KV 17 HISTORIA: 25 FEBRUARI 2013
1. AANWEZIGHEDEN
Aanwezig: Jilly, Ellen, Regine, Angelica, Kas, Daan, Martijn, Ann-Sophie, Jef, Elke,
Kristien, Florian, Selina, Silke, Caro, Jordy, Karsten, An-Sofie, Winand, Nico C..
Verontschuldigd: Sanne, Jonas, David, Matthias, Lars, Jolien, Diane, Nico D., Freija, Felix,
Boudewijn, Pieter, Robin.
Afwezig: Elena
Extra: Vincent, Cédric, Maarten
2. GOEDKEURING VORIG VERSLAG


Ellen stond nog niet bij aanwezigen! Bij deze wel goedgekeurd.

3. ONTSLAG FLORIAN


Florian biedt zijn ontslag aan want hij heeft klierkoorts en kan daardoor zijn
functie niet naar behoren uitvoeren. De KV keurt zijn ontslag goed.

4. EVALUATIE VORIGE WEEk




Het was een goede film met drie onbekende meisjes.
Brood en Spelen: opmerkelijk meer volk dan vorige week.
Als je de verantwoordelijkheid hebt over de perma, zorg dan dat deze fatsoenlijk
afgesloten heeft. Daan heeft al jullie adressen, indien niet.

5. ONDERWIJS








Vorige week was er het onderwijscongres en POC. Het onderwijscongres was een
debat over het beleid van dit jaar naar volgend jaar toe.
POC:
o We hebben de jobweek voorgesteld en subsidies gekregen. En ook steun
van proffen en assistenten.
o Masterproef: MAIA bestaat niet meer en de beoordelingscriteria zijn ook
besproken. Dat wordt naar volgend jaar meer toe nog meer besproken.
o Er komt ook een assistenten- en docentenopleiding, die helaas wel nog
niet verplicht is.
o We hebben ook een leuke tekst van Werner Thomas gekregen ter
verbetering van het imago van de geschiedenisstudent. Ze gaan Gent en
Antwerpen aanschrijven en het doel is om samen een folder uit te brengen
om ons imago op de jobmarkt te verbeteren.
Infodag 16 maart:
o Wie gaat mee van praesidium? Silke, Caro laat nog iets weten. Elke gaat
ook mee en zal samen met Ruth erasmus bespreken.
o Ellen zorgt voor wat bierpotten etc.
Faculteitsraad: niets belangrijks voor ons gezegd.
Onderwijsevaluatie allemaal invullen! Jonas heeft geprobeerd aan het filmpje te
werken maar het gaat niet lukken, jammer genoeg.
1

6. FINANCIËN




Daan heeft de Balans opgemaakt en doorgestuurd:
o De laatste B&S van het laatste semester ontbreekt.
o PR staat voorlopig nog bij de CuDi. Hermes ook.
o Cultuur is nog niet volledig omdat er nog steeds inschrijvingslijsten
moeten komen van onder andere de bieravond.
o Waarborg eerstejaarsweekend nog bij onthaal zetten.
o De Metalavond moet er nog bij!
o Brood en Spelen pizza komt er ook bij in de volgende balans.
Rekeningstanden:
o Zichtrekening: ongeveer + 13600
o ISHA: + 3858,71
o Spaarrekening: + 6247,74

7. JONAZI BEFEHLT


Jonas is cantussen maar Ellen meldt:
o Op de omgekeerde avond hebben een paar mensen veel shiften gedaan,
dus wees een beetje solidair. Plus er staan nog enkele shiften van de
feestweek open.
o Maak ook super veel reclame voor de feestweek!

8. ANIMATIE



Deze week is het Brood en Spelen met wentelteefjes. Shiften:
o 13u45-16u: Matthias en
o 16-18u15: An-Sofie R. en Caro
Ellen regelt een auto voor volgende week dinsdag om naar Van Zon te gaan.

9. FEESTWEEK







Er zijn nog wat lege shiften voor het fakfeestje donderdag:
o Frituurhapjes:
 2-tot ze op zijn: NOG INVULLEN
o Beamer:
 2-4: Ann-Sophie
o Tappers praatkamer:
 2-4: Kas en Ellen
o Stewards vooraan:
 2-4: Felix en NOG INVULLEN
o Stewards achteraan:
 2-4: NOG INVULLEN (2)
Heeft er al iemand van de andere kringen gereageerd op het wisselen van de
dinsdagavond? Kristien heeft nog eens een mail gestuurd. Phil wil misschien? Of
oude fakverantwoordelijken zoals Porno of Dries?
En voor de maandagnamiddag? Voor het togafeestje? Elke zal erachter vragen!
Maandagavond cultuur, is dat in orde? Morgen komen ze samen! En laat Ellen
achteraf iets weten!
Normaal gezien is alles verder in orde. Ellen stuurt het draaiboek nog eens door:
NEEM DIT DOOR!
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Animatie moet nog met fak samenzitten voor de inkleding van het fakfeestje.
DOEN!
Maak reclame en neem je vrienden mee!!! HUP HUP ENTHOUSIASME!!
Babylon komt even langs om de plakshiften te verdelen. Wij moeten woensdag,
vrijdag en dinsdag gaan plakken (twee keer per dag). Kijken in de fak en op de
valven of er hangen. Naar het Erasmushuis, naar de alma, dan via de tiensestraat
naar de valk, dan naar PDS (zowel boven als beneden). ENKEL OP
PLAKBORDEN!! EN ALTIJD IN MOOIE VLAKKEN, TWEE BOVEN ELKAAR. EN
NOOIT MEER DAN EEN DERDE VAN EEN BORD VOLPLAKKEN (een viertal
posters). Ook LOKO-posters niet overplakken!! Ellen post de regels nog eens op
fb.
o Woensdag voor 14u: Jef en Nico C.
o Woensdag rond 17u-18u: NOG INVULLEN
o Vrijdagmiddag: Regine en Jilly
o Dinsdag voor 14u: Caro en Pieter
o Dinsdag rond 17-18u: Caro Pieter

10. ONTHAAL



Het evenement van het weekend is gemaakt, probeer iedereen op facebook uit te
nodigen!
Folders zijn morgen pas af dus deze week gaan we volop reclame maken.

11. CUDI



Silke en Winand kunnen morgen niet dus Elke komt uit de nood helpen!
Morgen komen er nieuwe boeken binnen voor Eigentijdse.

12. SPORT




Vorige week was het vergadering en aangezien de schaatsbaan enkel open is op
woensdagavond gaan we zwemmen. De datum wordt nog beslist.
ILT: dat wordt grotendeels hetzelfde als vorig jaar want iedereen vond dat toen
een groot succes. Dat is 25 maart, samen met de Goededoelenzuip.
Babylon wilde opnieuw een praesidiumvoetbalwedstrijd doen. Of nog eens tegen
de assistenten? Die moet je dan snel een mail sturen!

13. ERASMUS


Niets.

14. ISHA


Cédric en Vincent organiseren ISHA, over een goede anderhalve maand. De Alma
wil hen niet aan studententarief laten eten. Cédric gaat even het programma
overlopen, 8 tot 14 april:
o Maandagavond komt iedereen toe. Dan enkel eten voorzien. Marlies
Segers gaat massa’s spaghettisaus maken. Regine en Kristien bieden hun
keuken aan om eten op te warmen!
 Misschien kookmoekes van Chiro’s vragen?
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Zijn er mensen die willen opwarmen? Regine! Je mag dan altijd mee
eten, en als je ergens mee helpt mag je mee cantussen en de
National Drinking Party (maar wel niet gratis).
o Dinsdagochtend van 11 tot 13u openingslezing met Goddeeris, Van Molle
en enkele studenten. Dit is zeker de moeite, en het kan wel in uw voordeel
zijn omdat de proffen heel erg achter ISHA staan.
 ’s Middags gaat Ann-Sophie broodjes smeren. Wie haar wilt helpen
mag dat altijd!
 Dinsdagavond zoeken we dus nog eten. Mensen die een keuken
willen vrijstellen? Kristien haar keuken! Regine gaat het nog eens
vragen.
o Woensdag maakt ‘t Hoekske smoskes en ’s avonds proberen ze naar de
alma te gaan.
 Woensdagavond kroegentocht met einde op de Oude Markt.
Iedereen die dan in Leuven is: kom mee, dat is superleuk!
o Donderdagmiddag gaat Ann-Sophie terug broodjes smeren, dus mag er
altijd geholpen worden.
 ’s Avonds cantus in de Albatros. Die shiften zijn ingevuld. Als je wilt
meedoen, stuur dan een mailtje naar isha.historia@gmail.com.
 Donderdagavond gewoon pizza.
o Vrijdag broodjes van ’t Hoekske en de Thai.
o Zaterdag National Drinking Party. Stuur een mailtje als je graag wilt
komen. Wilt Karsten DJ-en? JA! Hoera voor Karsten!
Als je nog meer details wilt weten, het staat allemaal op de website. Of kom op 19
maart om 20u naar MSI 00.08.
Kan Regine nog eens naar de POC mailen voor subsidies?
Historia ging ook nog vijfhonderd euro sponsoren.
We hebben kookgerief nodig. Aan LOKO vragen? Of bij Scouts lenen? Karsten,
Regine en Kristien gaan eens vragen?







15. HERMES


De deadline is woensdag voor iedereen en Kas moet vrijdag naar de Raaf! DUS
WOENSDAG TEN LAATSTE want Kas moet de Hermes af hebben tegen vrijdag!!

16. FAK







25 maart goededoelenzuip. Een persoon per praesidium die mee in de werkgroep
wilt? De deadline is volgende week. Zijn er geïnteresseerden?
Perma was 10 op 10. Binnenkort komt er nissencontrole dus zorg dat het
opgeruimd is.
Het is feestweek van Musicologica!
Promo: Delirium Red.
Elke bedankt dat haar gezaag over het tappen effect heeft gehad, knokeltje!
Musicologica was niet op de opkuis, een vat joepie!

17. WEBSITE


Verslagen komen nog online.

18. FOTO
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Niets.

19. REIS


Iedereen op tijd een mail sturen over de datum van het cocktailfeestje en zeggen
dat ze dan hun geld terugkrijgen!!!

20. CULTUUR




Morgen vergadering.
Begin ook al aan de quiz te denken! Prijzen en rondes maken etc.
Elena, stuur een lijst van het toneel door naar Daan!

20. PR


Feestweekaffiches: moeten we overal de zes affiches hangen? Zien waar plaats is
en belangrijkste evenementen eerst!

21. KOCO





Vanaf morgen zijn er Galabaltickets. De posters zouden ze ook aan het ophangen
moeten zijn.
Het was AV vorige woensdag. De financiële kater van de skireis moet worden
opgevuld, daarom dat ze bijvoorbeeld frituurhapjes hebben verkocht tijdens de
omgekeerde avond. De TD-zaal van de volgende TD is gratis, dus dat zal ook wel
voor veel winst zorgen!
De preproclamatieTD is donderdag 27 juni!

22. LOKO


Vrijdag AV. Daan en Ellen gaan.

23. ROCK HISTORIA


Niets.

24. PERMAKUIS EN NISSENCONTROLE


Ellen en Elke

25. VARIA




We hebben een mail gekregen van iemand die bij een productiehuis werkt. Er is
een TV-progamma waarbij ze een bekende persoon uitnodigen en voor een aula
zetten en in debat treden met publiek. Dit is blijkbaar bekend in de VS en in
Nederland. De eerste die ze willen uitnodigen is Rudi Vranckx. Karsten wil ook
wel mee. Daan en Jilly onder voorbehoud.
Jonas contacteert Caro in verband met affiche Rock Historia, DRINGEND!

26. HELD/BADMUTS/DRAAK


Badmuts: Zatte merkator-cantusser. Flauwe plezante van de gin gini’s. Idioot op
de omgekeerde avond die niet door had dat het omgekeerde avond was. Kerel op
de CuDi.
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Held: Dubbele shifters van woensdag!
Draak: Meisje op de omgekeerde avond.
Foto van de week: Diane, sowieso.

6

