KV 16 HISTORIA: 18 FEBRUARI 2013
1. AANWEZIGHEDEN
Aanwezig: Regine, Jilly, Angelica, Daan, Freija, Diane, Kristien, Ann-Sophie, Martijn, Jef,
Robin, David, Jordy, Selina, Caro, Nico D., Nico C., Kas, Pieter, Felix, Elke, Karsten, AnSofie, Lars, Winand, Matthias, Ellen, Florian, Silke
Verontschuldigd: Jolien, Jonas, Sanne, Boudewijn
Afwezig: Elena
Extra: /
2. GOEDKEURING VORIG VERSLAG


In orde.

3. EVALUATIE VORIGE WEEK



Hotdogverkoop: er zijn 96 hotdogs verkocht. De rest is op Brood en Spelen
verkocht.
Brood en Spelen: weinig volk dus mensen nog wat meer opwarmen!

4. ONDERWIJS












StRaal is vorige week niet doorgegaan, vrijdag is het POC.
Regine en Angelica zijn naar de ombuds geweest voor enkele vakken over de
afgelopen examens.
Jobweek: 17 en 18 april met jobbeurs en jobdebat.
Opvolging onderwijs: er zijn enkele verschillende stemmen dus donderdag volgt
er een onderwijscongres. Het is heel belangrijk als gewone praesidiumleden ook
komen om tegen de opkomende mensen van volgend jaar te zeggen wat er
verwacht wordt van hen voor onderwijs. Om 19u in MSI 01.12.
De onderwijsbagatell is doorgestuurd met de online bagatell en zal ook mee met
de Bagatell rondgebracht worden.
Iedereen moet de docentenevaluatie invullen! Spoor ook je vrienden aan. Je mag
het ook altijd delen op facebook. Er komen nog posters op de perma. Er wordt
een studiemeting gedaan in het eerste jaar.
Er komt nog een onderwijshearing.
Er komt ook nog een infodag, waarvoor we nog enkele praesidiumleden zoeken
om te komen helpen. Maar dit valt wel samen met het Historiaweekend. Als er
mensen zijn die willen helpen, mogen ze altijd mailen. Elke wil helpen! Freija en
Nico D. ook!
Er gaat een gerucht dat prof. Goddeeris iedereen twee punten extra gegeven zou
hebben naar aanleiding van de opmerkingen over de duur van het open
boekgedeelte. Karsten gaat erachter vragen bij Goddeeris tijdens de les (India) en
dan kan onderwijs er eventueel eens achter horen.

5. FINANCIËN


Brood en Spelen: +4,32
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De reis heeft ons 9,80 euro opgebracht.
De balans is zo goed als helemaal bijgewerkt. Wat Ellen al opgemerkt heeft gaat
Daan nakijken, en dan post Daan het op facebook en kan iedereen het al eens
nakijken tegen volgende week en vragen/opmerkingen formuleren.
Rekeningstanden:
o Zichtrekening: + 4541,29
o ISHA: + 3858,71
o Spaarrekening: + 6247,74

6. JONAZI BEFEHLT


Jonas is ziek  dus Ellen pikt zijn rubriek in: degene die niet hier is omdat hij
strontzat is, dat is een beetje beschamend, vooral omdat het de tweede week op
rij is..

7. ANIMATIE



Deze week is het Brood en Spelen met pizza. Shiften:
o 14-16u: Winand en Martijn
o 16-18u: Jordy en Ann-Sophie
Misschien beginnen om 13u in de toekomst om meer volk te trekken? We doen
dat in de feestweek en zullen zien of dat beter is!

8. FEESTWEEK





Zondag mis: donderdag 14u @ perma voor zij die meewerken.
Maandag klassieke oudheid:
o Zijn er nog ideeën voor in de namiddag? Een togafeestje in de namiddag?
Eventueel de fak wisselen? Een togaballenbadfeest? Een toog/toga-feestje!
o Iemand een oudheidnaam-idee voor pannenkoeken? Shiften:
 10u30-12u30: Kristien en Daan
 12u30-14u30: Lars en Winand
 14u30-17u30: Jef en Jordy
o ’s Avonds kaas- en wijnavond om 21u op de perma. Ofwel doen we een
film en komt hier om 21u hier een beetje volk, ofwel geen film en loopt
iedereen binnen en buiten. Als mensen verkleed komen in toga, krijgen ze
een gratis glas wijn. We maken geen reclame dat er een film zal zijn,
cultuur zal dan nog zien of ze een serie ofzo opzetten. De beamer is wel
gereserveerd. Shiften vanaf 20u:
 8-10: Jef en David
 10-12: Caro en Selina
 12-2: Regine en Lars
Dinsdag Middeleeuwen:
o Croques shiften:
 10u30-12u30: Jilly en Freija
 12u30-14u30: Lars en Elke
 14u30-17u30: Diane en Nico
o TD ’s avonds:
 Stewards:
 22-23u: Jef
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 24u-01: Robin en Pieter
 02-3u: Matthias en Robin
 4-5: Matthias en Felix
 Inkom:
 2-3: Regine
 12-2: Winand
 10-12: Angelica
 Stempelcontrole:
 10-12: Nico C.
 2-3: Diane
 12-2: Jilly
 Bonnetjes:
 4-5: Ann-Sophie
 2-4: Ellen
 12-2: Freija
 10-12: Nico D.
 Tappen:
 4-5: An-Sofie
 2-4: Kristien en Daan
 12-2: Elke
 10-12: Martijn en Selina
Woensdag Nieuwe Tijd:
o Bicky’s op de perma. Shiften:
 12u30-14u30: Silke en Caro
 14u30-16u30: Angelica en Matthias
 16u30-18u30: Regine en Kristien
o ’s Avonds Immanuel Kantus. Is er iemands in geslaagd met de
wisselbrieven? Winand gaat ze morgen maken zodat ze nog op de Cudi
liggen. Er moet ook een lijst komen op de CuDi. Shiften:
 tappers: Kristien en Karsten
 ronddragen: David en Regine
Donderdag Nieuwste en Eigentijdse:
o 14u30 Stellabezoek met inschrijven op de CuDi. De kaarten zijn klaar. Er
zijn er dertig gemaakt. Ook nog een lijst maken voor de CuDi. Het is om
14u verzamelen aan de bareel, het was heel gezellig twee jaar geleden dus
meegaan!
o Desserts verkopen? Want frituurhapjes mag niet in het MSI. Shiften:
 10u30-12u30: Silke en Jilly
 12u30-14u30: Selina en Caro
 14u30-16u30: Angelica en An-Sofie
o ’s Avonds periodezuip in de fak. Jonas is bezig met het programma. Fak en
animatie zorgen samen voor de inkleding. Gaan we ook eten verkopen?
Frituurhapjes! Shiften:
 Frituurhapjes:
 10-12: Matthias
 12-2: Jilly
 2-tot ze op zijn: NOG INVULLEN:
 Beamer:
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 10-12: Pieter
 12-2: Silke
 2-4: NOG INVULLEN
 Tappers praatkamer:
 10-12: Selina en Freija
 12-2: Caro en Ellen
 2-4: Kas en Ellen
 Stewards vooraan:
 10-12: Robin en Nico D.
 12-2: Matthias en Robin
 2-4: Felix en NOG INVULLEN
 Stewards achteraan:
 10-12: Jef en Martijn
 12-2: Daan en Karsten
 2-4: NOG INVULLEN (2)
Vrijdag Einde Der Tijden!

9. ONTHAAL




Activiteit weekend:
o Duitse begraafplaats in combinatie van ‘volwassen’ spelletjes.
o Kookploeg: Karsten vraagt aan Wouter E. Anders zelfde kookploeg als op
praesidiumweekend.
Activiteiten rest van het semester:
o We willen graag picknick doen, maar wachten af voor de datum tot het
wat goed weer is.
o Iemand die nog een goed idee heeft voor een alternatieve activiteit, iets
origineel:
 een feestje of activiteit speciaal voor de masters? Een
afscheidsfeestje?

10. CUDI



Boeken Nederlanden waren uitverkocht maar ACCO heeft er al bijbesteld.
Probeer geen dozen op de tafels te laten staan voor tijdens Brood en Spelen en
cocktailfeestjes etc!

11. SPORT



De schaatsbaan is vaak enkel namiddag open, enkel op woensdag ook ’s avonds.
Nu woensdag wordt erover vergaderd.
20 maart doen we een Fifatoernooi op Brood en Spelen. Ellen reserveert de
beamer.

12. ERASMUS



De facebookgroep is nuttig gebleken, hoera! Er zijn nog veel vragen gesteld en
snel opgelost door medestudenten bij het naderen van de deadline voor
Erasmusaanvraag.
Er komt nog een cocktailfeestje dat 14 maart zou doorgaan, hier op de perma!
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13. TONEEL


..is aan het repeteren in De Koelisse!

14. HERMES





We hebben net vergadering gehad en er was maar drie man dus de volgende
vergaderingen, probeer ook eens te komen, al is het maar voor ideeën. Je bent
niet verplicht om iets te schrijven als je komt, het is vrijblijvend.
Een Hermes voor de feestweek is al heel snel. Daarvoor zijn er dus weer een
aantal mensen van het praesidium nodig. Elena, Jolien en Ann-Sophie gingen ook
iets schrijven? Kan An-Sofie iets schrijven over de Historia Pop Polls? Ja!
Onderwijs zal ook iets schrijven! Reis zal ook een verslag maken. Winand maakt
het voorblad. Jilly maakt een collage. Elke wilt ook iets schrijven, al weet ze nog
niet wat. Wilt PR nog een achterblad maken? Lukt dat tegen volgende week?
Pieter probeert!
De deadline is woensdag 27 februari!

15. FAK







Het is fakfeestweek, joepie! De fak is 24 op 24 open en de pintjes kosten € 1. We
hebben de woensdagavond vanaf 22u, de omgekeerde avond. Shiften:
o Stewards voordeur:
 22u-00: Regine en Nico D.
 00-02: Jordy en Diane
 2-4: Ellen en Jilly
 4-einde: Diane en Ellen
o Stewards achterdeur:
 22u-00: Matthias en Freija
 00-02: Pieter en Jonas (Porno is backup voor Jonas, eventueel)
 2-4: Felix en David
 4-einde: Jilly en An-Sofie
o Tappers praatkamer, mensen die goed Duvel kunnen schenken:
 22u-00: Caro en Jonas (Porno is backup voor Jonas, eventueel)
 00-02: Nasse en David
 2-4: Regine en Pieter
Proffentap woensdag: Kohlrausch heeft gemaild dat hij wel interesse heeft, dus
hopelijk komt dat in orde!
Editgrid: er zijn al veel mensen die zich al hebben ingevuld, maar veel mensen die
dit ook nog niet hebben gedaan dus doe allemaal een beetje je best!
Zondagmiddag 24 februari om 13u zijn er twee mensen nodig die willen komen
opruimen. Kas komt sowieso. Wie nog? De shift is helemaal niet zo erg want er
wordt elke avond gekuist! An-Sofie, HELDIN!
Porno heeft maar een dag per week les, dus wilt wel tappen voor Historia!

16. WEBSITE


Niets.

17. FOTO
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Niets.

18. REIS


Cocktailfeestje zal dinsdag 19 maart zijn, op de perma.

19. CULTUUR


Cultuur vergadert later deze week, want Elena heeft het even heel druk met
toneelrepetities.

20. PR




De Bagatells worden morgen allemaal uitgedeeld.
Poster Rock Historia: suggesties en ideeën zijn leuk, maar gewoon even een
andere poster maken is dubbel werk.
Neem een groter lettertype als er weinig op de Bagatell staat!

21. KOCO


Het is woensdag AV om 19u30. Het evenement van het galabal staat online. De
poster en verkoopmomenten voor tickets worden ook binnenkort meegedeeld.

22. LOKO





Vrijdag was het LOKO. Het ging over de rectorsverkiezingen. LOKO heeft een
memorandum gemaakt om naar de kandidaten te sturen vanuit de studenten.
Mocht je hieraan willen meewerken, stuurt gerust een mailtje.
Verder zijn ze kort VVS komen voorstellen, Vlaamse Vereniging voor Studenten,
de vereniging die boven LOKO staat. Er komt nog een poster op de perma met
reclame. VVS is bezig met een promocampagne.
LOKO gaat reageren op de negatieve houding van de stad tov de studenten in de
intentieverklaring van het stadsbestuur. Wil je hieraan meewerken, mag je altijd
mailen.
De kringen en faculteiten die het meeste onderwijsevaluaties halen krijgen een
prijs.

23. ROCK HISTORIA




Dinsdag zijn we de zaal gaan betalen, dat is dus in orde.
Lars heeft gezorgd voor reclame via de KUL Cultuurnieuwsbrief. En Jonas heeft
voor de subsidie gezorgd via Kunststukjes.
Karsten heeft een balans gemaakt en we komen uit op 800 euro. We hebben
besloten in overleg de andere groepen €50 euro onkostenvergoeding te geven.

24. PERMAKUIS EN NISSENCONTROLE


Florian en Felix. Dit mag na de CuDi op donderdag.

25. VARIA



Iedereen krijgt de groetjes van Nasse en van zieke Jonas.
We zijn bezig met stickers, Jonas is het schild aan het verfijnen.
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Bedankt aan de mensen die vorige week zesde middelbaar-studentjes hebben
rondgeleid!
Orde op de perma: er staat een nieuwe vuilbak met een vuilzak. Zorg dat er altijd
een vuilzak in zit, zodat de vuilbak proper blijft. Er is ook een vuilbak die groot
genoeg is om al uw afval van de KV in te doen, dus doe het er gewoon in. Neem
ook alle glazen/lege flesjes mee naar beneden.

26. HELD/BADMUTS/DRAAK





Badmuts: struisvogel, Ellen, Jilly haar mama, Lars, Matthias.
Held: Daan, omdat hij op het juiste moment is gestopt met drinken.
Draak: Meisje van de cantus, Germaineke.
Foto van de week: Diane natuurlijk.
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