KV 19 HISTORIA: 11 MAART 2013
1. AANWEZIGHEDEN
Aanwezig: Jilly, Ellen, Pieter, Nico C., Martijn, Jonas, Kristien, Boudewijn, Ann-Sophie,
Matthias, An-Sofie, Jordy, Lars, Robin, Jef, David, Regine, Diane, Sanne, Karsten, Silke,
Selina, Felix, Caro, Angelica.
Verontschuldigd: Jolien, Elena, Daan, Winand, Freija, Elke, Kas, Nico D.
Afwezig: /
Extra: Nasse, Fonske.
2. GOEDKEURING VORIG VERSLAG


Knokel knokel.

3. FINANCIËN


Daan is er niet, maar er was sowieso winst op de TD!

4. ANIMATIE




Woensdag is het Brood en Spelen met spaghetti, shiften:
o 14u-16u: Silke en Boudewijn.
o 16u-18u: Matthias en ?
Volgende week is het Fifa. Ellen reserveert de beamer in het fakboek.
Dinsdag 26 maart is het fakfeestje. We doen een Marginale Avond met eventueel
meer vaten. We gaan hamburgers verkopen en voor de inkleding zorgen fak en
animatie. Misschien wilt oud fak ook wel helpen? Verzamel allemaal Aldiboekjes
om op te hangen! Shiften komen nog en we verkopen eventueel cocktails als we
er nog over hebben van het Erasmusfeestje.

5. FAK







Het is Ierse week met veel promo’s!
10 op 10 op de permacontrole, maar er komt een nissencontrole aan dus zorg dat
die in orde zijn.
Overdrijf niet met de papiertape die in de fak ligt om de hele fak te versieren.
De periodenzuip was de beste avond vorige week!
Beheer gaat strenger zijn welke drank zoal geconsumeerd wordt tijdens het
tappen, dat er niet teveel overdreven wordt.
Diane en Jordy gaan op zoek naar tombolaprijzen voor de Goededoelenzuip.

6. EVALUATIE VORIGE WEEK


Verbroederingscantus (twee weken geleden): jammer dat we met zo weinig
waren want we werden een beetje vernederd, maar VGK gedroeg zich ook
onrespectvol tov bezoekende kring. Bovendien waren er nog anderen aanwezig
die niet bij Klio, VGK of Historia hoorden en dat is niet de bedoeling van een
verbroederingscantus.
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Kaas- en wijnavond:
o Jammer dat Lars als enige van cultuur tot het einde van de avond gebleven
is, terwijl het een avond van cultuur was.
o Ook jammer dat er weinig inkleding was en dat er ook weinig personen
verkleed gekomen zijn.
o De kaas was wel heel lekker en het was gezellig!
Toga/Toogfeestje: het was een beetje lame. In het vervolg moeten we niet iets
organiseren om iets op een poster of op de Bagatell te kunnen zetten want er was
gewoon niemand.
TD: Babylon heeft niet zo goed geholpen met opruimen blijkbaar, plus ze hebben
amper het facebookevenement gedeeld op Facebook, wat jammer is!
Brood en Spelen: Het was behoorlijk rustig maar dat kwam misschien door het
warme weer.
Cantus: sommigen vonden het tof, anderen niet. Wel was er veel rumoer en veel
onbekende mensen.
Stellabezoek: leuk! Jammer dat er geen dertig man was, want nu hebben we
verlies gemaakt, maar het was wel heel tof!
Periodenzuip: heel leuk ondanks de betogingen, en hij was beter dan de talenzuip
(aka meer winst voor de fak)!
Het apocalyptisch eetfestijn was superlekker!
HET WAS LEUK! BEDANKT AAN IEDEREEN!

7. ONDERWIJS




Hays heeft bevestigd voor de workshop dus nu moeten we nog veel reclame
maken!
StRaal: niets bijzonders gezegd. Ook in de Faculteitsraad is er niet veel gezegd.
Woensdag stopt de docentenevaluatie.

8. JONAZI BEFEHLT


Merci voor iedereen die er was in de feestweek!

9. ONTHAAL




Er is behoorlijk weinig animo voor het weekend, officieel is er nog niemand
ingeschreven. Het is vooral jammer dat er vanuit het praesidium zo weinig
respons komt, terwijl het toch een beslissing is die door de hele KV gemaakt is en
bediscussieerd werd de afgelopen maanden. Zullen we het weekend dan wel door
laten gaan?
o Ja: 5 stemmen
o Nee: 12 stemmen
o Onthouding: 8 stemmen
Op 30 april zullen we nog een cocktailfeestje voor de masters organiseren!

10. CuDI


Niets.

11. SPORT
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Woensdag is het studentenmarathon, en Jordy is een beetje boos op LOKO!
Duidelijke informatie blijft achterwege. Maar hou het nieuws in de gaten, want
door het koude weer en de sneeuw, wordt het misschien afgelast.
Maandag 25 maart speelt de nationale juniorenploeg om 20u in het stadion van
OHL, studenten kunnen met twee gaan voor de prijs van één. Dit komt neer op
€2.5 per persoon. Dus we gaan hier vanuit Historia naartoe! Inschrijven op de
cudi.

12. ERASMUS


Elke is er niet. De shiften van het cocktailfeestje donderdag zijn terug te vinden in
het vorig verslag.

13. TONEEL



De première was goed!
Is er iemand die dinsdag tijdens toneel het busje van LBK kan gaan halen en naar
de Koelisse kan brengen? Kristien zal dit doen.

14. HERMES


Er zijn veel Hermessen over:
o op Brood en Spelen leggen
o aan Regine geven voor de infodag zaterdag

15. WEBSITE


De verslagen van het tweede semester en Hermessen (behalve nulnummer: Kas
verbetert die) staan online.

16. FOTO


Alle foto’s van de feestweek staan online.

17. REIS




Cocktailfeestje shiften:
o 10-12: Sanne en Jef.
o 12-2: Robin en Pieter.
o 2-einde: Robin en NOG IN TE VULLEN.
Ellen reserveert de beamer!

18. CULTUUR



Zijn er mensen die willen meewerken aan de Quiz? Dan mag je altijd iets laten
weten!
Op 26 maart kunnen we eventueel de voetbal uitzenden? De nationale ploeg
tegen Macedonië? We doen dat in de praatkamer en beginnen dan al met de
verkoop van hamburgers en bier! En erna start dan de Marginale Avond. Ellen
vraagt aan de fak of dit allemaal mogelijk is.

19. PR
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De poster van Rock Historia is bijna in orde. Karsten gaat hem nog eens nakijken.

20. LOKO


Vrijdag is het LOKO.

21. KOCO



Maandag moeten we galabaltickets verkopen in het MSI van 11 tot 13u: Jilly en
An-Sofie.
LetterenTD woensdag 27 maart (MusiCafé), shiften:
o 12-2 inkom: Matthias en Silke
o 10-12 steward: Sanne
o 4-einde steward: Boudewijn

22. ROCK HISTORIA





Karsten gaat de kaarten uitdelen aan de bands (CuDi zorgt dat die gestempeld
zijn zodat hij ze hier kan komen ophalen).
Blijf reclame maken, ook al is het nog ver!
Karsten gaat nog eens samen zitten met Lars over de reclame voor
Cultuurkaarthouders!
Ze gaan ook nog eens samen zitten met de werkgroep om de laatste details te
bespreken (zoals bijvoorbeeld de shiften).

23. PERMAKUIS EN NISSENCONTROLE


Elena en David. Ook de nissen doen!

24. VARIA







Volgende week is het KV om 20u!!!!
Feestweek: sommigen onder jullie hebben we heel weinig gezien, wat wel
jammer is, zeker in de feestweek. Dus probeer in het vervolg jullie kop toch af en
toe eens te laten zien. Want praesidium is engagement, en meer dan enkel het
vervullen van je eigen functie! Anderen waren dan weer geweldig veel aanwezig!
Dat je af en toe eens de KV moet missen is te begrijpen, maar het is niet de
bedoeling dat je om de minste reden zomaar wegblijft van de KV. Dus ook dit is
engagement waarvoor je gekozen hebt, toen je besloot in het praesidium te
stappen!
Pas op voor Spanjaarden beneden!

25. HELD/BADMUTS/DRAAK





Badmuts: NMBS, Jilly, Martijn en Boudewijn
Held: Mensen die vorige week geholpen hebben, chauffeur Kristien, alle shifters,
ELLEN!
Draak: Oude man op de TD, vier idioten op de TD, EF
Foto van de week: /
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