KV 20 HISTORIA: 18 MAART 2013
1. AANWEZIGHEDEN
Aanwezig: Jilly, Ellen, Kristien, Ann-Sophie, Diane, Boudewijn, Elke, An-Sofie, Jonas,
Matthias, Jordy, Karsten, Daan, Robin, David, Martijn, Jef, Regine, Elke, Silke, Selina,
Winand, Lars, Caro, Elena, Kas, Pieter, Nico D., Felix, Angelica., Nico C.
Verontschuldigd: Jolien, Sanne, Freija.
Afwezig: /
Extra: Jorn, Porno.
2. GOEDKEURING VORIG VERSLAG


Soms hebben mensen een fatsoenlijke reden om niet naar de KV te komen, dus er
moet niet altijd vanuit gegaan worden dat dit niet zo is.

3. EVALUATIE VORIGE WEEK




Toneel: heel goed. Ook van de Veto kregen we een degelijke recensie!
Brood en Spelen: heel zielig. Er was heel weinig volk. Er was één shift niet
ingevuld, Ellen was dat vergeten en Jilly had het verslag nog niet doorgestuurd.
Jonas gaat via ‘zijn strategie’ meer mensen uitnodigen op facebook!
Erasmus cocktailfeestje: er was heel weinig volk, dus volgend jaar niet meer
doen!

4. ONDERWIJS




Onderwijs kan in de jobweek ook wat hulp gebruiken. Zijn er twee mensen die
woensdagavond vanaf 21u (17 april) kunnen helpen met de receptie? Boudewijn
en Martijn!
Er komt nog een onderwijshearing. We zoeken een datum.
Bedankt aan de helpers van de infodag!

5. FINANCIËN




Over het algemeen hebben we winst gemaakt op de feestweek, wat normaal niet
het geval is, dus goed zo! Ook de TD heeft winst gemaakt maar dat moet nog
gedetailleerder met Babylon geregeld worden.
Verder heeft Daan nog rekeningen betaald!
Om de kosten van het cocktailfeestje van Erasmus te kunnen berekenen: het
leeggoed was twee flessen blue curacao, één fles wodka en één fles passoa.

6. ANIMATIE




Het is woensdag fifatoernooi met frituurhapjes. Ellen heeft de beamer geregeld.
Vergeet geen frietvet te kopen! Shiften:
o 13u45-16u: Caro en Angelica (bij het opzetten al het frietvet opwarmen).
o 16u-18u15: An-Sofie en Ann-Sophie
Marginale avond
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o Animatie gaat samenzitten met fak voor de inkleding.
o Het eerste vat gaat gegeven worden om 22u30, zodat die van de voetbal
blijven plakken en we vroeg volk trekken! Jonas maakt wel nog even een
apart evenement voor de voetbal.
o Lars zorgt voor een laptop voor de voetbal.
o Shiften:
20u-22u
22u-24u
24u-02u
02u-04u

Praatkamer
Silke en Jonas
Winand, Daan, Jef
Jordy, Jilly, Ellen
Karsten,
Daan,
Martijn

Steward vanvoor
/
Matthias, Elena
David, Elena
Felix en WIE (1)?

Steward vanachter
/
Diane, Selina
Ann-Sofie ;)
INVULLEN (2)!

7. JONAZI BEFEHLT



Alumnicantus is de eerste vrijdag na de paasvakantie maar Jonas heeft het
moeilijk om Niels te bereiken. Maar het komt in orde!
Jonas gaat stickers van het schild laten maken, vetjes! Eindelijk!

8. ONTHAAL


De waarborg van het weekend wordt ingehouden, de rest wordt zo snel mogelijk
teruggestort.

9. CUDI





Galabal: donderdag ook nog verkopen? Nee! Er is trouwens ook wat verwarring
geweest over de prijzen, wat wel vervelend was. Ellen gaat het doorgeven aan
Koco.
Acco wilt eens samen zitten ter evaluatie.
Dinsdag is de laatste dag dat er tickets voor de voetbal kunnen worden gekocht
op de CuDi.

10. SPORT


Kom allen naar het Interletterentoernooi, maandag!

11. FAK







De promo is Tripel Karmeliet, €1.60 voor 25 cl.
Doe de deur vanachter fatsoenlijk toe want de pomp is kapot!
De DJ-kast is ook kapot, dus gebruik de laatste drie lades best niet. Enkel draaien
met laptop 's avonds, in de namiddag bovenste schuiven voorzichtig gebruiken.
Er zijn enkele data gewijzigd in de editgrid, dus kijk na of je daar niet op stond om
te tappen en check of je nog altijd kan!
De perma had 10 op 10.
Diane en Jordy zijn helden om heel wat prijzen voor de goededoelenzuiptombola
bij mekaar te zoeken!
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12. ERASMUS


Niets.

13. TONEEL


Knokeltje voor toneel!

14. HERMES


Er komen nog twee hermessen. De volgende deadline zal in de paasvakantie zijn.

15. WEBSITE


Niets.

16. FOTO


Niets.

17. REIS




Het is reünie morgen, Robin checkt de nissen met Jonas voor de drank. En Jonas
geeft zijn bankkaart aan Robin voor de overige inkopen.
Jilly neemt de overgebleven shift op van 2 tot 3.
Daan zorgt dat er voor elke reiziger 6,5 euro klaarligt.

18. CULTUUR



Zijn er mensen die willen meewerken aan de Quiz? Kas!
De blikjes die over zijn van toneel worden gebruikt voor de quiz.

19. PR


Bagatells worden morgen verdeeld.

20. KOCO


Vrijdag is het galabal, komen!

21. LOKO




Er is discussie over het huidige concept van de gratis buspas. Er wordt input
gevraagd aan de KV.
Lokomotion is nu pas geëvalueerd en er is verlies gemaakt. Zijn er mensen die in
de werkgroep voor volgend jaar willen?
Ook het concept van de alma willen ze herbekijken. Iemand die in die werkgroep
wilt?

22. ROCK HISTORIA




Woensdag is het vergadering over de laatste details.
De laatste weken misschien een paar grotere affiches ophangen? Via De Raaf is
dit wel niet mogelijk, enkel in grote oplage.
Karsten contacteert Sabam.
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Praesidiumleden zullen kaarten kunnen meenemen om direct te verkopen aan
geïnteresseerden. Karsten zal het dan bijhouden en werkt een systeem uit.
Karsten gaat ook eens denken aan een speciale manier van reclame maken zodat
het zeker opvalt!

23. PERMAKUIS EN NISSENCONTROLE


Daan en Caro

24. VARIA




ISHA: morgen is het vergadering in MSI 00.08 om 20u. Alle medewerkers en
geïnteresseerden, komen!
Als je eens les hebt in het MSI en je ziet dingen aan onze valven hangen die daar
niet horen, haal ze er dan maar af!
Het is Bloedserieus. Dus alle mensen die niet onder invloed zijn of wisselende
seksuele partners hebben gehad de laatste maanden: ga!

25. HELD/BADMUTS/DRAAK





Badmuts: BuZa, kerel bij het bloed geven, Kristien, LBK
Held: toneel, VTK tot de tweede, trainer Elke
Draak: de naam PP, BB
Foto van de week: /
WE ZIJN GAAN LASERTAGGEEEEEEEEEEEEEEEN!!!!
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