Verslag K.V. 11 november 2013
Verontschuldigd zijn: Diane, Cisse, Jef, Toon, Caro, Silke, Julie en Ann-Sophie
Aanwezig: Jorn, Arnaut, Nasse, Maarten K., Maarten P., Florian, Siegfried, Jonas, Matthias, Geertrui,
Angelica, Gert, Myrthe, Shana, Freija, Fonske, Bram, Jelle, Emilie en Margot, Joke, Nina, Maarten P, Kristien.
Goedkeuring van het verslag van vorige week: goedgekeurd
Jonas zet het verslag online!
EVALUATIE VAN VORIGE WEEK:
- Cantus in de Toewip (eerstejaarscantus): zeer gezellig, Porno was boos, Jelle vond het een van de
leukste cantussen die hij al gedaan had, Jonas geeft toe dat hij wat agressief was jegens de oude zakken in
het begin opdat ze kalm zouden zijn, hierdoor waren ze minder storend dan in het algemeen, Toon Huls
was afgekomen: leuk! Zaal was tof omdat er niet gekuist moest worden, maar het was zeer duur. Lelijke
cafébaas.
- Lezing van het NKV: Viel wel mee.
- Reis infoavond: was zeer kort en stak goed in elkaar. Het leek veel professioneler dan vorig jaar
(volgens Freija) en Jonas zegt: mooi gedaan! Cocktailfeestje was ook zeker een succes! Heel geslaagd en
mooie winst voor de reis (een € 200 ongeveer).
- Brood en Spelen: beetje uitgelopen maar een succes! Veel ploegen hadden zich ingeschreven maar zijn
niet komen opdagen. Dit kan natuurlijk wel eens gebeuren als de inschrijving gratis zijn, wel jammer!
- Boekenbeurs: Zeer veel mensen afgezegd, misschien door de vage regeling, maar toch spijtig. For future
reference: zet u ook nooit meer op een lijst als je niet zeker bent.
- LetterenTD: Dik feestje, Jonas en Maarten K. hebben zich kapot geamuseerd.
- Opnames Kenau: We kwamen aan rond 6u (dank u praesidiumleden!) en de dag duurde wel zeer lang.
Toch was het een unieke en leuke ervaring, Jonas vindt het spijtig dat hij zich niet kon verkleden omdat hij
een organisatorische functie kreeg. Er was 62 man aanwezig, wat ons een winst van € 1240 opbrengt! Er
waren genoeg figuranten. Lang wachten wel, maar zeker een succes: hoera! Knokeltje voor iedereen die
aanwezig was en Historia geeft sowieso een gratis vat in de Fak! Grootste deel van de opbrengst gaat naar
de feestweek, aangezien dat een verliespost is.
ONDERWIJS:
- Dieter, Siegfried en Angelica gaan met Werner Thomas samenzitten om inzake de bachelorpaper en de
master.
- maandag 18 november 2013 adviesraad op perma, dinsdag 26 november is het onderwijshearing.
- Nelle van Straal wil een Team Torfs oprichten om te zagen over de LBIB en betogen tegen de lage
subsidies op het Ladeuze. Angelica denkt niet dat dit een realistisch doel is. Jonas wil hier zich wel voor
engageren, aangezien Torfs heel wat beloftes heeft gedaan voor Letteren en daar is nog niets van
gerealiseerd.

- Stura deze week en er heeft een vage kerel naar Angelica gebeld om te vragen wat ze van Stura vond. Ze
vraagt of de poster voor de Onderwijshearing af is, Jorn weet van niets. Moet zo snel mogelijk in orde
gebracht worden.
- Niemand kan naar de Straalvergadering gaan op donderdag en we gaan vragen om uit te stellen.
- Lokaal geschiedschrijving is veranderd!
- Mailinglijst van monitoraat, masters verwijderd

FINANCIEN:
- Op de zichtrekening € 11594,16 (is grotendeels voor de reis), bijna iedereen heeft betaald voor de reis
behalve Porno en Kristien.
- Brood en Spelen had € 26,61 winst (knokeltje)
- Het cocktailfeestje had € 141,09 (knokeltje)
- De waarborg van het praesidiumweekend is eindelijk terugbetaald (€ 156 terug van € 220).
FAK:
- 9/10 op de permakuis, Jelle vroeg over het uitkuisen van de friteuses: is inderdaad taak voor
permakuisers!
- dinsdagavond is het nineties feestje: allen daarheen! Als er nog iemand dingen uit de jaren ’90 heeft,
meebrengen graag! En woensdagnamiddag van Historia.
- FAKBOEK: (iets te agressieve?) speech van het beheer gekregen omdat nineties feestje, brood en spelen,
... niet in het fakboek stonden. Desalniettemin: zeer belangrijk! Jonas wil niet meer dat dit voorkomt, geeft
zelf wel toe dat hij dat moet nakijken. Maarten oppert dat vroeger Cédric bijvoorbeeld alles zelf in schreef
en dat er zo een misverstand is verstaan. Het is perfect mogelijk om na de KV gewoon in te gaan schrijven:
iedereen moet verantwoordelijk zijn voor zijn eigen functie.
- Blijkbaar stond de deur van de Fak open tijdens de LetterenTD en ook de DJ kast was open, waar alle
sleutels in zitten (van de kelder en dergelijke). Het is nog niet bekend waarom dit zo was: Boudewijn was
dit vergeten of heeft een Fakverantwoordelijke dit gedaan?
- Maarten heeft op de beheerraad gevraagd inzake pinten voor een euro: bonnekes bestellen!
- Bovendien: Maffiafeestje staat gelijk gepland met het Sinterklaasfeestje. Dit laatste blijft dus gewoon
staan en de Maffia-avond gaat naar 3 december.
- Volgende week is het Lustrumweek van de Fak: wij krijgen redelijk wat shiften. Bovendien is het ook
verjaardagsfeestje volgende week maandag 18 november: 4 shifters nodig.
- stewards van 12-02u: Nasse en Matthias
- toog praatkamer 02-04u: Fonske en Jelle
- Kringenzuip, shifters nodig!
- stewards van 12-02u: Florian en Maarten P.
- stewards achteraan van 12-02u: Arnaut en Joke
- toog praatkamer van 02-04u: Jonas en Jorn (beiden onder voorbehoud: online)
- extra fakverantwoordelijke nodig van 12-04u: Fonske

- Praesidiumtapcursus: heel lang achter gevraagd en altijd uitgesteld. Volgende week gaat niet door de
Lustrumweek, dus de week erop: dinsdag de 26e van 11u en het is gratis. Allen daarheen!
- Lustrumweek: zondagavond is het openingsreceptie, fak niet officieel open en alle praesidiumleden zijn
uitgenodigd: AVONDKLEDIJ en UITNODIGING! Deze komt via mail, druk die dan af en breng ze mee,
anders niet binnen!
- Fakpromo is Gouden Carolus Trippel en Gouden Carolus Ambrio en wodka appelkers!
ANIMATIE:
- Gert vond alles goed vorige week, gaan morgen naar de winkel (samen met Fak en Cultuur), Fonske heeft
auto? Er gaan ook frituurhapjes verkocht worden, hamburgers? Zeker in de nissen kijken voor drank!
- Brood en Spelen deze week: pannenkoeken! Shiften:
- 13-15u: Jelle en Fonske
- 15-17u: Jorn en Nico
- Kerstetentje: heeft Nico verlof voor aangevraagd en we weten deze week of hij al dan niet kan komen
koken. Posters van het kerstetentje komen in orde binnenkort, maar inschrijvingen moeten ook weldra
beginnen. We wachten op Nico Keusters om deze op te kunnen stellen (menu en dergelijke).
- Gaan deze donderdag 16u samenzitten met het Hoogpraesidium (en Animatie dus) om te vergaderen
voor de feestweek. Jonas doet zijn salestalk: vermoeiende week, maar wel de leukste van het jaar!
Iedereen welkom voor dat Feestweek comité!
- Poppolls, komen uitnodigingen deze week in orde?
- Poster voor de nineties opgehangen: Nee, maar liggen wel klaar: Gert gaat wel hangen zodat de mensen
die gaan middageten in de Alma dit nog kunnen zien.
- Matthias heeft een (algemene) opmerking: als er saus uit de nissen wordt gehaald: neem eerst de
potten/bussen die al open waren.
REIS:
- nog twee man betalen
- succesvol cocktailfeestje
CUDI:
- gemaild voor de truien, ticketjes uit Guidogids: iedereen die deze niet meer gaat gebruiken, haal die
gewoon er uit en overhandig die aan Jonas of aan de Cudi op woensdag!
CULTUUR:
- Voor de quiz nu woensdag: Angelica ging verbeteren, Margot, Arnaut, Siegfried, Shana, Nasse, Caro en
Fonske ook.
ERASMUS:
- Infoavond 10 december
- nu woensdag in MSI Flemish movie night

Dany Pieters vice-rector van Humane en internationaal beleid komt de vergadering volgen
TONEEL:
-Croquesverkoop verzet naar 18 en 19 november
30, 31 maart en 1 april gaat het toneel door
30 november gaan ze op weekend
HERMES:
Uitgedeeld bij de eerstejaars, 2de en 3de jaar bij geschiedschrijving, woensdag bij de masters
Dinsdag van 6 tot 8 uur houdt de Hermes een vergadering voor de volgende Hermes
Volgende deadline is 10 december
Artikels vragen aan VHL
ONTHAAL:
Fakbartocht op donderdag (Tour de Fak) er zijn zelfs prijzen
Jonas stuurt mail naar mailadres fakbars
Beter ergens afspreken, de bareel ? afspraak aan de bareel!
SPORT:
Oefenmatch tegen NFK
Jordy heeft gekeken voor te gaan schaatsen, met een jenevertocht erna, €4,50 inkom, denk aan bonnetje
van Guidogids. Er moeten op tijd lijsten worden gemaakt
PR:
Mailen naar het juiste adres
SLO beter betrekken
Reclame per jaar komt in orde
FOTO:
Foto’s gemaakt worden op 90’s feestje => Myrthe
Foto’s van schachtenverkoop online zetten
Donderdag Fakbartocht (Diane)
Foto’s op fakcomputer van 1stejaars cocktailsfeestje
KOCO:
Nog geen shiften Lokomotion
Jordy heeft beklag gedaan over sport
LOKO:
Vrijdag is het Stura en Loko (Siegfried, Angelica, Jonas)

PERMAKUIS:
Jonas en Joke
VARIA:
Tussenstanden van shiften komen eraan
Mail Cercle Historique op Facebook
Florian kan niet van 12 tot 2 shiften (Shana vervangt hem).

FOTO:
Matthias in de film
QUOTE:
‘Matje was om op te eten’, ‘als je matje zou opensnijden, zou er wol uitkomen’
VARIA:
-

Bij toneelkaarten krijg je groepskorting vanaf 2 personen, overleggen met cultuur

-

Babylon geeft gratis cava en raclette

-

Voorstel tot nieuwe categorie ‘ontdekking van de week’: panos is open om half 7 ’s morgens, biefstuk
wordt zwart na 3 dagen uit de diepvries te halen

-

Twee bankkaarten (vragen aan Jonas)

-

Sinterklaas en zwarte piet (2 en 4 december): Jellen en Jorn op woensdag en Nasse en Geertrui op
maandag

Draak: Gids in Kazerne Dossin, NMBS³, infrabel, Indiër, Nina’s knie
Badmuts: Jonas, Mattias, Jelle, Kenau met haar historische blunders, Siegfried, Jorn, Gert zijn personage in
de film, zonne-inspecteerman, rookkerels, Alexander, boekenbeurs, schoenen van de film, Ellen F.,
Held: Alexander, Sander Millis, Angelica, E. Aerts, Mattias

