KV 5: 14 oktober 2013
Aanwezig: Caro, Silke, Jonas, Maarten, Ann-Sophie, Martijn, Kristien, Nico, Angelica, Jorn, Maarten,
Gert, Emilie, Toon, Jelle, Myrthe, Joke, Florian, Cisse, Bram, Shana, Arnaut, Julie, Geertrui, Margot,
Siegfried, Freija, Diane, Jef, Matthias, Boudewijn
Verontschuldigd: Nina, Fonske, Nasse
Vorig verslag
Gert heeft het verslag niet gekregen
LOKO is met een K en niet met een C
Evaluatie van vorige week
• Cantus
Iets minder straffen?
Sommigen die het heel de tijd aan het uithangen waren, kregen geen straf, en anderen die 1
keer iets mis deden, kregen meteen straf. Kristien had het plan om iedereen die iets mis deed
te straffen, maar het is moeilijk om er overzicht over te houden. Kristien heeft zeker goed
haar best gedaan.
Het viel op dat het praesidium het meest luidruchtig was
De absoluut was absoluut niet vol. In het vervolg toch inschrijvingslijsten? Toch is iedereen
van de wachtlijst ook nog binnen geraakt.
In het vervolg dat het fototoestel meegegeven wordt, moet er beter zorg voor gedragen
worden. Eer zou 1 verantwoordelijke moeten komen. Degene die foto’s neemt, moet het
fototoestel heel de tijd bijhouden en terug bezorgen aan de eigenaar.
Cantus was heel tof 
• NKV
Van Oudheid was er belachelijk weinig volk.
De proffen waren heel tevreden met de receptie.
• Toneelaudities
Er was historisch veel volk: 16 nieuwe mensen.
Uiteindelijk heeft Margot tegen 2 mensen gezegd dat ze niet mogen meedoen. Hopelijk
voelen ze zich niet te veel beledigd.
Ondertussen zijn de rollen ook verdeeld.
• Hermesvergadering
Weinig volk, maar het volk dat er was, was heel productief.

Praesidiummensen die iets moeten schrijven, zullen gecontacteerd worden.
• Sport: lopen
Er was niemand die niet halvelings verplicht was.
Er wordt in het draaiboek gezegd dat ze nooit meer moeten gaan lopen, tenzij het
jeneverloop is
• Cocktailfeestje
Er was veel volk en het was heel tof
De dag ernaa was het wel vrij smerig
• Brood en Spelen
Er was weinig volk, nog veel eten over
Een eigen waterkoker zou misschien handig zijn
Onderwijs
Daarnet was het adviesraad om de bachelor en de master te verbeteren.
Financiën
Zichtrekening: 6139,25
Spaarrekening: 6263,36
Isha: 4161,61
• Vorige week
Cantus: - 163 (3 grote vaten en een klein vat. Prijzen zullen verhoogd worden)
Brood en Spelen: - 15,26 (maar bordjes en bestek voor heel het semester)
Cocktailfeestje: + 144,45 (maar nog 10 flesjes citroen aan KOCO)
• POC moet ons nog 920 euro van de afgelopen 5 jaar
Knokeltje voor Matthias
• Just Eat
Het contract is getekend
Jonas is er nog niet in geslaagd om de button online te zetten
Vanaf nu ook op affiche
• Sponsoring sportkledij
Er zou een 2e co-sponsor gezocht moeten worden
Wilt historia deze 2e sponsor zijn?
Het is een investering op lange termijn en leuk om te hebben
154 euro zou 1/3e van de sponsoring zijn
De fak eventueel als extra sponsor? Boudewijn ziet het wel zitten en denkt na.
Misschien eten gaan verkopen? Maar een materiële zaak is nog iets anders dan een reis.

• Kluis
De sleutel van de kluis is afgebroken in het slot
Matthias is al offertes gaan vragen voor een nieuwe of reparatie
KOCO
• Shiften 24-urenloop
Tap 1-3 snachts: Jonas en Maarten K
Doorgeef Tap C: 23-1: Toon en Joke
Bewaking Spuije: 7-9: Diane
Vuilbak steward: 17-21: Kristien
Fietsenparking: 8-10: Jelle en Freija
Fietsenparking: 14-16: Cisse en Ann-Sophie
Verven di 14.30 - 16: Jef en Geertrui
Verven wo 13 - 14.30: Caro en Diane
Verven do 14.30 - 16: Margot, Jef en Maarten K
Aanmelden aan het gebouw van de Nayer
Elke praeses zou een weddenschap organiseren om extra mensen te doen lopen. Ideeën?
- toertje lopen in vershoudfolie bij x aantal toertjes
- met een boratstring onder de verhoudfolie
- een toertje koprollené
- als centurion
- met een segway, alleen al om de koppen van appoloon te zien
• Statutencommissie
Er is een statutencommissie opgesteld
Mensen die vrijwillig willen meedoen? Matthias
Kristien Katert
Het cocktailfeestje was een onverwacht succes. Er zou wel iets meer praesidiumvolk mogen zijn.
De cantus was ook een succes. Kristien zal haar straffen aanpassen aan de zwakten van de huidige
studenten.
Fak
Keizer Karel Donker op Vat
Ommegang met gratis crackers en met 8 een mok met 3 oren
Als je iets nodig hebt van de fak: Bert smsen
30 oktober: dagdisco? Zelfde dag als jenevervoetbal. Maar kan dat kwaad?
PR maakt affiche
Praesidiumtapcantus gaat waarschijnlijk wel doorgaan, ook al was FAK niet zo enthousiast.

Op een dinsdagvoormiddag. Hopelijk gaat zoveel mogelijk mee.
Animatie
Vorige week was B&S niet zo goed. Mensen eten daar nooit meer dan 1 portie van.
Deze week is het B&S met wentelteefjes
De week daarna niet omdat het dan 24 urenloop is
Shiften: 13-15: Silke en Frieja
15-17: Cisse en Geertrui
• 90’s avond
Wanneer?
Wisselen met een kring zodat het donderdag kwam?
12 november is er sowieso een feestje: check
• 5 december
Avon van Mecenas vragen?
Maffia feestje? Eventueel samen met andere kringen
• Kerstetentje
LBK wordt aangesproken voor het busje
Het menu en de kaartjes komen nog wel
Permacontrole
Een 7/10
Er waren geen legen flessen meer om de overschot van de olie in te doen
Deze week: Diane en Emilie
Onthaal
• Eerstejaarsweekend
Weinig respons van praesidium mensen om mee te gaan
Iedereen die meewilt: op tijd mailen naar onthaal en zeggen van wanneer tot wanneer
Jammer dat er niet gemaild is in het weekend naar de 1ejaars
Om 18.30 aan Marelarenplein: wees op tijd!
• Eerstejaarscantus
Flaminia zou toch kunnen, maar woensdag uitsluitsel
Als het dat niet is: boven Lapaz
CUDI
Er zijn 10 boekenbeursticketen. Maar Gaetan zou misschien nog wel iets kunnen regelen als er meer
volk mee wilt. Het is van 31 oktober tot 11 november.
Stemming (tickets voor praesidium of hele kring)
Binnen praesidium: 17

Kring: 8
Onthouding: 5
→ praesidiumactiviteit
7 november, rond 15u vertrekken
Truien
Er wordt nog extra reclame gemaakt
Tegen volgende week: bonnetje guido gids
Deadline wordt een week verlaat: tot de 30e
Sport
• Jenevervoetbal
Veld is niet zo groot, snel te veel volk want het veld is niet zo groot
2 velden of inschrijvingen beperken?
Inschrijvingen beperken lijkt niet zo’n goed idee
Internationaal
Niet zo veel
Toneel
Morgen is het de eerste lezing
Hermes
Wie normaal iets schrijft, zal nog een mailtje krijgen
Website
Link van Just Eat komt op de website
Geschiedenisvriendjes
Winand als beheerder geschiedenisvriendjes eerstejaars?!?
Reclame? Mogen wij reclame maken op die pagina’s?
Voor grote dingen moet reclame kunnen
Maar niet voor zonnebrillen
Foto
Schachtenverkoop: fototoestel Myrthe
Reis
Inschrijvingen zijn volgende week maandag om 19u
Jonas, Matthias en Kristien gaan mee als hoogpraesidium
Frituurhapjes hebben als 140 euro opgeleverd
Iemand anders moet volgende week verslag maken: Diane

Cultuur
Uitstap naar Etrusken wordt verder geregeld
Er zijn 20 tickets voor Hitler is Dood besteld
Morgen: V for Vedendetta
PR gaat in het vervolg affiches maken als er gemaild wordt
PR
Jonas moet nog info sturen voor proffenuitnodiging
Vanaf er meer info is over dagdisco: info mailen zodat er een affiche kan komen
ISHA
Doop en Schachtenverkoop
• Schachtenverkoop
Porno is het in elkaar aan het steken
Porno had graag een jury gehad. Boudewijn en Daan(?)
Idee om 12 gemeenschappelijke opdrachten te geven aan de schachten om ze meer aan
elkaar te binden.
Enkel gedoopten of verkochten van Historia mogen binnen
Als er schachten genoeg zijn, is geld van andere letterenkringen ook welkom
• Doop
Inschrijvingslijst hangt op
Beter opkuisen op de Grote Markt dit jaar
Geen look gebruiken
Reclame per jaar
In orde!
Varia
• Kindjesweek
Rondleiding na G&R en daarna iets eten (Di. 29 oktober)
Via facebook hebben zich al een aantal mensen opgegeven
Er wordt voor gemaild
• Viskaarten
Geen viskaarten voor eigen kringactiviteiten
• Geld voor Matthias
Matthias gaat kwaad worden als er binnen de twee weken nog altijd mensen hun kringkaart,
trui en T-Shirt moeten betalen
Er zijn nog goodiebags voor het praesidium

• Schaatsen
Met een grote groep is leuker, dus via KOCO
Badmuts, held en draak
• Badmuts
Jorn (foute affiche en eenrichtingsstraat)
Martijn (verloor met 8-0 op FIFA tegen Maarten)
Appoloon (1ejaars op trein naar Genk terwijl ze in Maaseik moesten zijn)
Ann-Sophie (omdat ze zat was op de cantus)
Politika (ze hebben al 3 jaar geen belastingsaangifte gedaan)
Arne Politika (“mijn vice is toch veel heter”)
Porno (cantus, generaal papenheimer)
Soetkin en haar loopoutfit
• Helden
Matthias (jaarrekening)
Sport eoos
Student kine die flausviel bij zien van snee in vinger
Tante Gusta, omdat ze elke dag voor Maarten K bidt
• Draken
Tante gusta omdat ze familie van Maarten is
Kerel van Kebabzaak in Betekom met T-Shirt historia van Martijn
Chiroleiding bij Kristien
Phil (zijn microgolf was gepikt toen hij zat was)
• Quote
Bert “wat is de favoriete politicus van Stijn?” “Ban ki moon”
Silke “Mijn muis geraakt maar niet gepakt”
Jonas tijdens straf AS “Voor het eerst is er zoveel focus tijdens de cantus”
• Foto van de week
Er was geen fototoestel

