenten op 5 dagen
o Verschillende meningen omtrent de momenten waarop de activiteiten zullen
plaatsvinden
o 18-22 maart (kijken naar de toneeldata om te zien of het past)
Muziekavonden:
o 1 à 2 per semester
o Linken met Rock Historia
Donderdag 27 september: STUK startfeest
Muntschouwburg voor opera
o Korting: 30%
o Vooral voor het tweede semester
Theatervoorstellingen in het STUK met formulier Elena
o 3 toneelstukken (€5, €14, €12 en geen verdere korting)
o Andere kringen benaderen
o Via Braakland
o Deadline: midden oktober
o Al 10 mensen willen mee naar ‘De Rovers’. Hoera voor ons praesidium!
Lezingen
o Nico had het idee om B. De Wever uit te nodigen  te groot risico. Historia is politiek
neutraal en wij staan in voor het imago van Historia.
o Van Reybroeck eventueel vragen!
o lezingen
Zevenwonderenwandeling, voorstel van Nico C.
Uitstap Stellabrouwerij
o Ipv B&S
Daguitstappen hadden bijzonder weinig succes in de vorige jaren. Voorstellen mogen, maar
waarschijnlijk eerder meerdere kleine uitstappen (vb naar Stella, naar theater) ipv hele dag.

20. Koco






Maandag 8 oktober: praesidiumcantus (binding tussen de 6 letterenkringen)
o Zaaltje achter Doc’s bar
o €8
o Geen eigen drank die ze ook in doc's verkopen (zie prijslijst op hun website) en sterke
drank max 20 graden
o strenge regels ivm mensen buiten tijdens tempus dus u bent nu reeds
gewaarschuwd. Doc's kan deel waarborg inhouden als er burenklachten zijn en KOCO
zal dit doorrekenen naar de kringen, wij kunnen ev doorrekenen naar overtreders.
Letteren Plan Sjarel: 2 december, thema: Sinterklaas
Galabal: 22 maart
Letteren TD: 18 oktober in Musicafé
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LOKOMOTION: 22 november
o Shiften: (vroeg maar noodzakelijk voor bestelling T-shirts)
 Bonnetjes 12-2: Winand, Freija, Diane en Elena
 Bonnetjes 2-4: Matthias en Ellen
 Toog 1: 10-12: Jonas en Daan
 Toog 2: 10-12: Lars en Elke
 Toog 3: 2-4: Kristien en Regine
 Toog popclub 2-4: Elke en Jilly
 Toog popclub 0-2: Nico D. en Angelica
 Reserve 0-2: Daan en Elke
Skireis tijdens de lesvrije week. Meer info volgt.

21. LOKO








Sociaal en internationaal verantwoordelijken: Jonas en Elke
Lijsttrekkersdebat 2 oktober 9u-11 in aula PDS met kopstukken van alle partijen in Leuven.
Achteraf receptie.
Jaarthema: Samen leven (kotenproblematiek en contact met Leuvenaren) & begeleiding van
secundaire studenten/oriëntering
NEEM EEN MANDAAT OP BIJ LOKO of maak reclame. Nog steeds nodig: financieel beheerder
en coördinator internationaal
Viskaarten: korting op evenementen van andere kringen voor praesidiumleden. Indien
activiteit minder kost dan €5 (vb TD)= gratis met VIS-kaart (aka Very Important Student).
Indien inkom meer dan €5= ledenprijs met viskaart. Er zijn er 3. Reserveren bij Ellen. Wie
eerst is, krijgt ze, maar je kan ook lief zijn tegen je praesidiumvriendjes en prijs delen.
Uitnodigingen:
o 30 september: Loko’s first Sunday (=plan Sjarel nr.1)
o 23-24 oktober: 24 urenloop
o 22 november: LOKOMOTION
o 28 november: Groot Dictee

22. Rock Historia




Vijfde editie  jubileum
Voorlopig 18 april 2012
Werkgroep: Jonas, Elena, Selina, Elke en Karsten
o Vriendjes vragen om te helpen

23. Permakuis: Winand en Silke
24. Reclame per jaar
PR deelt Bagatell zelf uit in de infosessies en een SLO infosessie/les niet vergeten. Maar belangrijk
voor reclame: ga zelf de activiteiten van je functie in de aula aankondigen, heeft meer effect dan bij
Bagatellverdeling. Prof wel op voorhand mailtje sturen dat je komt tijdens de pauze, maar normaal
geen probleem. (Indien mail vergeten, in begin vd les vragen kan ev ook nog.)
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25. Varia
- Algemene Vergadering: woensdag 26 september 2012, 20u @ MSI 00.20u
Als je niet kan komen, geef een volmacht aan een collega-praesidiumled, op papier/bierviltje. Iemand
kan slechts 1 volmacht hebben.
- Praesidiumfoto ook in het begin van het jaar dus binnenkort voor een KV of iets dergelijk in de
arena. Concreter moment wordt nog bepaald.
- Badmuts: Stijntje
Held: de kookploeg en Karsten
Draak: WC madam van Musicafé en de kerel die niet in het toilet kan pissen!

KV EX
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