KV 16: dinsdag 3 maart 2015
AANWEZIGEN
Aanwezig: Gert, Kristien, Julie, Karlijn, Nasse, Zahra, Katrien, Louise, Jelle, Gregory, Cisse, Siegfried,
Toon, Joost, Silke, Maxim, Koen, Jasper, Tine, Ruben, Maarten, Sara, David, Arnaut
Verontschuldigd: Florian, Boudewijn, Bert, Myrthe, Caro, Hanne, Bram, Menno, Seppe, Ann-Sophie
Afwezig: Cédric, Jordy

GOEDKEURING VERSLAG VORIGE WEEK
Goedgekeurd

EVALUATIE VORIGE WEEK
Reiscocktailfeestje:
Niet zo veel volk, rond 2u30 laatste volk naar buiten gejaagd.
Wel redelijk veel verkocht. Goede sfeer met de foto’s.
Reis vond het geslaagd.
Historia gaat naar Tongeren
Dieter heeft geen uitleg gegeven. Audioguides gekregen, dus geen meerwaarde aan Dieter.
Wel leuke uitstap.
LOKO
Nutteloze, lange vergadering. Sponsoring acco-cursussen: weg gestemd. Alma prijzen: arme
studenten minder betalen? Ook weggestemd.
Begroting van de baan geveegd: besparingen nodig, dus opnieuw begroten.
24-urenloop: 1500 euro verlies and still counting…
Sid-in Zaterdag
Zielige opkomst.
Organisatie niet zo heel goed.
Zondag Beheerraad
Nieuw stewardsysteem:
stand-by systeem op tap avonden (van voor tss 1-3 stand-by stewards, bij drukte wordt
gebeld).
Enkel uw praatkamer en geen tapavond: 11-3 van voor,
Feestje op tapavond: van voor en vanachter van 11-3.

Cava-cantus
Luidruchtig en druk, vele mensen heel zat. Voldoende drank, nog flessen over.
Volgende keer anders aanpakken: vast aantal kaarten ongeveer 75 en praesides en vices van
KOCO en beheer mogen wel nog binnen, maar rest niet.
Foto’s waren er wel niet, dat is zeer spijtig.
Pavlov zag er echt niet uit, verloederd. Zaal en Wc’s waren echt niet proper. Hopen dat zaal
volgende week wel in orde is.
In de fak zijn er 3 codices gevonden.
Eetverkopen
Hotdogs: wie had de laatste shift, want Toon is bestek kwijt.
72 hamburgers verkocht vandaag.

FEESTWEEK
Karlijn en Bram hadden bonnetjes shift 2-4 morgen op de TD, maar Bram kan deze shift niet meer doen.
Vete Babylon
Donderdag gaat de eetverkoop gewoon door, ook al staat Babylon daar.
TD woensdag
Doe praesidium T-shirt of pull aan zodat mensen zien dat je van Historia hebt, meer gezag.
3 bidons op voorhand maken en nadien nr Albatros brengen en daar zelf nog extra maken.
Dus 5 bidons van 35 liter. Pak 900 gin-tonics.
Er staat Gini in de nissen, dus we pakken die mee zodat er ook Gin-Gini besteld kan worden
zolang de voorraad strekt.
2000 bonnen afdrukken.
19u bij Gert op kot voor voorbereiding: team animatie
Diegene die komen helpen opzetten: 20u45 aan Albatros
We hebben nog veel flessen cava over van cantus: 50 flessen. Idee om deze te verkopen op de
td is afgeblazen: te veel gedoe met glazen + gevaarlijk met glazen fles in zaal. Dus op andere
manier doorverkopen.
Iedereen opgeladen gsm, zodat je bereikbaar bent!
Als je ziet dat er iets niet pluis is: melden!
Black Thursday
Animatie doet inkopen

GERT GIECHELT
Niks te melden

FINANCIËN
Zichtrekening: 3531,78 euro
Isha: 4138,71 euro
Spaarrekening: 10 328,39 euro
Reis cocktailfeestje:
Inkopen: 317,46 euro, dat is redelijk veel (komt ook door hapjes).
Inkomst: 206 euro.
Maar redelijk veel drank over. Dus er gaat 118 euro doorgesluisd worden aan animatie.
324 euro inkomsten van reis, dus 7 euro winst.
Cantus
Totale inkomst: 916,17 euro
Totale kosten: wat ingewikkeld: 485 euro aan Pavlov, 600 euro aan Cava. Maar nog veel cava
over. Dus vooraleer we kunnen zeggen wat winst was: eerst cavaflessen tellen.
Jelle verwacht een 30 euro winst, komt omdat cava goedkoper is dan bier.
Hotdogs
Inkopen: 17,17 euro, nog terugbetaald worden aan Boudewijn
Inkomst: 49,.48 euro
Winst: 32,31 euro
Hamburgers
Inkopen: ongeveer 39 euro
Inkomst: 72 euro
Winst: 33 euro
Deadline subsidies LOKO: 15 maart

ONDERWIJS
CORAAL:
ondervoorzitter jonathan onder voorwaarde altijd nr faculteitsbestuur gaat.
Faseverantwoordelijke: Siegfried een boekje meegekregen met beleidsplan van KU Leuven
STURA:
SLO: enorm veel over gepraat op STURA, bij interesse: vraag aan Siegfried!
VVS: problematiek en daarom werkgroep opgericht. Deze hebben al een voorstel gedaan:
woordvoerder bij VVS ipv voorzitter in media.
Jobdag:
POC sponsort 300 euro indien we begroting indienen die meer dan 300 bedraagt. Maar we
komen niet aan 300 euro. Dus begroting nog niet ingediend. Daarom misschien een banner?
Maar dan weer kwestie wat op die banner: Historia of jobdag Historia. Maar we kunnen niet

promomateriaal voor historia laten betalen door POC. Dus daarom wil Siegfried liever Jobdag
Historia op de banner laten zetten. Met die banner erbij zouden we wel aan 300 euro geraken.
Idee misschien om banner te maken waarbij helft kunnen plooien en er wel alleen Historia staat.
Maar Siegfried wil hiermee oppassen, want Jobdag wordt niet meer enkel door Historia
georganiseerd (monitoraat, faculteit…)
Posters: 1 planning, niet overal, vooral MSI. Panelgesprek en Jobdag massaal ophangen op
verschillende plaatsen (Bib, MSI, Letteren vanonder, 5 + 6, fak). Jelle stelt van elk 10 voor
Inschrijving workshops: er staat op de link “ten laatste 27 februari”. Dat is natuurlijk een fout,
maar inschrijven op de link is wel ng mogelijke. Dus misschien eens nakijken.
OV
Maandag 9 maart: Ruben zit die voor en het gaat door in MSI 02.23 om 18u.

PR
Toneel - tickets
Donderdag is de volste dag. Maar overal wel nog plaats, komt omdat toneel nu 4 dagen ipv 3
dagen voorstellingen houdt.
Poster voor verbroederingscantus
40 kaarten beschikbaar. Hoe verkopen? Poll maken voor praesidiumleden: sta je op aanwezig,
moet je ook komen! Poll is bindend! Maandag 12u gaat de poll dicht. Maandag op cudi wordt
rest van kaarten verkocht aan andere studenten.

REIS
Voor 15 maart: langsgaan voor LOKO voor subsidies
Foto’s afgeprint voor iedere reisganger.
Volgende week onze financiën voorstellen.

CUDI
Pulls kunnen morgen gehaald worden. Morgen 13-15 uur cudi, dus tegen dan kunnen de pullen wel
verkocht worden. Prijs wordt mogen bepaald.

CULTUUR
Deze avond filmavond: Great Gatsby. Volgens evenement: hapjes en drankjes: in de nissen gaan kijken
om wat te geven.
Dit semester nog eens iets doen? Als fak toe is misschien nog een culturele activiteit doen.

ANIMATIE
Feestweek deze week. HOERA
Volgende week verbroederingscantus.
Normaal volgende week ook brood en spelen: dus we gaan die verplaatsen naar de week nadien
Nog eens denken over een dagdisco.

INTERNATIONAAL
Niets te melden.
Normaal morgen KOCO, maar is afgezegd.

FAK
Waar is Cédric?
Bram heeft na de cantus een kutdag.
Beheerraad: Witte week + de kristien = cocktailpromo. Shiftensysteem dat veranderd is. Decibelmeter in
fak: fak mag niet over 85/90 gaan. Dat is echt niet luid. Om het kwartier wordt het gemeten.
Mecenas doet ook eetverkoop in onze feestweek.

ONTHAAL
Idee om kaas en wijnavond donderdag 19 maart te doen.
Staat nog veel wijn in de nissen, dus eens nagaan of deze nog goed zijn. Als ze goed zijn: gebruiken,
anders wegdoen. Gedacht aan 20u.

HERMES
Hermes heeft een probleem met zijn begroting: hogere kosten dan verwacht. Op 1500 euro begroot
voor heel het jaar. Daar zitten we al bijna aan. Maar subsidies moeten er wel nog van af + korting van de
Raaf.
Jelle vraagt tijd om uit te pluizen om precies na te gaan wat Hermes kost + subsidies.
Gert vraagt om het toch te weten voor de druk van de volgende Hermes.
Misschien als oplossing: 1 druk en 1 online.
Winnaars van wedstrijd: naar TD komen voor prijzen te komen afhalen.
VHL: interview van Bart de Wever pikken. Kijken of Hermes geannoteerd werd.

LUSTRUM
Bezig met prijzen quiz: grote sponsors, maar indien jullie af willen van bepaalde objecten: je mag die
altijd doneren als quizprijs!

SPORT
Gisteren 2 matchen voetbal
4-1 tegen Babylon gewonnen
Tegen apolloon verloren
Volgende week nog voetbalmatch tegen apolloon

SHIFTEN
Donderdag black Thursday:
Verandering van shiften: stewards vooraan
11-1: Koen en Jelle
1-3: Cédric en Joost
Dinsdag: Stand-by steward 1-3 voordeur: Kristien & Jasper
Verbroederingscantus
Tappen: Karlijn en Cisse
Ronddragers: Team Animatie? (2 personen)
14 maart infodag
Wie komt mee helpen? Misschien op volgende kv bespreken.
Jelle kan alleszins wel

VARIA
Boudewijn en Jelle zijn Katrien (monitor) tegen gekomen in de colruyt: Katrien is bevallen van een
meisje. HOERA!
Kristien is Werner Thomas ook tegen gekomen in de winkel met zijn kinderen, hij knipoogde zelfs!
Permakuis: Nasse en Ruben
Nasse wilt liefst op donderdag kuisen.
Nissencontrole is wel wat lastig want er staat bucht van Straal in onze nissen.
Draak:
Pavlov
Tappers van de pavlov
Die marginale van LBK
Leen en haar beker
Dat één wijf van transfusia
Claire
En iedereen anders die spelfouten opmerkten op de cantus

Badmuts:
Kristien die na de receptie onderweg naar huis in de struiken viel.
Cisse en Gert die een mooi schilderij gemaakt hebben van Louise.
Boudewijn en Jelle die na hun bezoek aan de colruyt de auto niet zo goed volgeladen hebben.
Held:
Kristien die een van de parels heeft laten struikelen.
Animatie en rest van praesidium voor de feestweek!

KOM MORGEN ALLEMAAL MASSAAL NAAR DE TD!
En geen gratis Gin-Tonics zuipen als ge shift hebt!

