KV 8: 4 november 2013
Aanwezig: Caro, Silke, Jonas, Maarten, Ann-Sophie, Martijn, Kristien,, Angelica, Maarten, Nina,
Fonske, Gert, Emilie, Toon, Jelle, Myrthe, Joke, Florian, Cisse, Bram, Shana, Arnaut, Julie, Geertrui,
Margot, Siegfried, Freija, Nasse, Diane, Jef, Matthias
Verontschuldigd: Nico, Angelica
Afwezig: Jorn
Vorig verslag
Goedgekeurd
Evaluatie vorige week
Praesidiumcantus
Leuk
Historia met volledige corona ↔ 10 mensen van babylon
Martijn buiten gezet zonder reden tijdens het 2e deel.
KOCO moet beter communiceren als ze shifters nodig hebben.
Mensen werden zonder reden gestraft.
Tapavond
Er waren twee shiften niet ingevuld
Knokeltje voor Nina die 4u shift gedaan heeft
Film
Veel volk
5,5 euro winst
Alfa heeft de beamer geclaimed voor de rest van het semester: bij LOKO kijken
Wasted Wedsnesday
Het was een succes
Er waren veel en zatte eerstejaars
Volgende keer misschien beterd voor een fakavond?
Meer reclame maken in het vervolg
Jenevervoetbal
Iedereen was heel zat
Niet te veel bashen op mensen die je niet zo leuk vindt, Historia vertegenwoordigt iedereen
en mag niemand uitsluiten.
Halloweenavond
Er was heel veel volk
3200 omzet

Knokeltje voor Fonske omdat hij shift van Eoos over nam.
Shiten tot 4u ~ tot einde
Rondgaan in lessen voor middelbaar
Dinsdag: praesidium was aanwezig, maar er was geen les
Donderdag: er was niemand uit het middelbaar
Permakuis
Zorg dat het proper is!
Aval, lege dozen en vuilzakken moeten weg.
Frituurvet mag nooit in het weekend blijven staan.
Onderwijs
Aula van geschiedschrijving.
Ouderejaars moeten uit de mailinglist van het monitoraat.
Binnenkort is het weer adviesraad van Historia.
KUL moet beter communiceren (~ ongeluk professor Trio)
Cultuur
Deze week: geen film omdat het NKV lezing is
Volgende week: flicks for chicks
Historiaquiz
54 inschrijvingen, we zitten aan de limiet, er komt niemand meer bij
Er zijn al heel wat prijzen
Financiën
Jenevervoetbal is nog niet klaar, maar er zal winst zijn
Dagdisco: 187 inkopen, 145 inkomsten
Alles samen zou het op 29 euro verlies komen
Kerstetentje: zaal is betaald
Zichtrekening: 7548,65
Andere rekeningen: blijven gelijk
Betaling reis: in het vervolg naam begunstigde mee communiceren
Kristien Katert
Straks cantus: jeej!
Jammer dat Onthaal er niet aanwezig is, maar het is natuurlijk geen verplichting.
Fak
Gouden Carlolus als promo en je krijgt een ‘houtouw’

Er zijn nog altijd tappers welkom
Tapavond morgen: shiften 1-3 vooraan: Nasse en Joke
90’s feestje
Met cocktails en frituurhapjes
Zowel Animatie en Fak doen de opkuis
Steward vooraan 10-12: Bram en Nina
12-02: Maarten P en Florian
02-04: Diane en Arnaut
Steward achteraan 10-12: Joke en Margot
12-02: Matthias en Myrthe
02-04: Jelle en Julie
Cocktails 10-12: Jef en Siegfried
12-02: Caro en Geertrui
02-04: Jonas en Ann-Sophie
Frituurhapjes 10-12: Silke
12-02: Emilie
02-04: Kristien
Animatie
B&S: Fifa met hamburgers
13-15: Gert en Geertrui
15-17: Matthias en Fonske
Volgende week donderdag wordt er samen gezeten voor de feestweek om 16u
Reis
Shiten voor het cocktailfeestje
Caro en Silke shiften de hele avond
10-12: Frieja
12-02: Diane
02-…: Jonas
Cudi
Morgen worden de truien besteld
Volgende week maandag geen cudi wegens 11 november
Er zijn 13/14 tickets voor de boekenbeurs

Diane, Emilie en Freija gaan niet meer mee
Erasmus
Think Abroad maand is begonnen
Nu woensdag van 2-6 naar de universiteitshal komen
Toneel
Dinsdag en Donderdag worden er croques verkocht omdat het weekend nogal duur is.
In het vervolg wel eerst laten goedkeuren op de kv. En halletje moet gereserveerd worden.
Eoos is ook wel eten aan het verkopen
Hermes
De hermes is bij de drukker
Er zijn veel tekstjes te laat gekomen en sommigen zelfs niet
Volgende deadline: begin december
Best niet de laatste week uitdelen omdat er dan veel lessen weg vallen
Foto
Myrthe neemt foto’s op de cantus
Silke neemt fototoestel mee voor cocktailfeestje
Sport
Er heeft iemand een broek achter gelaten
Binnenkort gaan ze petanquen
Historia is gewonnen met de volleybal
PR
Caro stuurt flyer van kerstetentje vorig jaar door
Extra poster op de deur van de fak tijdens feestje
Ook eens langsgaan bij SLO
Onthaal
Volgende week donderdag: fakbartocht.
Onthaal stuurt info voor poster naar PR
KOCO
KOCO heeft naar hun voeten gekregen voor praesidiumcantus
LOKO heeft serieus onder hun voeten gehad over de 24 urenloop
Permakuis
Jef en Jelle
Varia

Cercle Historique wilt iets samen met Historia doen.
Kenau
Het begint om 7u ’s morgens
Als het uur een probleem is: stuur een mail
Het duurt tot het donker is
Badmuts/held/draak
Badmuts
Nasse op de jenvervoetbal
Jonas die de Toewip probeeert te regelen
Alfa die de beamer reaerveert voor fimavonden waar niemand op komt
Eoos voor hun handgeschreven poster
Eoos omdat ze niemand vinden om te tappen
Held
Nina en Jelle die stewardshiften doen
Jonas die veel moeite doet voor de Toewip
Nasse met zijn youtube filmpjes
Filmpje over Germain
Draak
Eigenaar en dochter Toewip
Prijzen van de vaten in de Toewip
Eerstejaar die in een week 3 keer naar haar kot gedragen moet worden
De zus van Eva
Video van de week
Huwelijksvideo Niels
Foto van de week
Freija in de veto
Quote van de week
Deze dinsdag is het wasted Wednesday
Phil heeft meer verjaardagen dan studiepunten

