KV 7: 28 oktober 2013
Aanwezig: Caro, Silke, Jonas, Maarten, Ann-Sophie, Martijn, Nico, Angelica, Jorn, Maarten, Nina,
Fonske, Gert, Emilie, Toon, Jelle, Myrthe, Joke, Florian, Cisse, Bram, Arnaut, Geertrui, Margot, Nasse,
Siegfried, Freija, Diane, Jef, Matthias
Verontschuldigd: Julie, Kristien, Shana

Vorig verslag
Aanwezig – verontschuldigd –aanwezig

Vorige week
24urenloop
Heel gezellig
Soms domme shiften (2 mensen die 5 fietsen bewaken)
Shiften zijn allemaal goed gegaan: proficiat!
Er zijn bepaalde schandalen gebeurd die niet kunnen (‘lowbudget’ standjes, telsysteem)
LOKO was in de war met shiften
Doop
Diane en Tine hebben tot 4u op de spoed gezeten. Erg dat iemand die niet in het praesidium
zit, mee naar de spoed moet. Als er zoiets gebeurd, moet het beter naar de praeses
gecommuniceerd worden. In het vervolg iemand aanstellen die verantwoordelijk is? Ze heeft
er gelukkig geen blijvend letsel aan over gehouden. Niemand was op de hoogte van wat de
verzekering dekt en wat niet en dat zou ook niet kunnen. In het draaiboek voor volgend jaar:
eventueel kijken naar een extra verzekering
Er waren veel eerstejaars: super!

Onderwijs
Er is een eerstejaarsverantwoordelijke en iemand van de KULAK.

Fak
Promo: Hopus en boswandeling met fruitsap
Wasted Wednesday: dagdisco: allemaal komen  Nasse en Maarten draaien
Cocktails en partysnacks shiften
14-16: Cisse Gert
16-18: Freija en Martijn
Het is kindjesweek: extra stewards nodig
Voorkant:
10-12: Margot en Toon
12-02: Nasse en Fonske

02-04: … en …
Achterkant:
10-12: Angelica en Emilie
12-02: Jelle en Nina
02-04: Jelle en Matthias
Halloweenparty: filliers jenever party
Steward vooraan
12-02: Jonas en Jelle
Jenever inschenken
02-04: Joke
9/10 op permacontrole

Animatie
De eerste volgende brood en spelen: fifa toernooi met hamburgers
Eerstejaarscantus
Er is eindelijk een locatie: de Toewip
Kaarten: donderdag om 14u of tijdens wasted Wednesday
Tappers: Martijn en Ann-Sophie
Ronddragers: Julie en Myrthe

Financiën
Subsidies bij LOKO zijn binnen gebracht
Er was nog 8,69 over van het geld dat de schachtenverkoop had opgebracht na de doop
Er hebben al een paar mensen voor de reis betaald, de deadline is volgende week maandag.
Zichtrekening: 5591,18
Isha: hetzelfde
Spaarrekening: 6263,35

Cultuur
Er zijn een paar groepjes die mee willen doen aan de rock rally
Nu nog een hele rock rally organiseren gaat niet meer
We gaan een poll maken waar gestemd kan worden
We moeten 50 tickets in voorverkoop verkopen om mee te mogen doen met LBK
Popcorn: Halloween thema
A Nightmare on Elm Street
Er wordt popcorn verkocht

Tongeren gaat niet door: behalve Jelle had zich niemand ingeschreven
Er is te laat reclame voor gemaakt
5/11: lezing NKV

Reis
Deadline betalen: maandag 4/11
Infoavond reis: 5/11 om 20u @ MSI 1.16
Cocktailfeestje: 5/11 om 22u @ Perma

Sport
Locatie voor jenevervoetbal?
St. Maartensdal of Den Bril?
Oppassen voor openbaar dronkenschap
Straks is het volleybal
De nieuwe truitjes zijn besteld

Onthaal
Er is een poll geweest voor het weekend: het is Gent geworden
Diane is er niet zo gelukkig mee
Misschien Jelle Haemers vragen om rond te leiden?
14 november is het fakbartocht

Cudi
Woensdag is het jenevervoetbal?
Voor 1 keer de Cudi dicht doen? → geen cudi woensdag

Erasmus
Deze maand: veel evenementen om internationale studenten dichter bij elkaar te brengen

Toneel
Ze gaan op weekend, maar er is nog geen locatie.
Onthaal stuurt het adres van Assen door

Hermes
Tekstjes zijn grotendeels in orde

PR
Activiteiten moeten vroeger gemaild worden en altijd gemaild worden!
Niet pas zondagavond
Affiche van de eerstejaarscantus moet er zo snel mogelijk zijn, nu de locatie bekend is

KOCO
Knokeltje voor Jordy: 24 urenloop is nog nooit zo goed georganiseerd geweest
Woensdag 6/11: letteren TD
Praesidiumcantus: had beter gecommuniceerd moeten worden

LOKO
Niets interessants

Permakuis en nissencontrole
Gert en Geertrui

Reclame per jaar
Veel reclame maken

Varia
Kindjesweek
Dinsdag: 11-1: Caro en Jelle
Donderdag: 18u: Jonas en Emilie
Er moet nog een doos bekers naar de Albatros
Extra kortingkaart voor verenigingen aanvragen?
Filmopnames

Badmuts/held/draak
Badmuts
Toon die bagatell voorleest
Bakker in Charleroi
Maarten: dinsdag is het wasted Wednesday
Musicologica
Held
Jordy
Diane
Eerstejaars en vooral Koen en Minne
Draak
Oude lelijke dikke Duitsers
Apolloon
LBK

Quote
Diane: mijn leven is een soap, en de mensen zouden godverdomme kijken

