KV 18 HISTORIA: 4 MAART 2013
1. AANWEZIGHEDEN
Aanwezig: Jilly, Ellen, Elke, David, Jef, Boudewijn, Kas, Winand, Silke, Caro, Matthias,
Jordy, Daan, Jolien, An-Sofie, Sanne, Regine, Diane, Karsten, Ann-Sophie, Kristien,
Martijn, Jonas, Freija, Elena, Lars
Verontschuldigd: Nico C., Pieter, Angelica, Felix, Nico D., Selina
Afwezig: Robin
Extra: Nasse
2. GOEDKEURING VORIG VERSLAG


Knokel knokel. Verslag van KV 17 wordt goedgekeurd.

3. ONDERWIJS


Onderwijsevaluatie invullen!

4. FINANCIËN


Volgende week, niets dringend.

5. JONAZI BEFEHLT


De feestweek wordt een feest.

6. ANIMATIE


Niets.

7. FEESTWEEK






We zoeken nog een stewarder van 2 tot 4 aan de achterdeur donderdag. David zal
dat wel doen! Er vallen een deel shiften weg (de voordeur van de Fak is toe owv
de betogingen) dus kijk goed naar het overzicht.
Woensdagvoormiddag 3 of 4 man die wilt helpen uitladen aan de albatros? Om
9u15? Kristien, Jilly, Regine, Jonas, Elke, Jordy, Elena, David.
Donderdag om half tien hetzelfde? Elke, Jilly, Sanne, Freija, Kristien.
Ellen heeft het draaiboek nog eens doorgemaild. Daar staan alle shiften in. Kom
op tijd!
Er zijn heel veel tickets over voor de cantus, dus er is iets fout gelopen dus op de
cantus bij de inkom heel duidelijk de lijst bijhouden zodat alles gecontroleerd kan
worden!

8. ONTHAAL



Nog maar drie mensen in de kookploeg. Wilt Vincent in de kookploeg? Eventueel
Diane?
We gaan deze week nog volop reclame maken voor het weekend.
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Fout op de Bagatell wel, dus bij het voorlezen van de Bagatell even vermelden dat
dit fout is. Het weekend gaat door in Lommel, niet in Mol.

9. CUDI




CuDi heeft tickets voor het galabal. Als je die tickets terug legt in de kluis, leg dat
dan fatsoenlijk terug, doe er een elastiekje rond!
Er ligt een nieuwe stempel in de kluis! Dus gebruik die maar. Als hij verdwijnt: de
laatste die ermee gezien wordt, geeft een vat! En dit is geen grapje.
Hou de cursussen zoveel mogelijk op het schap, want er komt sowieso rommel in
als de dozen op de grond staan!

10. SPORT




Studentenmarathon: David kan die woensdag niet dus er zou nog iemand van het
praesidium moeten kunnen komen. We moeten de bevoorrading doen. Woensdag
13 maart? Jonas wilt het wel doen. Exacte uren hebben we nog niet. Zodra die
bekend zijn, worden ze doorgegeven.
Donderdag 2 mei jenevervoetbal! Joepie!

11. ERASMUS


Volgende week donderdag cocktailfeestje van Erasmus. Shiften:
o 10-12 Cocktails: Winand en Silke
o 12-2 Cocktails: Jolien en Kas
o 2-einde: Elke en An-Sofie

12. TONEEL






Deze week zijn er nog twee verkoopmomenten. Erna wilt Jolien de kaarten die
over zijn hebben.
Iemand vergezelt Jolien woensdag om haar de weg te wijzen naar het busje van
LBK.
Receptietafels nu donderdag gaan halen.
Vrijdag heeft Jolien de kaart nodig om inkopen te doen voor drank. Vrijdag om
13u.
Allemaal komen!

13. HERMES


Er is een nieuwe Hermes maar hij is niet volledig. Er is een gele hermes bij, en
degene die hem vindt krijgt een pintje in de fak.

14. FAK





De promo is Gulden Draak (maar is nog niet geleverd).
10 op 10 op de permacontrole.
We hebben nog een tapper nodig voor woensdagnamiddag? Met Freija? Elke en
Jonas komen wel helpen.
Dries is morgen fakverantwoordelijke. Heleen tapt. Rudi en Claïs zijn de andere
tappers. Dus we zoeken nog een DJ.
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15. WEBSITE


Niets.

16. FOTO


Woensdag kan Jilly niet naar de cantus komen. Dus ze neemt haar camera mee
naar Brood en Spelen, en daar kan iemand hem meenemen.

17. REIS


Zo snel mogelijk een mailtje sturen naar de deelnemers dat ze geld kunnen
terugkrijgen op het cocktailfeestje!

18. CULTUUR
19. PR




Affiche van cocktailfeestje komt deze week!
Affiche Rock Historia: Jonas heeft per ongeluk naar het oude emailadres
gestuurd.
Pieter doet een oproep om mee te gaan naar het Stellabezoek!

20. KOCO


Galabal nadert, en er zijn shiften! Het is op 22 maart:
o 10-12 inkom: Elke en Regine
o Half twee tot drie bonnetjes: Daan
o half vijf tot einde bonnetjes: Ellen
o vestiaire half twee tot drie: Diane en Kas
o twaalf tot half twee glazen ophalen: Jonas en Karsten
o Drie tot half vijf glazen ophalen: Ellen
o reserve van 10 tot 12: Daan

21. LOKO


We zijn goed bezig met de onderwijsevaluatie!

22. ROCK HISTORIA


Niets.

23. PERMAKUIS EN NISSENCONTROLE



Elena en Diane.
Iedereen: later de perma wat ordelijk achter! Behandel het hier proper! Ook de
nissen: doe een beetje moeite alles wat te sorteren.

24. VARIA


Goededoelenzuipvergadering: Jonas heeft toegezegd dat we als Historia zullen
zoeken naar prijzen voor de tombola. Dus doe wat moeite voor prijzen!
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Egyptische Offermis: we hebben daar toch moeite in gestoken, het is jammer dat
er zo weinig mensen van het praesidium daar waren.
Er staat nog een doos oude hermessen op de CuDi, wat moet daarmee gebeuren?
Daan betaalt nog de waarborg van de cantus voor ISHA.
Desserten donderdag: Jilly maakt tiramisu, Diane chocomousse. Ook muffins en
donuts van Van Zon. Elke en Regine maken nog pudding!

25. HELD/BADMUTS/DRAAK





Badmuts: Ellen, Lars.
Held: Jenny.
Draak: Elke haar accent.
Foto van de week: /
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