KV 14: Maandag 16 februari
Aanwezig: Kristien, Gert, Caro, Silke, Tine, Nasse, Menno, Ruben, Gregory, Toon, Jordy,
Boudewijn, Ann-Sophie, Cisse, Jelle, Myrthe, Zahra, Siegfried, Louise, Katrien, Jasper, Sara,
Cédric, Arnaut, Koen, Joost, Bram, Maxim
Verontschuldigd: Julie en Seppe, Maarten, Florian, David
Afwezig: Bert, Karlijn, Hanne

Goedkeuring vorig verslag
Goedgekeurd

Evaluatie vorige week
Verjaardagsfeestje
De planning en organisatie waren goed, daarna is het iets misgelopen.
Lustrum en de cocktailmakers verontschuldigen zich.
Maar er was veel volk en het was een goed feestje
Bedankt aan iedereen die er wel was om op te kuisen.
Cultuuravond
Er was 15 man, een redelijk succes
Lustrumcantus
Alles is redelijk vlot verlopen
VHL heeft niet geholpen, we gaan een mailtje sturen.
Fakfeestje
De oude zakken zijn er echt varkens geweest.
Jammer dat de tappers nog de enige historia mensen waren op het einde

Gert Giechelt
Op LOKO is er voorgesteld om de oktobercampagne van volgend jaar over alcoholmisbruik te
laten gaan. Het gaat onder andere over geluidsoverlast en levercirrose.
Straal ging heel veel over de quiz. We gaan uiteindelijk toch geen alcohol verkopen. Voor de
moment zijn er 16 ploegen ingeschreven. Ine gaat het presenteren.
Er is nog geen nieuwe ondervoorzitter verkozen voor Straal. De kandidaat kon er niet bij zijn, dus
het wordt uitgesteld.
KOCO: het ging over het galabal en plan sjarel Letteren.
Het is jammer dat er zo hard gezaagd is moeten worden achter de praesidiumevaluaties.

Financiën
Zicht: 3045,79
Isha: 4138,71
Spaarrekening: 9328,39
Het cocktailfeestje was een financieel succes: er was 284,08 euro omzet, met 69,75 euro kosten.
Een deel van de winst zal overgezet worden naar reis.

De cantus lijkt break even te worden.

Onderwijs
Faculteitsraad
Er is niet veel zinnigs gezegd
Er is wat ruzie gemaakt
Jobdag
Er komt een frietkraam waar de bezoekers gratis frietjes krijgen.
We vragen of het frietkraam ’s avonds kan komen en we delen bonnetjes uit aan de
mensen die naar de workshops komen.
Er is nog eens gemaild naar Werner Thomas voor subsidies.
Je kan 2 van de 3 workshops doen, er moet voor ingeschreven worden.
Er zal veel promotie over gemaakt worden, maar zoveel mogelijk mensen uitnodigen kan
zeker geen kwaad.
Stura
Vanaf nu kan je 72 studiepunten opnemen in 1 jaar
Er is geen CSE vereiste aan verbonden
Er komt een tweede nacht van bibliotheek
Maar dan wel geen volledige nacht

Hermes
Er is een nieuwe Hermes, jeeeeej
Er worden er opnieuw 400 afgedrukt
Hij moet nog in alle lessen worden uitgedeeld
- masters: donderdag 9-12 (maar die les duurt geen 3 uur)
- 1e: Nieuwe tijd CS in de valk (13u)
- 2e en 3e: ICC woensdag om 8,9 of 10u
- 3e: vrijdag britse eilanden (14-16u)
- oudheid: donderdagnamiddag

Lustrum
Zaterdag 21 maart is het quiz
Die van VHL zijn de quiz ineen aan het steken

Reis
Het cocktailfeestje is volgende week dinsdag
De mensen die mee op reis waren worden om 20u uitgenodigd
De deelnemers van de reis krijgen een gratis cocktail
Om 21u gaan de deuren voor het publiek open
Er zullen ook nog frituurhapjes worden verkocht

Onthaal
Ze denken nog eens na over een extra activiteit

Cultuur
Morgen is het quiz
Er liggen nog heel veel KBC pennen in de kast
Jelle zorgt voor een kassa
De winst van de quiz gaat naar de bibliotheek

Meijns kan plotseling niet meer mee naar Tongeren
We kunnen het eens vragen aan een andere prof of Dieter Peeters of iemand anders
Mensen die hun geld terug willen, krijgen hun geld terug

Toneel
Het decor is uitgetekend, het moet nog wel gemaakt worden.
Er komt een grote repetitieweek aan + het weekend
Ze hebben een nieuw mailadres aangemaakt

Animatie
Great Gatsby TD
We kunnen toch onze eigen vestiaire doen, dus dat zijn extra inkomsten.
De posters zijn er morgen, ze worden zo snel mogelijk opgehangen
Volgende week worden de facebook banners vervangen
Er zullen ook croques verkocht worden
Brood en Spelen
Deze maand is er geen brood en spelen
De volgende is 11 maart
Cava cantus
Er komen plastieken cava glaasjes
De cava wordt niet op tafel gezet, maar uitgeschonken
Vanaf woensdag worden er tickets verkocht
Geen eigen drank
Verbroederingscantus: 11 maart

PR
Facebook voor de feestweek: 1 overzichtsevenement + 1 eetevenement + aparte evenementen
voor de grote activiteiten.
De website is aangepast

Internationaal
Morgen is het loko vergadering tijdens de quiz
Sara gaat een uurtje en komt dan mee doen op de quiz
Nog eens reclame maken voor Isha via de facebookaccount van historia

Fak
Het is fakfeestweek: de fak is 24-24u open
Heel de week is stella aan 1 euro, behalve vanavond want het is omgekeerde avond.
Er is ook heel de week aquarius red aan 1 euro
Citroenjenever canada dry aan 2 euro
Woensdag en donderdag namiddag is 4 man nodig voor de spelletjes: Martijn, Boudewijn, Jelle,
Bram,… Er zal volk genoeg zijn.
Morgen is het vietnamfeestje
Denk aan jullie shiften!

Varia
Permakuis: Menno en Myrthe

Badmuts / held / draak
Badmuts
Drikke
Bokskoning Gert
Lustrum op het lustrumfeestje
Held
De cocktails van ann-sophie
Ann-Sophie die ervoor gezorgd heeft dat Kristien in het archief geraakt is
Het lustrumfeest voor de zatte verhalen
De gratis cava van gisterenavond
Matje die vrijdag mee is komen helpen achter de toog
De achterlijkheid van de mensen van de Pavlov
Draak
Betonmolen aan Gert zijn kot
Babylon
VHL en de oude zakken
De cocktails van ann-sophie
Alle spauwers van dinsdag
Man op de trein die Kristien een snoepje aanbood
De hygiëne normen van de Pavlov

