KV 21 HISTORIA: 25 MAART 2013
1. AANWEZIGHEDEN
Aanwezig: Ellen, Jilly, An-Sofie, Jolien, Lars, Nico C., Diane, Karsten, Matthias, Boudewijn,
Ann-Sophie, Daan, Kristien, Freija, Nico D., Jonas, Winand, Felix, Angelica, Jef, Jordy
Verontschuldigd: David, Martijn, Elke, Kas, Pieter, Caro, Silke, Regine, Robin, Selina,
Sanne
Afwezig: Elena
Extra: Jasper Croonen
2. GOEDKEURING VORIG VERSLAG


Er stonden enkele kleine foutjes in het verslag maar die zijn al aangepast!

3. EVALUATIE VORIGE WEEK




Reisreünie: weinig volk omdat er geen brede reclame gemaakt is en enkel gericht
is op de deelnemers van de reis zelf. Mensen die hun geld nog niet zijn komen
halen, Daan gaat hen niet achterna lopen. Dus als je het wil, kom er dan zelf
achter vragen.
Brood en Spelen: er is verlies gemaakt wat heel vreemd is. Maar er zijn ook twee
frikandellen voor vijftig cent verkocht terwijl dat niet te bedoeling is. Let in het
vervolg echt goed op het geld en zorg dat er goed gecommuniceerd wordt over de
prijzen!

4. Financiën



In de paasvakantie komt er nog eens een nieuwe balans.
We hebben teveel korting gekregen op de albatros bij de cantus, dus er moet nog
100 euro van de ‘winst’ van de feestweek af!

5. JONAZI BEFEHLT





Jonas heeft duizend stickers besteld. Die gaan we uitdelen als mensen codices of
kringkaarten kopen en ook verkopen aan 0,20 euro op de CuDi. Dit om te
voorkomen dat mensen gaan "wildplakken". Eventueel ook nog uitdelen op de
Zwanenzangcantus.
Allemaal morgen naar de Marginale Avond komen en ook allemaal donderdag
naar de fak komen want dan zijn het biersolden en hoe meer we drinken, hoe
meer gratis vaten we krijgen in de kiesweek!
Alumnicantus: als er nog mensen zijn die mee willen doen, laat dat dan zo snel
mogelijk aan Jonas weten. Er is nog plaats!

6. ANIMATIE


Het is woensdag Brood en Spelen met Matjes Patatjes. We verkopen allerlei
aardappelgerechten. Shiften:
o 13u45-16u: Angelica en NOG INVULLEN.
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o 16u-18u15: Jonas en Jilly.
Marginale avond
o An-Sofie gaat de Aldi plunderen van zakjes en folders. Ze gaat ook eens
langs in de wibra voor slipjes.
o Martijn ging voor afbeeldingen zorgen: misschien kan hij die in het heel
groot afdrukken door allemaal a4’s samen te plakken?
o We gaan de bickysauzen op gebruiken bij de hamburgers.
o Om 18u inkleden, voor de voetbal.
o Er zijn nog enkele shiften open, stewards van 2 tot 4:
 vanachter: Matthias en Diane
 vanvoor: An-Sofie en Felix (An-Sofie haar shift van 12 tot 2 wordt
dan ingevuld door Nico C.)

7. ONTHAAL





Onthaal wil ook eens de vrouwen specifiek vertegenwoordigen en wilt graag een
Upperdare-avond organiseren. Deze zal dan doorgaan op maandag 29 april, en
het cocktailfeestje wordt naar dezelfde datum verschoven, zodat we dat gewoon
erna zullen doen. We vragen 1 euro inkom en verkopen terwijl cocktails!
Het cocktailfeestje zullen we niet enkel op de masters richten, maar breed
houden. We kunnen dan nog eventueel in de lessen van de masters zeggen dat
het hun kans is op een laatste cocktailfeestje samen.
Onthaal mailt nog naar PR voor het regelen van de posters en Bagatell!

8. FAK








De promo is Kwak.
Perma heeft tien op tien gekregen (denken we).
Morgen is het Marginale Avond!!!
Donderdag zijn het biersolden met een wodkapromo: vijf voor vijf euro en 1,5
euro/stuk. Er zijn nog enkele shiften:
o Steward vanvoor van 22u-00u: Jolien en Winand.
o Steward vanachter van 2-4: NOG INVULLEN (1)
o Cocktails praatkamer van 00u-02u: NOG INVULLEN (2)
Vrijdag zijn er nog twee mensen nodig voor de opkuis vanaf 10 uur:
o Matthias (Ellen belt hem om 9u30 wakker).
o Boudewijn, aangevuld met Karsten!
Diane en Jordy: bedankt voor de inzet voor de Goededoelenzuip!

9. ONDERWIJS





Niels Matheve heeft onze advertentie ivm jobbeurs op de VHL-site gezet.
PR: zijn de posters klaar? Ja.
Datum hearing: eventueel woensdag 8 mei? Onderwijs kan de kalender op (de)
Facebook nog eens bekijken!
Hays: nog maar drie inschrijvingen uit tweede en derde bachelor. Maar dit is
misschien normaal? Wel al heel wat masters.

10. SPORT
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Er zijn veel mensen (ruim honderd) naar de Rode Duivels U21 tegen Cyprus in
OHL. Het is 2-0 geworden!
Zijn er geïnteresseerden voor een praesidiumwedstrijd tegen Babylon? Ja! Dus
Jordy regelt het.
Het ILT is last minute afgelast. Er was iets fout gelopen met de reservaties.
Misschien gaat het ergens in mei nog door.

11. ERASMUS


Elke is er niet.

12. TONEEL



Proficiat aan Jolien in persoon!
Positieve recensie in de veto.

13. HERMES


Kas zit een paar weken in Canada dus misschien toch maar één Hermes doen?
Beter nog één goede, eventueel iets dikkere Hermes, dan 2 snelsnel versies.
Hermes gaat nog eens overleggen!

14. CUDI



Pasture spammen met mails voor zijn cursus ICC. Ook tijdens de pauze van de les
hem erover aanspreken.
Is er iemand die donderdag van 12 tot 14u wilt helpen op de CuDi met Silke? Jilly!

15. CULTUUR







Quiz:
o dinsdagavond 7 mei
o Prijzen: eventueel een budget voor prijzen? Of maak gewoon een lijst met
alle winkels, zaken waar je prijzen zou kunnen gaan halen en dan kan je
dit nog verdelen onder het praesidium. Gewoon echt alle winkels afgaan,
een sponsorcontract maken. Ook de nachtwinkels doen! En ook bij
frituurs voor bonnetjes etc.
Zeven wonderen wandeling: woensdag 8 mei rond de middag en eindigen op
Brood en Spelen. Maar hier zal wel niet super veel volk op afkomen, dus reken
daar niet op.
Opera Brussel: te duur, enkel niet tijdens de nacht van de jeugd maar dit valt in
de kiesweek dus kunnen we niet doen. Als je zo'n uitstap wil doen, moet je er veel
vroeger aan beginnen dus geef dit zeker door aan je opvolgers, want er is zeker
interesse om eens naar de opera te gaan.
Felix brengt zijn laptop mee voor de voetbal morgen, Matthias zijn boxen staan
nog op de perma.

16. PR


Posters: alle events voor na de paasvakantie, daarvoor al naar PR mailen zodat ze
hier zeker op tijd mee zijn. Dit geldt ook voor de Bagatell!
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17. FOTO


Morgen is Jilly er natuurlijk!

18. KOCO



Woensdag is het LetterenTD, vergeet jullie shiften niet. Is er nog iemand die
Boudewijn zijn stewardshift van 4 tot einde wil overnemen om de jongen uit zijn
lijden te verlossen aangezien hij morgenavond al fakverantwoordelijke is?
Vrijdag was het galabal:
o Er was heel veel volk, en bedankt aan Jordy om vandaag het podium nog
gaan af te breken.
o Het personeel achter de bar was schandalig slecht. Koco moet zo snel
mogelijk contact opnemen met de Sportoase om dit te regelen.
o De DJ was ook slecht. Te grote stijlbreuk met het bandje.
o De hapjes waren goed!
o Misschien wel lintjes verbieden op een galabal?
o Daan was fucking sexy in smoking.

19. LOKO



Jonas en Daan gaan naar de AV. Daan komt later vanwege de deadline dus als er
iemand is die ervoor mee wilt met Jonas, tot ongeveer 22u, dan mag dat!
Donderdag is het Bijzondere Algemene Vergadering omtrent de
rectorsverkiezingen.

20. ROCK HISTORIA






Woensdag was het vergadering (Karsten en Jonas die wat gepraat hebben aan de
toog).
We willen eventueel een zuipkaart verkopen: 10 consumpties voor 13 euro!
Daarnaast kunnen mensen ook losse bonnetjes kopen.
Shifters zullen geen drankbonnetjes krijgen omdat de inkom al vijf euro bedraagt.
Deel het evenement vaak op facebook!!
Shiften:

Inkom
Steward (binnen)
Bonnetjes
Tappers
Doorgevers (3)

20u-22u
Lars en Jef
/
Ann-Sophie, Nico D.
Daan, Boudewijn
Regine, Ellen, Freija

22u-00u
Lars en Winand
Felix en Pieter
Jilly en Matthias
Boudewijn, Martijn
Jef, Diane, Jordy

00u-einde
Angelica en Jolien
Jordy en Lars
Diane, Ann-Sophie
Boudewijn, Jilly
Felix, An-Sofie en
Robin

21. PERMAKUIS EN NISSENCONTROLE


Boudewijn en An-Sofie (na de CuDi donderdag).

22. VARIA

4











Een kiesploeg van Eoos wil zondag 14 april openingsreceptie doen op de perma:
in orde.
Onze kiesweek:
o Neutraal Comité: Ellen, Daan en Jilly.
o Ellen stuurt het officieel formulier door voor de kiesploegen. Dit moet
ingevuld en ondertekend zijn tegen de volgende KV.
o Ook het kiesreglement wordt doorgestuurd.
Ellen post op Facebook nog eens de link naar de shiftenlijst.
De ronde tafel komt terug op de perma in plaats van in het CuDikot.
Het plastiek bestek zit in plastieken dozen, in plaats van in zakken.
Paasvakantie: dinsdag 9 april is het om 11u openingslezing van ISHA, dus allen
komen! Heel interessant!
Dinsdag 7 mei zal de picknick van onthaal doorgaan.
Freija vindt dat de periodenzuip elk jaar moet doorgaan!

23. HELD/BADMUTS/DRAAK





Badmuts: Karsten (CuDi-Eoos), Martijn, kotser, proffen.
Held: Martijn, Jordy, feestje-organisatoren.
Draak: het weer, barmannen Sportoase, dt-fouten van Ellen haar kotmadam,
kanarie, pino, allstarmeisje, oude man, drankaart.
Foto van de week: die van Jonas, Matthias en Maarten!
GOEDEDOELENZUIP IN!
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