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

GOEDKEURING VERSLAG VORIGE WEEK
Goedgekeurd

EVALUATIE VORIGE WEEK
STURA
Kwaliteitszorg grootste punt: POC meer macht krijgen met peer-review, ook externe peers
STRAAL
Decaansverkiezingen: Lijst met mensen die in aanmerking komen: 8 geselecteerd. Tollebeek is
één van de deze. Studenten hebben 10% inspraak in verkiezingen.
LOKO
Begroting finaal in grond geboord. Herbegroting, maar mankeren nog steeds veel geld.
Bibliotheken: KUL blokt: hierdoor is er nood aan extra budget, maar moet dit jaar opnieuw terug
geschroefd worden. Dit naargelang de bezettingsgraad van de bibliotheek. Maar een
letterenstudent gebruikt een bib heel anders dan een wiskundestudenten. Dus heel plan voor
herfinanciering voor bibliotheken geen goede basis. In dit plan zou onze letterenbib in de zomer
veel minder open zijn, maar wat dan met de thesisstudenten in 2e zit? Vandaar dat Kristien niet
aanwezig is op de kv, zij is onze zaak gaan bepleiten.
Studentengezondheidscentrum: enkel ivm studieproblemen of verder dan dit? Want meestal
niet zwart-wit. Deze stemming is uitgesteld.
KOCO
Galabal: Reclame maken voor Galabal.
Alle shiften van 21u uitgesteld naar 21u30

Toneel
Dikke chapeau. Ook een mooie recensie in de Veto gekregen.
Verbroederingscantus
VGK en KLIO zijn eigenlijk marginalen, geen respect voor shifters.
Veel smeerlapperij, wat incidenten, maar we zijn er weer vanaf voor 3 jaar.
Voor in de toekomst: beter geregeld worden op voorhand.
Pavlov stonk echt verschrikkelijk, maar tafels waren wel voor een keer proper en tafels stonden
al klaar.
Facultaire infodag
Dubbel zoveel man als vorig jaar.

GERT GIECHELT
Gert zit vandaag de KV voor

FINANCIËN
Zichtrekening: 3909,08 euro
ISHA: 4138,71 euro
Spaarrekening: 10 328,39 euro
Subsidies:
Niet ingediend voor deze blok, reis wel. Kan misschien bij volgende blok ingevoegd worden.
Financiën vorige weken
Verbroederingscantus: Meer verlies dan Historia cantussen (ongeveer 200 euro), maar ook
zoveel meer gedronken. En verlies wordt ook gedeeld door 3.
Toneel: kassa’s nog niet gekregen, dus nog geen cijfers over.
Cavacantus: Wat met overschot flessen cava? Kiesploeg geen interesse in cava, geraken
goedkoper aan flessen cava. Misschien Lolploeg? Ergens verkopen op een evenement, zoals de
BBQ? Moeten zien dat we op het einde van het jaar nog met dozen cava zitten.

ONDERWIJS
Jobdag:
Morgen naar de colruyt rond 16u.
Eén van de panelleden komt later, maar we gaan er niet op wachten. We beginnen al en hij sluit
aan.
Aan iedereen die shift heeft: kom deftig gekleed!
Louise shift ipv Koen met Zahra voor cava in te schenken.

Koffietassen te weinig: 11 op Siegfried zijn kot, Alma te kort op dag, Koco misschien? Jasper kan
er wel meenemen moesten ze er geen vinden.
Onderwijs neemt bankkaart van Jelle mee.
Er komt een banner, is er maar standaard had wel vandaag al aangekomen moeten zijn.
POC:
Nieuwe programmadirecteur: Goddeeris is verkozen tot nieuwe programmadirecteur voor
Geschiedenis. Wel enkele bezorgdheden geuit: niet te veel in buitenland? (beloofd dat hij via
internet bereikbaar zou zijn), niet te veel thesisstudenten (zou hij idd minderen).
Nieuwe docent van de VUB die MOSA zal aanvullen.
Digital humanities wordt veel belangrijker: dus nagaan in welke vakken ze het bouwen van een
website kunnen integreren: misschien bij masterproef (maar te zwaar om daar nog mee bezig te
zijn). Dus op de volgende OV bespreken wat onze voorstellen hierover zijn, want wordt wel een
serieus punt op de volgende POC.
Kwantitatieve onderzoeksmethode: Aerts gevraagd of dit niet mondeling kan zijn. Dus ook dit zal
op de OV besproken worden om zelf voorstellen te doen over hoe we dit willen zien. Want tot nu
nog geen duidelijke aanpak hoe Aerts dit wilt doen. Is wel haalbaar om zo’n vak mondeling te
examineren, ook in andere richtingen van de KUL wordt dit gedaan.
Publieksgeschiedenis: Wils wil terug naar een schriftelijk examen, omdat ze op die manier 1 grote
inzichtvraag kan stellen omdat het ook openboek is.
Subsidies: komen misschien wel nog in aanmerking voor subsidies voor de reis.

PR
Evenement maken voor dagdisco op fb!
Spammen voor jobdag aub: ook buiten PR!
Zahra: posters op tv zetten.

REIS
Uitgaven zijn rond, krijgen dus blijkbaar nog subsidies bij. Dus eigenlijk hebben we geld te veel= dus
misschien een idee om dit door te sluizen naar reis voor volgend jaar.
Foto’s op cudi komen halen!

CUDI
Tafel vol met frietvet.
LOKO:
Valse 50 euro biljetten in omloop, dus we kunnen voor 2 euro stift met LOKO bestellen om na te
gaan of het valse briefjes zijn.

Pullen
Te veel gekregen precies en sommigen zijn pull nog niet komen ophalen.
Hebben we ook te veel pullen betaald?
Sowieso teveel aan pullen verder verkopen.

CULTUUR
NKV lezing: morgen
Volgende week film: het gaat waarschijnlijk Kenau worden. Gert spoort aan om voor Kenau te stemmen.
Gregory spoort aan om voor een deftige film te stemmen.

ANIMATIE
Dagdisco: Fiesta Mexicana
Fak zien wat concurrentie in de dagdisco omdat het in hun Mexicaanse week valt. Geen andere
cocktails verkopen met tequila, anders te grote concurrentie voor hun promo’s. Dus geen winst
kunnen maken op drank.
Kunnen dagdisco niet verzetten. We kunnen wel iets anders doen, maar moet heel snel
gebeuren dan.
Maar normaal verdienen we toch niks op drank, buiten onze eigen cocktails. Dus misschien
gewoon concept blijven behouden. Eetverkoop kunnen we wel doen of Sangria om winst te
maken.
Zwanenzangcantus
Nog geen datum voor + nog geen locatie.
Cantus met max 40/50 plaatsen.
Tenten zijn kapot, dus arena is een te grote gok qua weer.
Ann-Sophie gaat vragen in ’t Archief. Florian stelt zaal boven Alegria voor.

INTERNATIONAAL
LOKO:
Morgen LOKO, maar niemand weet van iets, agenda staat ook nog niet online.
KOCO: Uitstap naar Namen
Op voorhand betalen of niet: Gert raadt aan voorhand te betalen.
ISHA en co:
ISHA willen zich meer inzetten op professionele carrière: workshops. Omdat in Leuven Historia
sterk georganiseerd is: plan om deze workshops aan te bieden in Leuven. Proberen nog voor
subsidies in aanmerking te komen. Maar moeten nog afwachten of het er uiteindelijk gaat komen.

FAK
Promo’s: Guinness, Celtic Cider en Baileys = Het is dus IERSE WEEK!
Staantafels aankopen?
Babylon wil niet meeleggen.
Tenten aankopen?
Ook een discussiepunt of dit wel de moeite is.
Permacontrole: 9/10, niemand aangeduid geweest.

ONTHAAL
Kaas- en Wijnavond (DEZE DONDERDAG! Allemaal komen)
6 inschrijvingen nog maar op cudi.
Misschien toch beter aan deur betalen? Want op cudi betalen is wel een drempel.
Toneel heeft wel nog wat wijn over, maar ze weten niet precies hoe veel. Dozen staan bij
Kenneth.
Nog wijnglazen over van Cavacantus?
Inkopen: 20 porties kaas.
Zijn er bordjes?
Woensdag 13 mei: oude markt-kroegentocht
Afgekeurd, andere datum zoeken, want is nu de dag na de jenevervoetbal en op de avond van
een filmavond.

HERMES
Nieuwe Hermes komt er bijna aan!
Interview met Goddeeris; proberen wat later te zetten.
Deadline: eigenlijk deze zaterdag, maar mag wat later.

LUSTRUM
Quiz
Niels zorgt voor alle quiz gerelateerde dingen (ppt, en papieren) en gaat zelf ook voorlezen
Silke doet kassa, Caro computer
Drank verkopen? Alle winst voor Historia. Hoeveel heeft toneel nog over van drank?
Zuipprijs: mogen cavaflessen hiervoor gebruiken
Jelle voorziet een kassa

Werner Thomas doet mee met de Quiz, dus allemaal komen! Nog erg weinig studentenploegen
ingeschreven, dat is erg jammer.
Afterparty @ Fak
Tappen: Jelle en (Maxim ?)
DJ: ? We zullen aan oude zakken vragen

SPORT
Jenevervoetbal
Mogelijk om jenevervoetbal te verplaatsen naar dinsdag 21 april, zou beter uitkomen ivm
masterproef-seminaries. Wordt onder voorbehoud goedgekeurd waarbij de filmavond een dag
later wordt gezet.
Volleybal tegen Thomas More

TONEEL
Bedankt aan iedereen die is komen kijken!
Voor de rest is het nu gewoon wachten op eventuele nominaties.

SHIFTEN
Dinsdag 17 maart: fak stewards vooraan
1-3: Jordy en Arnaut
Donderdag 19 maart: Kaas- en wijnavond
19u30: klaarzetten: Cédric
Zondag: plan sjarel
10-12:
10-12:
12-2:
12-2:
2-4:

inkom (beneden trap) shotjes:
2e verdiep cocktails:
partysnacks:
muziekinstallatie:
hamburgers:

Ann-Sophie & Nasse
Sara & Boudewijn (Cédric)
Zahra & Arnaut
Boudewijn & (Maxim?)
Cédric

Dinsdag 31 maart: letteren-TD
10-12: bonnetjes: Siegfried en Zahra
12-2: stewards: Siegfried & Joost
2-4: branddeur bewaken: Gregory (mee helpen opruimen bij hun werkstation)
2-4: tappen: Jelle & Boudewijn (mee helpen opruimen bij hun werkstation)

VARIA
Nogmaals iedereen aansporen om naar de jobdag te komen! KOM ALLEMAAL
Kenau? Jelle had het plan hierover samen te zitten: werkgroep oprichten: Jonas en Matje sowieso in
zitten. Nasse wil wel hiervoor wel een fbgroep oprichten, maar wil dan liefst wel de contactpersoon een
vriendelijke mail sturen om contract te bekijken.
Badmuts:
Medica cultuur die hun reis nr Praag willen afstaan aan een andere kring, omdat ze in financiële
problemen zitten.
Medica omdat die blijkbaar wel een feestje geven met de titel ‘geld is geen probleem.’
Draak:
Veto die Arnauts naam verkeerd hebben geschreven.
Schrijfstijl van Veto-artikel
Alle mensen die naakt gingen op de cantus
Seppe omdat hij rookte en nadien ook nog een pint heeft gegooid.
Kutwijf van VGK die zat te kakken op onze shifters.
Vincent Fisset:
VGK: omdat ze Hanne ergste kater van haar leven bezorgt hebben.
Held:
Veto
Toneel
Permakuis en Nissencontrole
Sara en Siegfried

