KV 4: 7 oktober 2013
Aanwezig: Jonas, Caro, Silke, Ann-Sophie, Kristien, Nico, Angelica, Maarten K, Maarten P, Nina,
Fonske, Gert, Emilie, Toon, Jelle, Myrthe, Joke, Florian, Cisse, Bram, Arnaut, Julie, Geertrui, Margot,
Siegfried, Freija, Nasse, Diane, Jef, Matthias, Porno
Verontschuldigd: Shana, Martijn, Jorn
Verslag vorige week
Er stonden schrijffoutjes en alles moet wat duidelijker geformuleerd worden.
Het verslag moet ondertekend worden door de praeses en de secretaris. Caro is vanaf nu secretaris.
Bij doopcomité: het is Maarten P. en niet Maarten K.
Evaluatie van vorige week
Koco international cocktailfeestje
Vrij goed geslaagd
In het vervolg: melden dat ze niet meer op de schouw mogen gaan staan, want er stonden 4
mensen op de schouw te dansen.
Brood en spelen
Goed: er was winst en er zijn nog pizza’s over.
De overschot van de pizza’s wordt bijgehouden voor de restjesweek.
Peter en Meter
Goed gegaan
OpeningsTD
Tevreden van de opkomst: heel veel volk tot half 2. Ook veel eerstejaars.
De nieuwe DJ was heel goed.
Er ging een groot deel weg na 2u omdat de 1e en 2e jaars les hadden om 9u. Karsten stopt op
een bepaald moment met muziek te draaien en beslist dat het feestje gedaan is. Toen moest
iedereen plotseling beginnen opkuisen. Om half 3 was de TD daardoor gedaan. Dat mag nooit
meer voorkomen: de DJ mag niet beslissen wanneer de TD gedaan is. Deze keer hebben
Karsten en Wouter toch nog hun geld gekregen, maar we vragen hen nooit meer.
Onderwijs
Straal
Het heel gezellige maar chaotische vergadering. Ze zijn tot de conclusie gekomen dat CORAAL
het beste idee was voor de nieuwe overkoepelde raad: Campus Overkoepelend Raad
Letteren.
Idee om eens te gaan betogen om meer geld te eisen voor de bibliotheek. Ook binnen het
praesidium is hier animo voor, maar discussie over locatie. Heeft betogen op het
erasmusplein wel effect? Letteren weet wel dat ze zelf geen geld hebben.

509 personen volgen nu de Bachelor Geschiedenis.
Verplicht jobdebat
Het was een voorstel van professor Soen, maar het is afgeschoten geweest. Volgende POC
wordt het opnieuw besproken, maar Historia blijft tegen de verplichting.
Lezingen
Onderwijs heeft het idee om meer lezingen te doen, met bvb Rudi Vranckx. Dit zou in
samenwerking met Cultuur gedaan worden.
Academisch Nederlands
Er wordt voor geijverd om academisch Nederlands in het eerste jaar te plaatsen. Ook de
Kulak was hier grote voorstander van.
WOENSDAG LAATSTE DAG ISP
Faseverantwoordelijken: ga dit nog eens melden in de lessen
Adviesraad
Volgende week maandag is er nog een vergadering van de onderwijsadviesraad om de
invulling van de masterproef te bespreken en te evalueren
Online Studentenbevraging
Geschiedenis scoort 35% en eindigt daarmee 4e
Faseverantwoordelijken
Nog geen eerstejaar en Kulakker
Financiën
Zichtrekening: 8806,99
Isha: 4191,61
Spaarrekening: 6263,63
Brood en spelen: + 13 euro
TD: 133,22 euro verlies → geen musicafé meer in het vervolg
De belastingaangifte zal in orde komen, maar er is nog veel werk aan.
Kristien Katert
Knokeltje voor de goed georganiseerde Peter en Meter avond
Morgen en overmorgen is het tapperscursus. Zoveel mogelijk volk zou moeten gaan. Kunnen tappen
is altijd handig: je kan eens een middag/avond komen tappen in de Fak en je kan ook de tapshiften
opnemen op de TDs of cantussen.

Animatie
Brood en Spelen
Deze week: spaghetti
13-15u: Julie en Siegfried
15-17u: Gert en Ann-Sophie
Kerstetentje
Nico heeft bevestigd dat hij opnieuw kok gaat zijn
12 december is de zaal van vorig jaar terug beschikbaar
Jonas gaat een busje regelen om op en af te rijden
1ejaarscantus
We zijn nog op zoek naar een zaal
Faminea gaat niet
Enkel eerstejaars en praesidiumleden. Als de lijst echt niet vol geraakt: aanvullen met
ouderejaars. Het wordt volgende week beter geregeld. Ann Sophie gaat al een optie nemen
op het zaaltje boven de Ambi
Doop
Thema: Cowboys en Indianen
Die van Babylon zijn de cowboys, wij de indianen
Schachtenverkoop
Lokaal: MSI 00.14
Valt op een woensdag, maar veel eerstejaars hebben dan les tot 21u
De les is in het MSI: dan moeten ze maar later komen of vroeger uit de les gaan
Er zou morgen of zeker woensdag een affiche moeten zijn
Onthaal
Onthaalweekend eerstejaars
Toon, Myrthe, Jelle en Jorn vormen de kookploeg.
Fak gaat kroonkurken verzamelen die onthaal gaat gebruiken voor een spel.
Praesidiumleden zijn welkom, maar moeten actief meedoen en zullen ook taken krijgen.
Er zijn flyers uitgedeeld bij de eerstejaars.
Er is nog geen poster maar onthaal had dat wel gevraagd. Jorn?
Cocktailfeestje ouderejaars
Shiften zijn al verdeeld
Wie eerste shift heeft: kom een half uurtje op voorhand
Frituurhapjes: Caro en Silke
PR
Uitnodiging kerstetentje proffen
Jonas stuurt alle info naar PR

Facebookevents zouden sneller aangemaakt moeten worden. Er moet voor alles een event zijn.
Verdeling per jaar is in orde.
Ook SLO gaat bagatells krijgen: Ruth wou daar voor instaan.
CUDI
Truien
Probleem: deal voor trui + T-Shirt kan alleen met bonnetje Guido gids.
Als praesidium de bonnetjes volgende week meebrengt zou dat heel handig zijn.
27 euro voor leden, 30 voor niet-leden
T-Shirt voor 3 euro extra als het bonnetje van de guido gids er is
T-shirt apart: 10 euro
Boekenbeurs
CuDi krijgt 10 tickets van Acco: CuDi gaat al zeker
Wat met de andere tickets?
Iedereen die mee wil kan mee, de tickets worden gebruikt om de prijs te drukken.
Sport
Er komen waarschijnlijk truitjes.
Er zou nog wel 1 sponsor moeten komen om de truitjes mee te sponsoren
Er zal een oefenmatch komen tussen de volleybalploeg van Historia en die van Musicologica.
Nina zou graag willen gaan petanquen met alcohol. De KV vind dat wel een leuk idee en er zal verder
over nagedacht worden tegen volgende week.
Fak
Morgen: Tortuga Beach Party
De fak zelf is al ingekleed, dus Historia gaat niet extra inkleden
Fak wilt dat er altijd stand by Stewards zijn op Historia avonden
1-3u: Jelle, Julie, Matthias, Nina, Arnaut (reserve)
Cultuur
NKV lezing over Aristoteles met aansluitende receptie
Begin: 20u
Shift: Nina, Julie, Caro
Film: vanaf volgende week
Quiz
Lokaal was al verschillende keren aangevraagd
Ondertussen is er een extra les in de grote aula van het MTC

→ nogmaals bellen en zeggen dat wij veel vroeger waren
Anders: De Valk of Jean Monnet
Deze week lijst ophangen voor de inschrijvingen
Evenement maken op facebook
Vanaf volgende week op bagatell
Internationaal
Roger Janssen wilt een eramusavond doen op 10 december .
De website van elke kring zou tegen het 2e semester ook in het Engels beschikbaar moeten zijn. Dat is
verplicht van KOCO.
KOCO komt volgende week tijdens de KV langs.
Toneel
Deze week zijn het audities (dinsdag en donderdag)
Hermes
Deadline: 27 oktober
Wees niet te cru tegenover professoren
Reis
Deze week wordt er reclame gemaakt
21 oktober: Inschrijvingen
5 november: infoavond
Foto
Margot gaat vandaag foto’s maken want Diane is ziek
KOCO
Donderdag is het AV. Verplicht voor Jonas, Kristien, Matthias en Angelica
LOKO
Er is niets interessants gebeurd
Permakuis
Caro en Cisse
Varia
Plan Sjarels zouden beter aangekondigd moeten worden. We zijn nog niet toegevoegd aan LOKO
kringen dus we zien de evenementen niet. Jonas gaat iedereen toevoegen.

Badmuts/held/draak van de week
Badmuts
Florian bij het ronselen van prijzen
Karsten
Held
Tollebeek want er moeten geen voetnoten in de Bachelorpaper
Pepijn voor de foto van hem met wc mevrouw van het musicafé
Fonske voor zijn vele shiften deze week
Elena
Draak
Wijf van reservering
WC madam musicafé
Schrale mensen die vuilzakken kapot maken
Quote van de week
/
Foto van de week
Fotobomb van Gert
Kv ex, cantus in

