!

KV 1: 20 september 2014!

Aanwezig: Kristien, Caro, Silke, Maxim, Nasse, Menno, Hanne, Bram, Jasper, Cisse, Myrthe,
Arnaut, Siegfried, Koen, Joost, Gert, Katrien, Julie, Maarten, Toon, David, Boudewijn, Gregory,
Louise, Cédric, Tine, Sara!

!
Verontschuldigd: Ann-Sophie, Ruben, Florian, Zahra, Bert, Seppe!
!
Afwezig: /!
!
Praeses!
!
Kringvergadering!

KV is altijd op maandagavond 20u op de perma. KV begint stipt!!
Wie te laat gaat zijn of niet komt: verwittigen!!
Wanneer iemand aan het woord is, zwijgt de rest!!
Alles wat op de KV gezegd wordt, blijft binnen de 4 muren van de perma. !
Meningen en suggesties zijn altijd welkom, maar brainstorm er al eens over binnen je functie voor
je het deelt met de KV. !

!

Shiftensysteem!
Van een praesidiumlid wordt verwacht dat hij/zij 14 shifts op een jaar doet. Een shift duurt normaal
gezien 2 uur. Als je een shift doet, zorg ervoor dat je er een kwartiertje vroeger bent en vertrek
NOOIT voor de volgende shifter er is. Ook als je stewardshift hebt van 2-4 mag je pas doorgaan
als de beheerder het komt zeggen. !

!

Vrijdag is het permakuis. Dat wordt met 2 personen gedaan en iedereen komt via een beurtrol aan
de beurt. Al het afval moet weg, alle etenswaren moeten weg, het frietvet moet weg, vuilniszak
weg, tafels kuisen, grond vegen en de nissen controleren. Als dat iedere week wordt bijgehouden,
is dat nooit veel werk. !

!
Vice!
!
De wekelijkse rubriek van Gert heet Gert Giechelt!!
!
Financiën!
!
Begroting!

De begroting is momenteel opvallend positief. !
Lustrum moet er nog bij en daar zal wel een deel van het geld naartoe stromen.!
CuDi prijzen gaan wat omhoog omdat de inkomsten vorig jaar tegen vielen.!
Ook cantusprijzen gaan omhoog met 2 euro zodat die ongeveer break even draait. !
TD’s worden gratis vanaf een bepaald uur zodat er ook volk van de O.M. komt drinken. !

!

Opmerkingen!
!
- Cultuur verkoopt ook drank op de quiz dus wel inkomsten!
!
- Prijs van praesidiumweekend moet nog bepaald worden!
!
- Bij onderwijs: ook drukwerk rekenen (onderwijsbagatells)!
!
- Concrete prijs van een hermes weten zou handig zijn !
!
- International feestje voor internationaal staat er niet op (samen op infoavond)!
!
- Fak sponsort 15 euro per editie als hun reclame er in komt (5 edities + nulnummer)!
!
- TD 1 is in de Albatros, dan is 750 euro winst te optimistisch!
!
- Typfout bij ’cantus 2’!

!

Onderwijs!

!

Niet iedereen is even geïnteresseerd in onderwijs, maar het is een van de belangrijkste functies. !
Niet iedereen moet even geïnteresseerd zijn, maar medewerking en respect is altijd fijn!!

!

Faseverantwoordelijken!
Het is de aanspreekpersoon voor een bepaald jaar.!
Bij voorkeur gaat die persoon mee naar de POC!

!

1e fase: (?) en (?)!
2e fase: Ruben en Menno!
3e fase: Siegfried en (Kenny?)!
MA ME: Freija en (?)!
MA NT: Ine en Maarten P. !
MA Cult.: (Jasper?)!
MOSA: Kristien en Boudewijn!
Oudheid: Jelle en (?)!
MaNaMa: (?)!
Verkorte Bachelor: (?)!
SLO-contactpersoon: Selina !

!

Het zijn ook fijn zijn als internationaal mee komt naar de POC. !
Data POC (13u30)! 3 oktober MSI 02.18!
!
!
!
13 november MSI 02.08!
!
!
!
5 december MSI 02.18!
!
!
!
13 maart MSI 02.08!
!
!
!
8 mei MSI 02.08!

!

Onderwijsvergadering!
Altijd de maandag voor de POC!
Voor de KV, om 18u op de perma (inschrijven in fakboek)!

!

Data: !
!
!
!
!

!

DI 30 september om 20u!
MA 10 november om 18u!
MA 1 december om 18u!
MA 9 maart om 18u!
MA 4 mei om 18u !

Hearings!
Er komt 1 hearing per semester!
Dit semester: 25 november!

!

StRaaL!
Er is geen voorzitter gevonden voor StRaal.!
In de tweede week van het academiejaar is er een vergadering en je kan je nog altijd kandidaat
stellen als voorzitter of ondervoorzitter!

!

Stura!
Altijd op een vrijdagavond, voor LOKO!
Stura is nu in de ban van de verhoging van het inschrijvingsgeld!
Historia is voor een verhoging, mits bepaalde voorwaarden. Historia is een van de weinigen.!
Stura in het geheel is tegen verhogingen, maar willen ergens nog wel toegevingen doen.!

!
!
!

Jobdag!
Voormiddag: jobbeurs in inkomhal Letteren met verschillende bedrijven die historici aanwerven.!
Workshops over CV opstellen !
Avond: jobdebat: recent afgestudeerden die hun ervaringen delen over het leven na de opleiding. !

!
Voorlopige datum: dinsdag 17 maart!
!
Communicatie onderwijs!

Iedere hermes komt er een lijvig onderwijsartikel in de hermes.!
Verder komt er regelmatig een onderwijsbagatell, vaker dan vorig jaar. Die bagatell moet de
mensen informeren over de data van de verschillende onderwasraden, maar ook up to date
houden met de beslissingen in de belangrijkste onderwijstopics. !

!

Evaluatie van de bachelorpaper!
Georganiseerd door de POC. Er was de afgelopen jaren veel commentaar gekomen op de
bachelorpaper en de verschillen tussen de verschillende tijdvakken. Om het zo goed mogelijk te
doen, is er een enquête. Meer dan de helft van de 3e bachelors vorig jaar heeft die ingevuld. De
resultaten zijn samen gebundeld in een nota. Die nota is nog heel rudimentair. Er moet een nieuwe
nota komen die heel duidelijk is en de zwakke punten blootlegt. Die nota zou moeten kunnen
voorgelegd worden op de eerste POC. !

!
PR!
!

Facebook en andere media!
Communicatie met PR moet niet via via gebeuren.!
Gebruik allemaal de agenda!!
Als je een facebookevenement wilt voor je activiteit: laten weten aan PR. !

!

Er komt een fototoestel van Historia. !
PR neemt het fototoestel na de KV mee en uploadt de foto’s op facebook.!

!
Nasse post vanaf nu iedere dag iets op de Historia Twitteraccount !
!
Bagatell!

Gebruik goed de agenda zodat er geen fouten op de bagatell komen !

!

Website!
Siegfried had het idee de website helemaal terug van 0 op te bouwen.!
Momenteel zijn er nog problemen om hem te publiceren. !
Wel probleem met de online bagatell !
De site is niet tweetalig, maar er komt een tab ’international’ waar de info wel in het Engels is. !
Per functie is er een tekstje nodig, ook een welkomswoordje van de praeses. !
Tegen de volgende KV stuurt een kort en bondig tekstje door voor op de site. !

!

Posters!
Er is nog geen TD poster omdat er nog geen naam is. !
De naam wordt: Rentrée TD.!
Het evenement moet er zo snel mogelijk komen en iedereen moet er reclame voor maken. !

!
!
!
!
!
!

Onthaal!

!

Maandag!
Infosessie om 13u30 in MSI 00.08. !
Wie kan: om 13 aan het MSI om alles klaar te leggen. !
Historia heeft 5 minuten in totaal, dus het moet snel gaan. !
Onthaal, praeses, onderwijs en CuDi nemen het woord.!

!

Rondleidingen om 14u30 (1-3) en 15u30 (4-6). !
Groep 1: Menno, Hanne en Julie!
Groep 2: Siegfried en Jelle!
Groep 3: Zahra en Louise!
Groep 4: Gert en Toon!
Groep 5: Jonas en Kristien!
Groep 6: Jasper en Tine!

!

De groepen van half 3 kunnen op de perma hun kringkaart bestellen en betalen en ze komen
afhalen vanaf half 5. De groepen van half 4 kunnen wel wachten op de perma tot hun kringkaart
klaar is. !

!
Rondleidingen voor de KULAK zijn 24 september om half 3. Jasper gaat mee om te tolken. !
!
Bowling is maandagavond van 8-9, daarna kan praesidium nog bowlen. !
Er wordt om half 8 afgesproken aan de bareel. !
Na de bowling sleuren we de eerstejaars mee naar de fak.!
De eerstejaars krijgen ook een flyer met 2 bonnetjes die een hele week geldig zijn. !

!

Woensdag!
In de namiddag zijn er workshops voor de eerstejaars!
Vanaf 16u: BBQ!
We serveren kip en worst, groentjes, aardappelsla en stokbrood!
Drank op eigen kosten, met de mobiele tap!
We moeten ook zeker houtskool kopen!
Prijs: 6 euro!

!

Vrijdag: PAL receptie!
13u in het Erasmusgebouw!
Het praesidium is er ook welkom. Het zou leuk zijn als er wat Historia volk afkomt. !
Om 12u moet er klaargezet worden!
Caro, Silke, Maxim, Koen, Toon, Jelle, Krisitien, Maarten. !

!

PAL: Peer Assistend Learning!
Studenten nemen sneller iets op van andere studenten dan van oudere niet-studenten. !

!

Peter- en meteravond!
Maandag 29 september!
Eerst wordt er op café kennis gemaakt met de meters en peters!
Aansluitend is er het eerstejaars cocktailfeestje op de perma vanaf 22u. !
De eerstejaars krijgen een bonnetje voor een gratis cocktail. !

!
Voor de TD, gaan we een Singstar doen in de Albatros als Peter- en meter Activiteit. !
!
!
!
!

Eerstejaarsweekend: 17 tot 19 oktober!
Het is in Asse, dezelfde plek als vorig jaar. !
Inschrijven: op de CuDi en meteen betalen met een lijst!
Kookploeg: Caro, Silke, Koen en Freija!
Iedereen van het praesidium is welkom, maar laat op tijd weten of je meegaat. !

!

Ouderejaarscocktailfeestje!
Maandag 6 oktober!
Er zullen pitchers zijn!
1 euro per shotje alcohol, 50 cent voor het aanvullen met fruitsap/frisdrank!

!

Doop!
Er moet 29 september iemand naar de doopvergadering: Nasse, Maxim, Koen, Jonas, Toon,
Gregory, Jelle. Minstens een van hen moet naar die doopvergadering. Nasse gaat het doen. !
Om 17u in De Valk 01.07. !

!
Internationaal!
!

Samen met Roger Janssen wordt er nagedacht over concrete plannen. !
Voor het eerste semester liggen de data voor de Koco cocktailfeestjes al vast.!

!
!
Animatie!
!

Nieuwjaar in de Fak!
Er worden cava-cocktails geserveerd!
Bij de rondleiding krijgen de eerstejaars een bonnetje waarmee ze tussen 22u en 24u een cocktail
mee kunnen komen drinken. Om middernacht is er dan een gratis vat!

!

Rentrée TD!
Als we de vestiaire shift opnemen, hebben we 80 euro meer in kassa!
Woensdag 8 oktober, in de Albatros!
Voorafgegaan door een Karaoke van 20-22u.!
Er komt een soort Happy Hour voor middernacht waarbij cocktails goedkoper verkocht worden.
Happy Hour: 22-23u, cocktails aan de helft van de prijs. !
We gaan de sterke drank van de Abatros afnemen: ze hebben vodka, gin en rum.!

!

Cantussen!
Openingscantus 1 oktober!
Traditionele cantus!
Prijzen: 12/14 voor bier en 4/6 voor eigen drank!
Animatie zorgt voor kaartjes !

!

Eerstejaarscantus 27 oktober!
Verkleedcantus!
Waarschijnlijk bij Flaminea!

!

Kertcantus 15 december!
Schlagercantus met Nederlandstalige liedjes, halve liters en hotdogs!

!

Verbroederingscantus 11 maart!
In de Pavlov!

!

Verbroederingskroegentocht: 13 november in Gent!

!

Kerstetentje!
11 december!
Zaal in Wilsele, dezelfde als vorig jaar!
Er komt terug 1 verantwoordelijke per gerecht!

!

90’s avond!
25 november, vanaf 22u!

!

Extra fakfeestje!
Dinsdag 4 november!
Animatie denkt aan een beachparty: titel: life’s a beach!
Er zullen speciale cocktails komen !

!

Brood en Spelen!
Beter 1 keer in de maand iets goeds dan iedere week zonder dat er veel volk is!
!
BBQ, 24 september!
!
Dagdisco, 15 oktober!
!
Fifa, 12 november!
!
Kerst, 17 december !

!

Feestweek!
Eerste week van maart!
!
!

Lustrum!

!

De eerste week na de lesvrije week!
Lustrum maakt een eigen e-mailadres: lustrum.historia@gmail.com!

!

Er is een werkgroepje van 10 personen samengesteld die mee gaan brainstormen. !
Activiteiten: allumnicantus, feestje in fak/perma, quiz, iets chique!

!
!
Cudi!
!

Dinsdag: 18u-20u!
Donderdag: 13u-15u!
Ze gaan een poster maken met de openingsuren erop!

!
Cultuur!
!

Gallo-romeins museum!
Meijns gaat mee in het tweede semester!
We gaan met het openbaar vervoer. !
Dinsdag en woensdag gaan niet want dan moet Meijns les geven.!
We gaan voorlopig voor maandag 23 februari !
Cultuur contacteert Meijns en het museum!

!

Lezing!
5 november in MSI 00.08!
Zahra gaat een poster maken!
Het gaat over de EU en er is een vragenronde achteraf!

!
!

Meloenen!
Niet iedere week, maar wel consequenter!
Vaag idee van een openluchtversie in het tweede semester!

!

Quiz!
Woensdag 19 november in Max Weber!

!

NKV!
Nina geeft de contactgegevens van vorig jaar door!
Eerste lezing is met een receptie !

!

Daguitstap Brussel!
Het moet lang op voorhand gepromoot kunnen worden!
Een leuke activiteit met bier of chocolade trekt misschien volk!

!

Museum M!
Er komt een Vesaliustentoonstelling!
Misschien een samenwerking met Mecenas !

!
Reis!
!

De 2 opties zijn: Wenen-Bratislava en Marrakech !
Stemming: ! Wenen-Bratislava: 4!
!
!
Marrakech: 12!
!
!
Onthouding: 11!

!
De reis is van 1 tot 6 februari!
!
Inschrijvingen: donderdag 9 oktober, 20u, perma !
!
Infomoment en cocktailfeestje: dinsdag 18 november, 21u!
!
Ze gaan proberen subsidies vast te krijgen !
!
Fak!
!

Het is fakweekend geweest, daar as de eerste beheerraad.!
Alles wat je wilt doen in de fak of als je materiaal nodig hebt, schrijf je het in het fakboek!!
Het fakboek moet ten laatste een week voor de activiteit worden ingevuld.!

!

Delirium Red blijft vast op het vat en Bloody Marty blijft de huiscocktail.!
Vanaf nu ook Brugse Tripel op het vat.!
Early Bird (zondag hele avond): 5 pintjes of wijntjes voor 5 euro.!

!

Alles in de diepvries moet een naam hebben, als er geen naam op staat, eten ze het op. !
De vloer en de WCs zijn opgelapt. Er komt ook geen vocht meer in de nissen. !
Tegen Kerstmis komen er nieuwe Wcs!!
Het koffiemachien is weg, er is nu een Senseo. !
Er worden nieuwe tenten gekocht, want die van de vak en Koco waren kapot.!

!

Maarten Praet gaat de perma en de nissen regelmatig controleren. !
Historia krijgt daar punten op, 3 keer gebuisd is een vat.!

!
!
!

Tapschema:! - dinsdagavond!
!
!
- donderdagnamiddag!
!
!
- rotatie voor zondag en vrijdagnamiddag!

!
Nasse gaat naar de stewardcursus!
!

Probleem: er is geen 4e fakverantwoordelijke.!
Een extra 4e man zou wel veel makkelijker zijn. Iedereen zoekt actief mee!!

!

Er komen ook weer tapperscursussen!
Kristien vraagt naar een tapperscursus voor het praesidium !

!

Bram is de hoofdtapper van Historia. !
Als het beheer eens niet kan, kan hij gevraagd worden om een avond af te sluiten. !

!
Hermes!
!

De kwaliteit van de inhoud moet naar boven.!
Als je een idee hebt om iets te schrijven, doen!!
Het is ook een medium om de activiteiten van de kring te promoten. !

!
Voor iedere hermes is er een deadline, probeer je daar aan te houden. !
!
Er komen een aantal vaste rubrieken:!
!
- Hermes Hekelt (mening over de actualiteit)!
!
- Samenvatting van een paper!
!
- Recensie van een interessant historisch boek, film of serie !
!
- Vaste bijdragen van verschillende personen!
!
- Kalender op de achterkant !
!
- Fotocollage !

!

In elke Hermes komt een prijsvraag. !
Er zijn 10 winnaars per editie die een bon van de CollegeCoffee winnen!
We kunnen er ook fakbonnetjes en JustEat bonnetjes aan koppelen.!
Doorheen de verschillende prijsvragen, zit een rode draad!
Die rode draad kan je op het einde van het jaar een grotere prijs opleveren. !

!
Sport!
!

24-urenloop!
Koco heeft geen sportverantwoordelijke en geen voorzitter. !
Loko ging veel toegevingen doen waardoor Letteren wel wou blijven meedoen.!
Maar alles blijkt veel minder uitgewerkt zijn en het aantal shifts blijven hetzelfde. !
23 september moet het formulier ingediend zijn.!
Als we geen formulier kunnen invullen op tijd, kunnen we dan een loopteam op de been brengen?!
Zondagavond wordt hierover vergaderd. !

!

Stemming: deelname aan de 24-urenloop of niet?!
!
- Deelnemen: 1!
!
- Niet deelnemen: 19!
!
- Onthouding: 7!

!
—> Historia is tegen deelname van Letteren United aan de 24-urenloop!
!
!

Survival of the Student!
Het zou doorgaan op 22 april!
6 km lopen met hindernissen (soort Spartacusrun)!
Iedere kring kon een hindernis bouwen!
Als je dat niet deed, kreeg je extra shiften!

!

Jenevervoetbal!
Woensdag 29 oktober!

!

SUPPORTERS AUB!!!!
Schrijf een artikel in de hermes om meer volk te ronselen! !

!
Toneel!
!
Jordy krijgt assistentie van Kenneth voor de regie. !
!
Varia!
!
Historia moet folders vragen aan Stura !
!
Tot Historia een eigen fototoestel heeft, neemt Myrthe die van haar mee. !
!
Permakuis en nissencontrole: Arnaut en Ann-Sophie !
!
Shiften!
!
Zondagavond 21 september!
!
Steward V 00-02: Joost !
!
Steward V 02-04: Cédric !
!
Tappers 22u-24: Kristien en Gert!

!

Nieuwjaar 23 september!
!
Steward V 22-24u: Cisse en Gert!
!
Steward V 00-02: Louise en Katrien!
!
Steward V 02-04: Arnaut en Tine !
!
Steward A 22-24: Toon en Gregory!
!
Steward A 00-02: Boudewijn en Koen!
!
Steward A 02-04: Jelle en Maxim!
!
Cocktails 22-24: Hanne en Julie!

!

BBQ!
!
!
!
!
!
!
!
!

!

24 september!
Klaarzetten vanaf 14u: Caro, Maarten, Maxim en Kristien!
Aardappelsla: Maxim en Kristien!
Vlees 16-18u: Menno en Maarten!
Vlees 18-20u: Caro en Kristien!
Kassa en drank 16-18u: Siegfried en Koen!
Kassa en drank 18-20u: Silke en Jelle!
Opruimen: iedereen !
!

Eerstejaarscocktailfeestje 29 september!
!
Cocktails 22-24u: Nasse en Myrthe!
!
Cocktails 00-02: Hanne en Gert!
!
Cocktails en opruim: 02-04: Kristien en Jelle!

!

Openingscantus 1 oktober!
!
Tappen: Nasse en Cédric!
!
Ronddragen: Julie en Myrthe!

!
Volgende KV, 29 september, is al om 18u15! !
!
Badmuts / held / draak van de week!
!

Badmuts!
!
Jelle en zijn Loko shift!
!
Gert die een iPad heeft laten vallen!
!
Gert die zijn hotel voor een verkeerde week had geboekt!
!
Kristien die van de tafel viel op Loko midweek!

!

Held !
!
!
!
!

!

Cisse die shift deed op de preproclamatie!
Personen die de nissen hebben opgekuist !
Siegfried voor de website !
Historia die veel belangrijke functies levert!

Draak!
!
Cédric die Kristien haar observatorium heeft gepikt!

!

Quote!
!
Gert: ”ik heb mijn vriendin enkel nodig voor de seks, om mijn metertje te vullen”

