KV 6
Aanwezig: Nina, Angelica, Nico, Margot, Arnaut, Siegfriend, Shana, AnnSophie, Martijn, Silke, Caro, Nasse, Matthias, Maarten K, Fonske, Bram, Myrthe,
Emilie, Joke, Jelle, Diane, Kristien, Freija (verslag)
verontschuldigd: Annelies, Jordy
Verontschuldigd: Julie, Jef, Maarten p, Gert, Cisse en Toon
afwezig: Jorn, Geertrui
1. Overlopen vorige week
vorig verslag goedgekeurd
evaluatie vorige week:
Dinsdagavond: kutdj: Laurens V. = schandalig gedraaid, nooit meer
Film: er was 7, 5 man: V for Vendetta, enkelen zijn binnen en buitengegaan.
Brood en Spelen: ‘middelmatig’: maar 40 porties voorzien maar toch nog moeten
gaan bijhalen
Schachtenverkoop: duurde vrij lang, had veel korter geworden was op een
bepaald moment zelfs een beetje saai. Wim van Velk en Frederik zijn zeer
irritant. Alle Schachten stonden binnen dus dat was heel goed, beter dan vorig
jaar. Knokeltje voor het team! Quiz was wel tof maar misschien spijtig dat er niet
echt iets mee is gedaan. Maar er mag strenger geweest zijn: sommigen wilden
niet meedoen. Ze waren vrij duur allemaal dus dat is heel goed.
Weekend: heel goed georganiseerd, 30 man van de eerste jaars = goed, leuke
cantus, fijne activiteiten.
2. Onderwijs
Morgen samenkomen met de eerstejaars maar probleem: verkorte bachelor
antwoordt niet meer, maar Jonas weet wel nog iets. We hebben ook een
kulakker, hoera!
Heeft iemand klachten over het IER of het ISP: We vinden dat het duidelijker
moet zijn dat de examenmomenten kunnen vervallen. Als je niet kiest tussen
oudheid of oudheid tot heden: grove fouten, enkel algemene vakken kunnen
nemen. Moet duidelijker gecommuniceerd worden. Sommige mensen konden het
ook niet aanduiden. ook goede commentaar: wordt goed nagekeken, vb als je
bachelorpaper niet opneemt neemt ze contact op.
klacht over geschiedenis van de geschiedschrijving: het lokaal is te klein, niet
iedereen kan er binnen.
Raar dat tweedejaars en derdejaars nog steeds mails krijgen voor het
monitoraat! Hopelijk doet Tim er snel iets aan.

3. Financiën
Rekeningstanden: zichtrekening 6609,14 euro
Isha: 4161,61 euro
Spaarrekening: 5263,63 euro
Zichtrekening gaat waarschijnlijk volgende week fel verminderen omdat de reis
wordt betaald
Brood en spelen: 10,46 euro winst
schachtenverkoop 581 euro + 40 euro van het beheer
 budget voor de doop 304,15 euro
we krijgen niets terug van acco, ook geen antwoord voor de waarborg van
praesidiumweekend.
Kristien en Martijn moeten nog geld terug. Mensen van het eerstejaarsweekend
moeten ook betalen.
NKV heeft teruggestort: ze hebben 122 euro of iets meer gestort, we krijgen 50
euro voor ‘bewezen diensten’
tegen de 31e moeten de subsidies bij LOKO binnen maar dan moeten de
rekeningen bij de Raaf in orde zijn.
just-eat button: Jonas kan daar helemaal niets van, gaat professionele hulp
inroepen
4. KOCO
Als je een shift hebt, zie dat je op tijd bent. En als je een opbouw of afbraakshift
hebt, zie dat je gemakkelijke kledij aanhebt en geen te mooie dingen.
Maak veel reclame voor de 24-urenloop.
merci om de shiften in te vullen, alles is ingevuld behalve 1 shift: woensdag van
21u tot 01u: planché afbreken: Shana wilt die doen
Jelle en Maarten P: heel hard bedankt voor het invullen van zoveel shiften!
Opbouw maandag
Massagetafels opbouwen
Planchéshift 21u- 01u
Fietsenparking21u-01u
Afbraak 10u-13u
Tap 01-03

Jef en Maarten P
Jelle en Maarten
Shana
Matthias
Jelle
Maarten K en Jonas

Doorgeeftap
Bewaking spuiye
Vuilbaksteward 17-19
Fietsenparking 8-10
Fietsenparking 10-12

Toon
Diane
Kristien
Jelle en Freija
Cisse en Ann-Sophie

Verschillende weddenschappen: Jasmien: verkleden als trol, Thomas in speedo
lopen, Kathleen: als tiroler, Aurelie: cadeautje verkleden, Ellen gaat haar haar
ros verven na 100 toertjes, Kristien en Jonas: toertje lopen in versheidsfolie en
aluminiumfolie..
Mecenas heeft een probleem: zij hebben hun 24-urenloopshiften niet vol.
14u-18u: ? (nog in te vullen)
10u-14u: afbraak: Fonske
Shiften letterentd: 6 november
Inkomshift 12-02
Bonnetjesshift 10-12
Bonnetjesshift 12-02
Bonnetjesshift 02-04

Myrthe
Maarten K
Nasse
Jelle

5. Kristien Katert
Dikke proficiat voor onthaal met hun weekend!
6. Animatie
Brood en spelen gaat niet door door de 24-urenloop
volgende week: Wasted Wednesday: frituurhapjes (met prijzen die reis oké
vindt) + blue curacao en Passoa
Kerstetentje: reglement van de zaal ontvangen
eerstejaarscantus: Flaminia heeft gezegd dat ze geen enkele andere club zouden
toelaten, deze week pas beslist. Allegria: gaat waarschijnlijk niet lukken want er
kan geen 70 man binnen, we moeten eens kijken in de bar vista en de social
club. Naar La Paz geweest: daar mag het normaal tenzij we het afzetten. Nog
een alternatief: de Toewip: is het niet goedkoper? Enkel als we heel erg veel
drinken, eerst La Paz kijken. Eerstejaars drinken namelijk niet zo heel veel,
hebben we gemerkt op eerstejaarsweekend.
 we gaan kijken en als er 40 man binnen kan is het goed. Bedoeling dat het
vooral eerstejaars zijn.
Nog geen vuilniszakken gekocht. Donderdag nodig voor de doop.

7. Onthaal
tof weekend, meisje die moest komen controleren vond dat alles proper was
achtergelaten. Ze moeten ons nog 41 euro terugstorten. Geen klachten van
nachtlawaai of niets, heel goed verlopen.
Samengezeten met cultuur voor het historiaweekend: enkele opties, concept
uitgewerkt: cultuurweekendje in het binnenland, want dat is goedkoper. liefst
Antwerpen of Brussel. 1 dag georganiseerd door cultuur en 1 dag door onthaal.
Slapen in een hostel ofzo.
 Datum: rond de paasvakantie. Liefst het weekend ervoor want erna is al
moeilijk met de kiesweek enzo.
 er zijn andere voorstellen dan alleen Antwerpen en Brussel: waarom niets
in Wallonië?
Stemming: Hasselt: 2 / Leuven: niemand / Antwerpen: 2/ Brussel: 5/ Gent: 6/
Brugge: 1/ Luik: 4 / Aarlen: niemand / Namen:1 / Bergen: 1 / Buitenland: 2.
 poll houden op de praesidiumpagina
8. CUDI
Pulls komen in orde (jonas gaat dat regelen)
9. Doop en schachtenverkoop
Donderdag is het doop, er kan beter nog wat reclame gemaakt worden. Kan
iemand naar Aerts gaan? Toon doet de bagatel! Porno en Matthias gaan ook.
 ook bij de ouderejaars moet er reclame gemaakt worden: liefst in de les
zeggen. Is al gedeeltelijk gebeurd bij geschiedschrijving.
Inkopen doen we donderdag, rond half 3.
Er zijn geen dooppakken, en er zijn er geen meer in Leuven dus Angelica gaat ze
meenemen. Een twintigtal pakken.
Dopers moeten er zijn om 18u, gedoopten om 18u45.
 Staat fout op de bagatel!
Na de schachtenverkoop naar hier komen, maar mensen die niets te maken
hebben met het evenement moeten hier ook niet komen drinken.
Het statiegeld van het weekend is nog niet in orde.
Doopcharters moet Jonas nog doorsturen, hij gaat ze ook laten afdrukken. Niet
vergeten om het jaar aan te passen !!

10. Sport
Historia heeft gewonnen tegen Chemica, maar de Eoos-Historiaploeg is helemaal
afgemaakt tegen Apolloon, 15-1.
Kom allemaal een rondje lopen voor letteren, of laat uw schachten lopen!
Wilt iedereen alsjeblieft het filmpje op facebook posten?
Opa van Gert gaat 50 euro sponseren voor de historia-truitjes. Joepie! Boudewijn
ziet het nu niet meer zitten om ons te sponsoren. Gaat niet voor alle kringen,
dus historia mag geen uitzondering zijn. Ook wilde hij bedrukking maar dat kost
al 30 euro. Bovendien is er commentaar gekomen dat we het niet hebben
overlegd met de andere kringen.
 nog eens voorleggen op de beheerraad!
11. Hermes
Deadline: volgende week ZONDAG, of de maandag erna. Mensen die altijd
schrijven: ofwel een halve A4, ofwel een volledig blad.
Logo van Just Eat moet worden doorgestuurd.
12. Toneel
Heel veel kopies gemaakt, een stuk of 1000. Voor de rest al 2 lezingen gedaan,
iedereen zit in zijn rol!
Twee keer repetities deze week
13. Fak
Systeem van stewardshiften gaat behouden worden, elke fakavond gaan we 2
extra shifters nodig hebben tussen 1 en 3 die binnen de 5 minuten hier kunnen
zijn. Ze moeten steeds standby zijn om opgeroepen te worden.
 Nasse gaat het op de tapperslijst staan. Geen tegenprestatie hiervoor!
Straffe Hendrik is de weekpromo.
We hebben een 10/10 voor de permakuis. Dit natuurlijk omdat Matthias een
briefje heeft geschreven met ‘kusjes en lekjes’ op.
Er is geen dinsdagavond-tapavond wegens 24urenloop
Praesidiumtapcursus: gaat doorgaan op een dinsdagochtend in november, meer
informatie volgt nog.
31 oktober feestje van de fak: Halloweenfeestje met alle soorten jenever van
Filiers.

Merci voor de tappersshiften.
14. Website
momenteel 206 mensen die de nieuwsbrief volgen, ook oude zakken
logo van jus teat: werkt niet, verschijnt niet op de website.
Bij internationaal staat een Engels tekstje, bij deze zal LOKO International
tevreden zijn, joepie!
15. Foto
Diane haar fototoestel is kapot sinds het avontuur. Ze gaat zien wat ze kan doen,
proberen te laten herstellen. Ze gaat het meenemen naar de doop want het
werkt zo af en toe.
24urenloop: KOCO Maakt foto’s.
Foto’s van de schachtenverkoop staan nog op de fak-codak
16. Reis
Vliegtuigtickets zijn al geboekt, 130 euro geworden maar de hostels zijn gelukkig
wat minder duur.
Boedapest is al vol!
Caro en Silke willen graag 1 shift krijgen per keer dat ze frituurhapjes verkopen.
Toch wel 4 of 5 uur bezig zijn. In orde!
Info-avond: 5 november.
17. Cultuur
Museumbezoek naar Tongeren: volgende week dinsdag! Nina gaat rondgaan in
de les. Babylon gaan het laten weten aan de studenten en die gaan meegaan,
Alfa heeft nog niets laten weten.
Filmavond: Historische films? Om te volgen op het museumbezoek. Poll op de
groep te zetten? Of toch maar een Halloween film? ja! griezelfilm. Nina gaat zelf
popcorn maken.
Affiche voor de nieuwe NKV-lezing: Nina heeft al een poster gemaakt.
Interfacultaire rockrally: reeds 3 bandjes hebben zich gemeld, maar hoe gaan we
dat kiezen? Deadline voor inschrijving is deze vrijdag. Hoe gaan we dat doen?
 is het niet te kort op om een rockrally te organiseren? Materialen enzo?
 Een andere optie is de poll

Quiz: posters in de kinepolis: doen ze niet omdat ze ze zelf verkopen. Vorig jaar
was er over van de kiesweek. Ook bij Peeters geweest: daarvan krijgen we
waarschijnlijk nog wat boeken.
 werkgroep moet wat prijzen zoeken, maar iedereen moet eens horen bij
hen thuis.
 Coffee college? Als je het logo op de poster zet zullen die normaal wel iets
sponseren
 Quetzal en Mont Caffé en KBC: die geven echt superveel
 KBC-magneetjes
Bozar: India Belichaamt, heel interessante tentoonstelling. + ligt in het thema
van de Hermes dan.
Thai wilt eventueel wel korting geven bij de kookcursus.
Breed publiek – 8 november: uitstap, diegenen die zich opgegeven hebben zijn
begeleiders
18. PR
De agenda is niet aangepast, maar er moet wel beter gecommuniceerd worden
over het uur, de plaats, wat er gebeurt.. En ook altijd OP TIJD! Dit week een
voorval: is zeker niet enkel Toon zijn schuld maar een beetje van iedereeen.
Leuk dat Jorn veel werkt met foto’s op de affiches!
19. LOKO/ STURA
Stura: Data moeten veel vroeger doorgestuurd worden! Vanaf nu om de drie
weken. Siegfried gaat mee.
Vrijdag is het LOKO
Permakuis en nissencontrole: Freija en Florian, vrijdagnamiddag want er is doop!
20. Erasmus
Nu donderdag is het erasmus-infoavond: 2e en 3e jaars kunnen langskomen. Je
moet verplicht een van die sessies volgen.
21. Varia:
filmmaker uit Nederland gaat een film maken in Leuven en ze zijn op zoek naar
een 100-tal figuranten die op een zondag in Leuven willen opnemen. Het mooie
hieraan is dat we per man 20 euro krijgen. We kunnen dat eventueel wel
overleggen met Toneel. Het is wel al midden november!!
Kringfiche: moet verborgen worden, want iedereen kan je gegevens vinden op
internet.

Held: Simon van Musicologica, Mama van Diane en Mama van Toon,
onthaalteam, de opa van Gert, de kookploeg op weekend, Jelle, Jorn, eerstejaars
die toch een vrije versie heeft gedaan, de eerstejaars.
Badmuts: kerel die aan het slapen was op de wc van de fak, Toon, Sam.
Draak: LBK, V. S., de man van de kassa van de colruyt in Asse, iedereen die in
Wilsele woont, Georgette die een snor heeft, papa van Jejoen, vegetariërs,
communicatie tussen Jonas en de kookploeg het moment dat de spaghetti bijna
klaar was.
Foto van de week: toon met de Girlz
Quote van de week: Toon: ‘dat is eigenlijk nog goed. Ik ga een abonnement
nemen’. Martijn: ‘ik krijg daar stijve tepeltjes van’. Bert over Phil: ‘Phil heeft
maar 1 arm, hij is arm’. Bert: ‘is uw bloempje al geplukt’, ‘Jonas is sexy’.

