KV 13: dinsdag 10 februari
Aanwezig: Kristien, Caro, Silke, Gert, Bram, Bert, Nasse, Myrthe, Julie, Hanne, Tine, Joost,
Katrien, louise, Zahra, Gregory, Cédric, Jasper, Karlijn, Boudewijn, Ann-Sophie, Florian; Koen,
Ruben, Siegfried, Toon, Jelle, Jordy, Maxim, Arnaut, Maarten, Cisse, David
Verontschuldigd: Sara, Menno
Afwezig: Seppe

Gert Giechelt
Er missen nog een tiental praesidium evaluatie
Knokeltje voor Reis

Financiën
Zichtrekening 5292, 63 euro
Isha: 4138,71 euro
Spaar: 5828,39 euro
Voorlopig heeft het kerstetentje iets meer dan 100 euro winst gemaakt
Er is overschot van het eten in de nissen gelegd, dat mag niet meer gebeuren
Iedereen: probeer de nissen een beetje deftig te houden
Er klopt iets niet met het geld van de kassa. Er is een 60 euro te weinig.
We moeten vermijden dat er veel cash geld in de startkassa zit tijdens een feestje.
Caro en Silke geven Jelle nog een rekening van de Colruyt
Jelle betaalt de rekening aan Caro en Silke terug
Tegen volgende week komt er een financieel verslag van het eerste semester

Onderwijs
Er is veel gewerkt aan de organisatie van de jobdag.
Het begint dit jaar een avond vroeger. Dinsdag 17 maart komt er een panel gesprek met ervaren,
redelijk bekende historici. Onder andere Jos Vaessen, de voorzitster van het Davidsfonds, de
hoofdredacteur van VTM en Marc Reynebeau. Het gaat over de waarde van een historicus voor de
maatschappij. Het heet: “De historicus in de maatschappij”. Professor Soen gaat het modereren.
Daarna zou er een receptie zijn. Het panel gesprek zal samen met cultuur georganiseerd worden.
Woensdag is het jobbeurs. Dat gaat door in de inkomhal van Letteren. Er komen een 7-tal
organisaties. Het begint om 11u en gaat door tot 14u. In de namiddag zullen er workshops zijn, in
samenwerking met het monitoraat. Workshops over soliciteren, CV’s en wat na het afstuderen. Het
monitoraat wilt twee keer de drie workshops aanbieden, maar dan kunnen de studenten maar 2
van de 3 volgen.
Woensdagavond is het jobdebat. Het zijn jonge, afgestudeerde mensen. Het zijn dezelfde mensen
als vorig jaar. Dat debat wordt gemodereerd door Werner Thomas. Daarna zal er geen receptie
zijn, maar wel een mogelijkheid tot een informeel samenzijn.
Donderdag is het Coraal
Jelle gaat in Siegfried zijn plaats

Het idee wordt geopperd om de evaluatie van de promotor mee op te nemen in de
docentenevaluatie. Omdat iedereen een andere promotor heeft, is dat moeilijk te realiseren. Maar
er is wel de mogelijkheid om het masterproef seminarie te evalueren. Als er klachten zijn over de
promotor, kan je die in het opmerkingenveld bij de evaluatie van het seminarie zetten.

Lustrum
Het gratis vat wordt in de praatkamer gegeven.
Boudewijn regelt het.
Alle cocktails zullen aan 1,50
De Pavlov is in orde voor de cantus van de feestweek.
Het zou leuk zijn als er proffen kwamen, maar dan moeten we ze op tijd uitnodigen.
Dat concept wordt morgen op de vergadering uitgewerkt zodat de mails kunnen verstuurd worden.

PR
Het is moeilijk om bagatellen uit te delen bij de masters omdat ze enkel les hebben op donderdag.
De bagatell voor de week erop iedere donderdag af krijgen is heel moeilijk. Daarom is het
misschien beter om bij de masters mondeling de komende week voor te stellen, maar dan zonder
papiertje.
Deze week wordt alles van de feestweek geregeld zodat Zahra aan de posters kan beginnen en de
facebookevenementen gemaakt kunnen worden. Het zou ook leuk zijn als er deze week nog een
weekoverzicht van de feestweek wordt gemaakt voor in de Hermes.

Animatie
Er wordt druk nagedacht over de feestweek. Deze keer wordt er nog eens samen gezeten om de
namen enzo te bedenken. De vergadering gaat morgen om 16u30 door op de perma. Iedereen die
constructief wilt meewerken, is welkom.
Volgende week zouden de posters van de TD er zijn. Het zijn er een 50-tal, in A2 formaat.
Er is nog geen vestiaire in de Albatros, op die inkomsten moeten we dus niet rekenen.
Het idee kwam om croques te verkopen op de TD om wat meer inkomsten te hebben.
De dagdisco wordt uitgesteld omdat het nu samen valt met de Musicologica feestweek.

Cultuur
24 februari is het de volgende NKV lezing
Morgen is het de Oscaravond.
Volgende week dinsdag is het de eerste quiz van de superprestige.
Jammer dat er zo laat reclame voor gemaakt is.
Mailen naar de Fak zodat er nog extra reclame gemaakt kan worden via de Fak TV.
Op Coraal moet duidelijk gezegd worden hoe alles gaat gebeuren, want er is niet veel tijd meer.
Verbeteraars: Caro, Zahra, Silke, Koen, Ruben

Toneel
Tickets op de cudi moeten ineens cash betaald worden.
Tickets die via mail besteld worden, zouden op een of andere manier betaald moeten worden. Het
handigste is het systeem van lustrum over te nemen en de mensen die via mail bestellen, te laten
betalen via overschrijving. Pas als het geld over geschreven is, is de inschrijving definitief.

Sport
Morgen is het voetbal, tijdens de oscaravond

Hermes
Volgende week gaat de hermes af zijn.
Onder andere het interview met Bart De Wever komt erin.
Nogmaals een oproep om de kalender goed bij te houden.
Via de Hermes kunnen de mensen al ruim op voorhand de activiteiten in het oog houden.
Siegfried zet een link met de meest recente hermes online

Fak
Beheerraad: het beheer is van plan waarborg te vragen voor alle bieren boven 1,60 euro. Op de
volgende beheerraad wordt er over gestemd, want er is wat discussie over.
Promo: Malheur 10 en 12
Cocktailpromo: kersenjenever + cola
Er komt vast Stella cider vast op de kaart.
Het is een proefproject van stella, in 4 cafés
Volgende week is het Fakfeestweek
Zondag is het receptie, waarom het hele praesidium normaal uitgenodigd is.
Maandag: rock en metall avond + omgekeerde avond
Dinsdag: vietnamavond
Woensdag: provinciezuip
Donderdag: beursavond
Sammy is op de AV verkozen als nieuwe beheerder, in plaats van Fonske. Hij wordt de nieuwe
barcoördinator. Jasper Croonen gaat zijn functie van fakverantwoordelijke overnemen. De oude
zakken waren er niet zo over te spreken omdat er geen Fakatures hadden opgehangen.
Karlijn is vanaf nu de vierde fakverantwoordelijke.

Reis
Het is allemaal goed verlopen en iedereen heeft zich geamuseerd.
Financieel ziet het er ook goed uit.
10 maart is er het reüniecocktailfeestje.
Dat valt wel samen met toneel en dat is niet ideaal.
Het wordt verplaatst naar 24 februari
Ze willen een beamer: opschrijven in het fakboek

Cudi
Maandag: 17u45 - 19u45
Woensdag: 13u-15u
Er zijn geen boeken voor het eerste jaar dit jaar, dat is wel jammer.

Onthaal
Er is nog niets concreets gepland, maar ze willen dit semester sowieso nog wel iets doen.

Varia

De pullen worden volgende week verkocht.
Kristien komt aan een apart tafeltjes zitten tijdens de cidi uren
Permakuis en nissencontrole: Louise en Maxim
Op de volgende KV wordt iedereen geëvalueerd

Held, badmuts, draak
Draak
De mosterd van Abraham
Tim die spauwt
De Nederlander in de hostel
Douane in Marrakech
Enge kerels in Marrakech
Alle brommerkes in Marrakech
Lars
Het plafond van de fak
Held
Reis omdat er niemand vermoord en verkracht is
Nasse voor al zijn werk voor de Hermes
De Carrefour in het nieuwe stadsgedeelte van Marrakech
Heel het praesidium
Iedereen die Louise geholpen heeft met de quiz
Siegfried voor al zijn werk voor de jobdag
Badmuts
Kristien en Ann-Sophie in de souks
De rare posts op Facebook

Verjaardagsfeestje dinsdag 10 februari
Cocktails
22-24u: Toon en Ann-Sophie
00-02: Zahra en Louise
02-04: Florian en Maarten
Frituurhapjes
22-24u: Silke
00-02: Cisse
02-04: Jasper
Steward achteraan
22-24u: Jordy en Joost
00-02: Kristien en Jelle
02-04: Bert en Kristien
Steward vooraan
22-24u: Gert en Arnaut
00-02: Jordy en Katrien
02-04: Joost en Jordy

PAL Bal: woensdag 11 februari
Cava schenken 19-22u: Ann-Sophie
Steward: 20-22u: Boudewijn

Lustrumcantus vrijdag 13 februari
Tappen: Nasse en Maxim
Ronddragen: Jelle en Florian
Tappen Fak: Nasse en Maxim

Dinsdag 17 februari: superprestige
Verbeteraars: Caro, Zahra, Silke, Koen, Ruben

Dinsdag 17 februari: vietnamfeestje
Tappers praatkamer
22-24u: Boudewijn en Nasse
00-02:u Caro en Jelle
02-04u: Jelle en Ann-Sophie
Stewards vooraan
02-04u: Joost en Jelle
Steward achteraan
23-01u: Koen en Hanne

Galabal vrijdag 20 maart
Een shift opvullen, is 2 euro korting + 1 drankbonnetje per uur
Vanaf 3 stiften is het gratis toegang
Een opbouw of afbraak shift is 50% korting
Toog: 21-23u: Nasse
Toog 23-01u: Tine
Toog 01-03u:Kristien en Ann-Sophie
Voortoog 21-23u: Gregory
Voortoog 23-01u: Maarten
Voortoog 03-04u: Jasper en Hanne
WC 01-03u: Koen en Jelle
Steward oude ingang 21-23u: Katrien
Steward oude ingang 03-04u: Louise
Steward Burchtstraat: 21-23u: Jelle
Steward Burchtstraat: 23-01u: Florian
Bekers en hapjes 21-23u: Silke
Bekers en hapjes 23-01u: Toon en Gert
Bekers en Hapjes 03-04u: Myrthe en Julie
Plakken donderdag 19 feb: Boudewijn en Ann-Sophie
Opbouw: (aan de Fak om 9u): Maarten
Afbraak: Ann-Sophie

Lustrumquiz zaterdag 21 maart
Verbeteraars: Caro, Silke en Maxim

