KV3: 30 september ’13
AANWEZIGHEDEN
Verontschuldigd: Nina en Joke
Aanwezig: rest praesidium + Porno
Opmerkingen KV1 verslag
- naam Margot verkeerd
- Porno bij mailinglijst
- goedgekeurd
EVALUATIE VORIGE WEEK
- eerstejaarsrondleiding
Niet alle groepjes zijn op Perma beland
Lichtelijk chaotisch: Gratis fakbonnetjes? CuDi nog niet meteen open
Idee: in het vervolg groepjes maken adhv kaartjes ofzo om groepjes gelijker te maken: Draaiboek!
Volgend jaar: kringkaarten op het einde zodat niet te veel volk afhaakt tijdens het wachten op
kringkaart
Uiteindelijk heeft iedereen wel de kans gehad om kringkaart te kopen en iedereen heeft een
rondleiding gehad dus al bij al viel alles goed mee  Enkel een paar schoonheidsfoutjes
- Bowling
Voor 2 uur gereserveerd en maar 1 uur geweest: man van bowling boos
In Draaiboek: maar 1 uur reserveren ipv 2 uur
- Kulak rondleiding
Was saai, ze waren heel op zichzelf
Maar wel nuttig
- Nieuwjaar in Fak
Ging heel goed
Maximaal budget in het vervolg gebruiken want dat trok op niet veel
Fakverantwoordelijken wisten pas heel laat dat er versiering moest zijn
Zorgen voor betere communicatie!
Praatkamer was al toe voor 02u00: het concept had meer promotie en animo nodig!
Facebook evenement en mondelinge reclame
- Brood en spelen
6 euro verlies ondanks het vele volk
Er waren wel veel eerstejaars maar ze bleven niet echt plakken
Gooi de hesp in de nissen weg!
Foutje cantuslijst: er is niets betaald geweest en er waren geen kaartjes

Discussie: op voorhand kaarten voor cantus of gewoon lijst? Als ze betalen ben je zeker dat ze
komen. Maar anderzijds: er zijn nog nooit lege cantussen geweest. Wat met niet-studenten?
→ Bij de volgende cantussen wel betalen op voorhand
- ISP invullen
Iets vroeger communiceren
Maar alles is goed gegaan en er was veel volk
- cocktailfeestje eerstejaars
Vuistje voor onthaal: het ging heel goed
Heel slecht opgekuist: er lagen nog veel bekers en zelfs een rugzak
In het vervolg: perma opkuisen na een activiteit
ONDERWIJS
- eerste onderwijsadviesraad
- Nog geen faseverantwoordelijke voor het 1ejaar. Er heeft nog niemand zich kandidaat gesteld.
- 2-jarige master: toch een soort van onderzoeksmaster, maar slechts geld voor 6 mensen: niet
akkoord!
- Op kantoor bij Soen: Soen had heel veel ideeën over alumni maar we gaan het niet doen want het
werkt niet. Historia gaat wel moeite doen om de alumni vereniging te verjongen
- Jobbeurs en jobdebat: idee van Soen om het te verplichten voor de master. Jobdebat in plaats van
seminarie? Iedereen was er mee eens dat het verplichten geen goed idee is, maar dat wij en de
proffen het wel moeten promoten. Iets totaal praktisch koppelen aan iets volledigs theoretisch is
heel vreemd. Historia gaat mee met de mening van adviesraad
- K. Wils en breed publiek
Derdejaars gaan naar musea en er is keuze. Historia zou moeten begeleiden. Er is al wat hulp, maar
extra mensen zijn handig. Het is op een vrijdag namiddag: Jelle gaat nog extra mee voor Tervuren
en Kristien voor het Holocaustmuseum. Ook martijn en Ann-sophie
- Datum Jobdebat en Jobbeurs
18 en 19 Maart komt het beste uit
11 en 12 maart is het feestweek dus dan beter dan
Porno kent mensen die zouden kunnen helpen
- Faseverantwoordelijken
Het zou leuk zijn als de faseverantwoordelijken zich kenbaar maken voor de aula
IPS deadline is 9 obtober. Ook op Bagatell.
FINANCIEN
Bowling: - 140
B&S: - 5,81
Cocktails: + 248

CuDi: veel winst
Rekeningstanden
Zichtrekening: 5308,37
Isha: 4221,61
Spaarrekening: 5247,74
KRISTIEN KATERT
Gefeliciteerd iedereen voor de eerste week! Knokeltje voor onszelf!
Nu de lijn aanhouden en zorgen dat de TD een succes wordt
ANIMAtIE
- B&S
B&S met pizza en schiet en race spelletjes
13-15u: Gert en Cisse
15-17u: Jorn en Martijn
- Kerstetentje
Nico Ceusters wilt wel koken
Als de zaal bekend is: PR kan kaartjes voor proffen maken
- Cantus
Lijst is vol
In de toekomst: als we met thema’s werken zou het wel leuk zijn om de muziekinstallatie mee te
nemen. Maar het is heel zwaar. Dus we doen beter beroep op onze engelenstem
Tappen: Angelica en Nasse
Ronddragen: Margot en Geertrui
- TD
Jonas en Matthias gaan nog extra reclame maken in de lessen
Animatie denkt eraan om blaadjes met “Historia is niet verantwoordelijk voor…”
Meer reclame: website en facebook pagina beter bijhouden
- Eerstejaarscantus
Pavlov belooft de zaal, maar zeggen nu dat ze voor VRG is
Er moet een andere zaal komen
WEBSITE
De 2 facebook paginas zijn wat verwarrend: duidelijker maken
Iedere functie: maak evenementen! Iedereen nodigt zijn vrienden uit
Foto’s via website terug beschikbaar?
Website: CuDi uren zijn niet overal op de site juist

Kijk naar de privacy instellingen van Kring Historia
Iedereen: regelmatig op banners van KBC klikken: goed voor sponsors
Pizza bestellen: via Just Eat op de Historia pagina: brengt ons geld op
PR
De grafische dingen van Jorn zijn gered. Hij heeft alleen (tijdelijk) geen Illustrator meer
Alle info voor affiches en bagatell doorsturen naar pr.historia@gmail.com
Onthaal stuurt deze week nog info voor flyer weekend
Langsgaan in de lessen komt in orde.
Bagatell 1e jaar: bij Aerts
Bagatell 2e en 3e jaar: zowel naar historiografie oudheid als geschiedschrijving gaan
Bagatell Master: Historiografische debatten
Er moet een nieuw bakje komen aan de valven
Grote bagatell op perma/valven?
Just Eat logo mee op affiches en bagatell
ONTHAAL
1e week was een succes, er waren veel eerstejaars. Ze lijken heel geëngageerd
- Peter en meter avond
De inschrijvingen beginnen goed te gaan sinds het cocktailfeestje
Er zijn we meer petekindjes dan ouderejaars
Veel aandacht voor de Hollandertjes!
U op aanwezig zetten op facebook is GEEN inschrijving!
Caro vindt het niet erg om 2 petekindjes te hebben
Shana, Angelica, Siegfried en Silke willen we een Nederlands petekindje
Idee met spel om Peter/Meter te zoeken gaat niet door → een stuk stof
Kauwgomballenquiz: wie goede vragen kent, mag ze sturen. Hoe stommer hoe leuker
Peters en meters: veel reclame maken voor het weekend!
- Eerstejaarsweekend
Er is nog geen echte kookploeg, maar wel al veel mensen hebben gezegd dat ze meewillen
Maarten K. kan niet want zijn bomma wordt 80
Praesidium mensen mogen mee, maar moeten zich actief mengen onder 1e jaars

Wie mag gratis mee? Kookploeg en/of Onthaal? → Kookploeg maar bijdrage voor cantus
CuDi
Als je je opgeeft om te dragen: kom toch langs!
Winnie heeft pas dit weekend uitgelegd hoe de website werkt, maar het lukt niet goed.
De Raaf kon niet goed volgen
- Truien
Op bestelling. Eenmaal prijzen bekend: op voorhand betalen
Deadline: 16e of 23e oktober? Na het Weekend: de 23e dus
Deal: 26 euro voor trui en daarbij voor 3 euro een Tshirt. Ook voor 2e semester?
10 euro voor een Tshirt alleen
SPORT
Er zijn 5 ploegen: 2 veldvoetbal, 2 zaalvoetbal en 1 volleybal
De 2e ploegen zijn wel in samenwerking met Eoos
Er komt een gemeenschappelijke oefensessie
Geen vrouwenvolleybal 
Jenevervoetbal: 30 oktober. CuDi wilt graag mee maar overlap
Cudi gaat de Cudi op een ander moment doen
Genoeg (vanille)jenever inslaan!
INTERNATIONAAL / ERASMUS
- Dinsdag feestje op perma historia en babylon
22-24: steward vooraan: Porno
2-4: steward achteraan: Jelle
Het gaat heel druk worden: studentenkaarten vragen
Als je hier massa’s glazen ziet staan: breng ze naar beneden
Caro en Silke verkopen hapjes voor de reis
Maar dan wel op een veiligere plaats
→ Mag niet van beheer 
TONEEL
Langs geweest bij 1e jaars, maar ze waren niet zo enthousiast
Audities: Dinsdag en Donderdag
FAKBOEK!
HERMES
Startvergadering op de perma van Alfa

Er wordt reclame gemaakt in de aula
Deadline is voorlopig 27 oktober
FAK
FAKBOEK INVULLEN!
Eoos heeft sinds deze week een nieuwe fakverantwoordelijke die Historia aan het opleiden is
Vuistje: editgrid wordt goed ingevuld!
- Tapperscursus
Volgende week: algemene tapperscursussen
Voor praesidium komt later
Tappen is geniaal!
- Promo
Delirium Tremens: de gewone op het vat, Red op het vat en Nocturne op fles
Nocturne is een donker maar lekker bier
- Piratenthema
Volgende week: Piraat als weekpromo
Ineens een piratenweek van maken? Animatie en Fak komen woensdag samen
Maar nog niet te veel reclame maken: geheimpje
Wel heel laat gecommuniceerd om er nog iets goeds van te maken
Knutselmoment?
FOTO
Bowling staat online
Cocktailfeestje komt er nog aan
!!! Diane gaat nooit meer foto’s van zichzelf trekken !!! Tenzij ze zat is
REIS
5 november voor infoavond en cocktailfeestje
Eerstejaars ontnuchteren maar beter snel na de eerstejaarscantus
De frituurhapjes hebben al meer dan 80 euro opgehaald
Donderdag doen we nogmaals een poging
CULTUUR
-Filmavond vanaf volgende week
Mag niet op de bagatell komen. Wel mondeling vertellen als de bagatell uitgereikt worden
Nieuwe facebookgroep om films aan te kondigen

Filmaffiches enkel in de fak
- Quiz
In het MTC op 13 november
Verbeteren: Caro, Angelica, Jelle, Arnnaut, Siegfried
- Hitler is dood
Er zijn al tickets vastgezet. Nog meer reserveren?
De toneelgroep heeft een speciaal contactpersoon voor studentenverenigingen
- Etrusken in Tongeren
Vrijdag 25 oktober? Maar 3e jaar kan dan niet door Breed Publiek. Is vrijdag goede dag?
Verplaatst naar de 29e oktober (dinsdag)
We gaan met de trein
- M museum
Verplicht voor 2e jaars in een of andere onderzoeksmethode
Mecenas leidt daar rond
Maarten regelt het met Jasmine om de cultuurverantwoordelijken van Mecenas aan te spreken
- NKV
Eerste lezing is volgende week al
Affiches en bagatell
- Rockrally
Dit semester of volgend semester?
Meer tijd insteken zodat het een goeie wordt: tweede semester: dinsdag in feestweek
Niemand heeft commentaar op de personen of het instituut van cultuur
ISHA
Isha is in 1989 gecreëerd toen het IIzeren Gordijn viel: Feestjaar (25 jaar)
Doel: geschiedenis vanuit verschillende standpunten bekijken
Per jaar: 4 seminaries en 1 conferentie (vorig jaar in Leuven)
28 december: winterseminarie in Helsinki
100 euro: hostel, eten en activiteiten (oa cantus met eten, saunaparty, pub crawl, NDP)
3 peilers
- academisch: iedereen presenteert iets over het centrale thema
- cultureel: rondleidingen, een trip naar bvb hutten in een Berlijns veld
- de derde pijler heeft Pieter Baeten niet verteld: feestjes waarschijnlijk met zatte Spanjaarden

KOCO
- 24-urenloop: 23 oktober
Thema: casino
Naarmate je toertjes loopt krijg je monopolygeld waarmee je kan gaan pokeren
Er komt een promofilmpje. Wie mee wilt doen: stuur naar Jordy (thema: Rocky)
Er komt een nieuwe tent die veel groter is en ook handig is voor in de arena
Danku Koco en Fak voor de tenten te financieren
- letteren TD: 6 november
Dus geen eerstejaarscantus die dag!
STURA
Claudia is voorzitter en Andries ondervoorzitter
DOOP/SCHACHTEN
Schachtenverkoop: 16 oktober en de doop de week erna
Wie nog wilt meedoen: laten weten aan Maarten K of Matthias
Er wordt al snel vergaderd omdat de politie de exacte activiteiten moet hebben: donderdag om 19u
Porno wordt schachtenmeester
Lokaal regelen voor schachtenverkoop: Jonas regelt het
PERMAKUIS EN NISSEN
Arnaut en Bram
Ook even de nissen checken: smijt de hesp weg!
VARIA
Laat iets weten als je je shift niet kan doen, en niet pas een paar uur op voorhand
Grote bestellingen bij Colruyt: op voorhand bestellen
Jonas polst naar waarborg praesidiumweekend
Shift aan kassa: kassa nooit onbewaakt laten
Badmuts/held/draak
- Badmuts:
Spauwer en Matje die de spauw moest opkuisen,
- ‘Matje’ achter de toog
- Jonas was zat door cava op een vergadering. Hij vond het nodig om iets studentikoos te doen in de
audentiezaal van het ministerie van onderwijs. Hij heeft er een vlag gepikt en hij werd wakker met
een kater en een vlag van het ministerie van onderwijs. Vandaag is er gebeld geweest en er komen
geen sancties.
- Fonske en weddenschap
- iedereen die mee deed aan duckface contest

- Held:
- Matje
- Reis met hun frituurhapjes (jeej)
- DELIRIUM RED
- Draak:
Delirium red
Telefoondienst van de belastingen
Claire nogmaals
- Quote van de week
Werner Thomas en zijn speech
Maarten: “Wow, zijn dat de backstreetboys?!”
- van Diane
Alle foto’s van Diane van vorige week
KV EX, MATJE IN

