Verslag KV 21/09/2013
Aanwezig: Jonas, Kristien, Matthias, Angelica, Cisse, Myrthe, Shana, Arnaut, Siegfried, Toon, Fonske,
Maarten K., Florian, Maarten P., Diane, Emilie, Silke, Nico, Freija, Joke, Margot, Nina, Geertrui, Jelle
(Verslag).
Verontschuldigd: Ann-Sophie, Gert, Nasse, Martijn, Jef, Jorn, Bram, Julie, Caro.

1) Afspraken ivm KV
- De KV wordt vervroegd van 21 uur naar 20 uur, wegens een betere doorstroom naar de Fak.
Ook eindigt hij vaak te laat. Het moet wel passen in de roosters van iedereen. Laat zeker iets
weten als dit niet het geval is.
- Indien Cantus of iets dergelijks begint de KV om 19 uur.
- Verontschuldigen indien afwezig.
- Probeer zo stipt mogelijk te zijn.
- Hand opsteken om het woord te vragen. Anders wordt het wat chaotisch.
- Men mag tijdens de KV naar de WC gaan, maar doe dit in stilte en niet te vaak. Gaan roken is
niet toegestaan. Roken is overigens slecht voor uw longen en uw keel. En het brengt schade
aan iedereen rond u. Of blaas het ten minste de andere richting uit.
2) Shiftensysteem
- Shiftensysteem: 14 shiften => Toegang tot het praesidiumetentje. Kom op tijd en liefst
vroeger en probeer zo weinig mogelijk te focussen op de 14 shiften. Meer mag zeker!
3) Algemene acute zaken
- Pennen komen pas op 26 september.
- KBC: goodiebags: Arnaut, Fonske en Nina gaan halen.
4) Infosessie eerstejaars
- Uitleg over keuzevakken:
Psychologie: Emilie
Sociologie: Angelica
Economie: Diane
Politicologie: Siegfried
Recht: Freija
Sociale geografie: Jelle
Antropologie: Myrthe
5) Overlopen van de verschillende onderdelen van het Praesidium
A: Onderwijs
-

Onderwijsraad samenstellen met verantwoordelijken per jaar + andere geïnteresseerden.
Deze onderwijsraad heeft het karakter van een adviesraad en heeft als voornaamste doel om
onderwijs meer op de voorgrond te brengen bij de studenten. De naam is voorlopig:
‘Onderwijsraad Historia’. Er zal geprobeerd worden om zoveel mogelijk overlap te maken

-

met de KV, aangezien dat de enige instantie met beslissingsrecht is. Ook is het de bedoeling
om geïnteresseerde Historia-leden die niet bij het praesidium willen toch een kans te geven
om te zetelen in deze onderwijsraad.
ECTS-fiches mee helpen controleren. Dit zal worden gedaan door Shana, Nico en Freija. Meer
informatie is te verkrijgen bij Angelica
Onderwijs zal ook tekstjes zetten in de Hermes en de tekst op de website zal vernieuwd
worden.
Op 11/12 maart of 18/19 maart is het Jobbeurs. Probeer eventueel mensen te contacteren
die geschiedenis hebben gestudeerd en die uitleg willen komen geven.
Ideeën: Workshop over CV leren schrijven.
Verschillende Raden: Faculteitsraad, POC Geschiedenis (Freija (derdejaars), Joke
(internationaal)) en didactische commissie.
Straal (letteren), Stura (nieuwe LOKO?) (meer uitleg bij Angelica)
Studentenvertegenwoordigers (1e jaars (moet nog gezien worden), Siegfried Evens en
Emilie Pieters (2e jaars), Nico Dogaer en Jelle Persoons (3e jaars oudheid), Freija
Bornauw en Jirki Thibaut? (3e jaars Middeleeuwen), Diane Staelens en Maarten
Peeters (3e jaars Nieuwe Tijd), Silke Gillis en Mattijs Van Miert (3e jaars Nieuwste
Tijd). Master Oudheid (Bram Petermans), Middeleeuwen (Bo Van Koeckhoven en
Dieter Peeters), Nieuwe Tijd, (Silke Leenen), Nieuwste Tijd, (Selina Nagels – Coune en
Nina Geenen) , Cultuurgeschiedenis, (Angelica Stoilas).

-

-

Onderwijshearings: 26 november
Onderwijsbagatell, herdenken=> nieuwe onderwijsbagatell => suggesties
De focus zal dit jaar liggen op invulling van Bachelor – en Masterproef. Structurele
problemen aanpakken. Bachelorproef moet meer punten waard zijn. Meer zelf lesgeven? Als
oefening op bachelorpapers en Masterverdediging.
ICC en Colonization samenvoegen of ICC herinvullen => meer leemtes in de kennis invullen.
Promotiefilmpjes over Onderwijs. Angelica, Margot, ... gaat nog op zich laten wachten
waarschijnlijk.
Docentenevaluatie nog tot dinsdag. !!!!

B: Financiën
-

Sponsoring: KBC => 300 euro Logo van KBC in hermessen zetten.
De rekening nu nog op naam van Daan en Ellen, dit wordt nog in orde gebracht.
Om iets te gaan halen voor Historia, bankkaart vragen aan Jonas of Kristien, rekening zo snel
mogelijk aan cocktailfeestje, duidelijk vermelden voor wat de rekening is.
T-shirts en Truien (40 euro) worden voor de AV betaald, 4 euro voor kringkaart.
Rekeningstandaard: Zichtrekening €7374,34 ISHA €4271,61 Spaarrekening €6247,74

C: Kristien
-

Rubriek: tegen volgende KV naam beslissen. (Kristien (krijst, kraait, ...), Kristianisatie)
Kwaad kijken is neutrale blik.

-

Neem niets te snel op als persoonlijke kritiek.
Shiften, probeer er je best voor te doen.
D: Jonas

-

Alumni verantwoordelijke: Vincent (het lief van Ellen) => zetelen in Vergadering met alumni.
E: Animatie

-

-

-

Brood en Spelen zal om 13u beginnen en tot 17u duren. De eerste twee weekends: Battle of
the sexes, Singstar en Fifa. Croques en Frituurhapjes. Gebruik van Beamer (die door de Fak
laatst werd gedoopt tot Justin Beamer) opschrijven in Fakboek!!!!
Openings TD op 2 oktober in MusiCafé, Kick-Off TD.
Eerste Cantus niet verkleed, daarna wel, suggesties laten weten aan animatie.
Opnieuw een 90’s feestje (een of andere dinsdag). Overleggen met PR en Fak.
Communicatie is belangrijk. Voor iedereen, best via mail.
Kerstetentje: 12 december. Locatie: Ann-Sophie gaat zelfde locatie als andere jaren.
Kookploeg: Nico Keusters. Veggie-, Vis-, en Vleesmenu. Matthias, Maarten K., Jelle, Nina,
Kristien, Angelica en Geertrui.
Cantussen: 7 oktober => KV om 7 uur.
De shiften waren verdwenen uit het verslag, maar ik heb ze schriftelijk opgenomen, dus bij
dezen:
10u-12u Inkom: Toon en Maarten P.
12u-2u Inkom: Shana en Arnaut
2u-4u Inkom: Maarten K. en Nina
10-12u Bonnetjes: Geertrui en Caro
12-2u: Bonnetjes: Myrthe en Florian
2u-4u: Bonnetjes: Ann-Sophie en Matthias
4u-5u: Bonnetjes: Cisse en Diane
10-12: Stempelcontrole: Freija
12u-2u: Stempelcontrole: Siegfried
2u-4u: Stempelcontrole: Margot

F: Onthaal
-

-

Rondleiding na de uitleg voor 1e jaars. Namen zijn opgegeven.
s’ avonds bowling: 19u30 aan de bareel.
Dinsdag kulakrondleiding: 16u aan stadhuis.
Woensdag 2 Oktober, peter- en meteravond. Nieuw kleedje: meer speeddate. Er is discussie.
Stemming: staking der stemmen. Tweede stemming: Jonas heeft resultaten. Uiteindelijk
wordt het idee voorlopig afgewezen. Er kan nog wel iets met de ‘Speeddateformule’ gedaan
worden voor andere activiteiten.
Cocktailfeestjes: Eerstejaarscocktailfeestje is op donderdag 26 september,
ouderejaarscocktailfeestje op donderdag 10 oktober.

Shiften cocktailfeestje eerstejaars. 10-12: Emily en myrthe, 12 – 2 Shana en Fonske,
2- 3 Diane en siegfried,

-

Shiften cocktailfeestje ouderejaars. 10 – 12 Toon en Cisse, 12 – 2 Diane en Joke,
2 – 3 Emily en Matje
18/19/20. Eerstebachweekend in Asse. De kookploeg wordt volgende week op de KV
samengesteld. De prijs wordt naar 25€ opgedreven. PR maakt flyers. Vrijdagavond nachtspel.
Donderdag 7 november. Fakbartocht.
Sinterklaasfeestje of 5 december.
Doop: doopcomité.: Voorzitters Maarten, Matthias. Verder nog: Jonas, Emily, Diane, Jelle.
Tweede semester: Historiaweekend in samenwerking met Cultuur. Peter-meterestafette

G: Cudi
-

Openingsuren: Eerste week: maandag: einde van de rondleidingen op de perma, cudi open.
Woensdag 6 – 8, donderdag van 1-3.
Vanaf tweede week maandag 4 – 6 en donderdag van 1 – 3.
Maandagvoormiddag: dragers: Jelle, Nina, Geertrui.
Acco moet nog iets terugbetalen.

H: Sport
-

Loopsessies waarschijnlijk met heel letteren
Er is een sportbagatell.
Zeker voetbal, ook andere sporten proberen.
24 – urenloop: 22/23 oktober: NFK wordt mee opgenomen, maar niet vermeld.
Veel reclame maken, er zijn lopers nodig.
Jenevervoetbal: woensdag 30 oktober voorlopig
Andere sporten=> snel rekruteren

I: Internationaal
-

KOCO Internationaal, infoavond organiseren op de Perma, clichés wegwerken, infoavond
met cava, begin december (dinsdag 3 december: erasmusavond).
Koco International voorstellen op KV van 30 september. Info over bepaalde uitstappen. Koco
International op Facebook. Website ook in het Engels zetten, ook bij evenementen.

J: Toneel
-

Derde week: audities (dinsdag 8 oktober en donderdag 10 oktober). Midden maart zijn de
opvoeringen.
Budget: 400 euro

K: Hermes
-

Nulnummer is ok.
Thema’s: Continenten, startvergadering, woensdag 9 oktober.
Ideeën: Proffenkwartet. KBC logo erin zetten. Twee exemplaren in bakje,
Hermessen leggen bij andere kringen, fak, vijfde en zesde verdieping.
1e deadline: 27 oktober.

L: Fak
-

fakweekend + beheerraad was ok.
Dinsdagavond tappen praatkamer: 10-12 Caro – Freija, 12 – 2 Kristien – Jelle, 2 – 4 open.
Steward: vooraan: 10 – 12 Nico Margot, 12 – 2, myrthe en emily, 2 – 4 Nico
Diane
Achteraan: 10 – 12 Angelica jelle, 12 – 2, Silke Freija, 2 – 4 Open
Dinsdag nieuwjaarsfeestje
Donderdagnamiddag: tappen. Jelle van 1 -3, Silke en Freija vanaf 3.
Zondag: Fonske tapt samen met Kristien Zondag.
Zondagavond: Jelle Steward
Indien u tussen 21 uur en 22 uur in de fak bent (€5 voor 5 pinten of 5 wijn)
Discussie over de Stewardshiften. Het systeem dat stewardshiften steeds 2 streepjes waard
zijn vervalt. Er wordt geopteerd voor het systeem Koninckx, waarbij Jonas zal bepalen dat
een indien een stewardshift echt heel zwaar was, men twee streepjes krijgt. De cijfers van de
stemmingen zijn verloren gegaan, want deze werden jammer genoeg niet in het verslag
opgenomen.)

M: Website
-

Geertrui, Maarten en Fonske vragen na.

N: Foto
-

Diane, Kristien (Als Diane niet kan).

O: Reis
-

-

Er moet gekozen worden tussen Budapest en Londen. De algemene opinie neigt naar
Boedapest, aangezien men vorig jaar al naar een angelsaksisch land is geweest en dat de
ervaringen over Budapest zeer positief zijn. Er wordt gestemd en voor Budapest gekozen.
Resultaat van de stemming. (Jonas) We gaan naar Hongarije.
Inschrijvingen ma 21 oktober.

P: Cultuur

-

Er zijn nog deen concrete data, vooral ideeën, we willen beginnen met propere lei.
Opera, toneel, musea (Etrusken, Antwerpse musea (Red Star Line en Plantijn).
Film, dinsdagavond (wisselwerking met fak), projectiescherm?, Gordijnen? Aankopen.
Harry Potter marathon, Lord of the Rings, ...
Thai house workshop.
Quiz (13 november) (Nina, Arnaut, Joke, Siegfried, Angelica, Margot, Jelle.),
Brouwerij bezoek,
Kerkentocht,
Rockrally werkgroep ( Cisse, Fonske, ‘Gert’, Jonas, Joke, Maarten)
Geen cultuurweek, gewoon veel in het jaar.
Faculty Stars promoten.

Q: PR
-

Zo snel mogelijk doorsturen (liefst ten laatste vrijdag)
Geef fatsoenlijke informatie.
pr.historia@gmail.com
affiches in kleur voor belangrijke dingen, anders zwart wit
Reclame per jaar:
Bagatell uitdelen in infosessies
Zoveel mogelijk praesidiumleden aanwezig bij 1e jaars

6)
-

ISHA
nu in Vilnius
Rond nieuwjaar in Helsinki
14/19 april: Budapest
Bijdrage op ISHA rekening zetten. Deze bijdrage gaat afhangen van onze financiële situatie
door het jaar.

7)
-

KOCO
Praesidiumcantus op 28 oktober wss in Pavlov.
Zondag 1 december: Plan Sjarel in Letteren
Galabal heeft nog geen datum
6 november: Letteren TD in MusiCafé of Albatras
Locomotion op 28 november
Dinsdag 1 oktober: Koco International welcome cocktail party.

8)
-

LOKO
Gesplitst Loko en StuRa
Loko doet Sociale gedeelte (Alma, Huisvesting, ...), Stura doet Onderwijszaken.
Viskaarten: Very Important Student kaarten. Ge moogt gratis binnen, indien meer dan 5
euro, de ledenprijs

-

LOKO’s First Sunday: eerste Plan Sjarel 29 september in Albatros.
Anti-Overlast Campagne, probleem van Kotfeestjes aanpakken.

9)

Rock Historia:
Afschaffen, in de plaats een fakfeestje. Deze mening is unaniem.

10) Perma kuisen
Alfabetisch
11) Varia
Nissen controleren => Animatie + Archiveren
De Perma is geen vestiaire!
Vergaderingen in Fakboek opschrijven (Geel)
Woensdag AV. Iedereen aanwezig proberen te zijn. 20 uur in MSI 00.08., volmacht geven
indien verontschuldigd.
Praesidiumfoto: 7 oktober: 18 uur 30. In de Arena.
We hebben de houtwerkshift in de Fak. Meer informatie bij Kristien.
Er zal een KULAK aanspreekpunt worden benoemd die ook bij de KV’s zal zijn als
adviesorgaan
Badmuts:

Held:

Draak:

Kenneth Voorter.
Het hele praesidium wegens bijna consequent tegen consequent te stemmen
De 7 jarige Margot
Het hele praesidium van Historia wegens marginale verhalen
Eva Davidova
Eoos Hobbyclub
De Kookploeg
Gert: Wegens een goed filmpje maken
Toon: Wegens helpen met Guido gidsen
Jelle: Wegens autorijden voor Jan en Alleman
Dirk: wegens drank overvloedig betalen
Dame van een bepaalde bank wegens onbeleefd gedrag
Onbekende jongen met het syndroom van Down die binnenliep en riep ‘Waar is da
Feestje’
Dirk
Jongen met fluogele haarband, ongeschoren kin, pornosnor, die met zijn mond open
sliep in de bus
Lelijk toiletwijf van het MusiCafé
Arwen van Eros
LBK
Gert-Jan van VRG

