KV 18: maandag 23 maart
Aanwezig: Kristien, Caro, Bram, Bert, Joost, Cisse, Cédric, Karlijn, Siegfried, Koen, Tine, Gregory,
Menno, Myrthe, Silke, Maarten, David, Florian, Jasper, Toon, Boudewijn, Maxim, Nasse, Zahra,
Katrien, sara, Arnaut, Gert, Jordy, Michael, Maarten Vrenken, Ann-Sophie, Seppe, Hanne
Verontschuldigd: Julie, Ruben, Louise, Jelle
Afwezig: /

Goedkeuring vorig verslag
Goedgekeurd

Evaluatie vorige week
Loko sociaal
Blokken in Leuven
Grote bibliotheken langer open laten in de blok en de examens
De kleine bibs moeten het zelf financieren
Ons standpunt: de KU Leuven moet het financieren
Gender: klachten op mannen week van LBK
Jobdag
Onderwijs was er zelf heel tevreden over.
Bert verontschuldigd zich omdat hij zijn shift vergeten is.
Workshops waren nuttig, maar er was weinig tijd om het in de praktijk te brengen.
Jammer dat de 3 workshops niet gecombineerd kunnen worden.
Er zijn vragen bij het nut van de jobbeurs. Maar wel beter dan vorig jaar.
1e panelgesprek was heel interessant.
Er zat niet veel volk bij het 2e panelgesprek, maar het was wel heel nuttig.
Galabal
De boxen waren heel slecht
De band was te laat door een miscommunicatie
De vestiaire was een chaos
Er waren nutteloze shiften (sommige moesten wel van De Hoorn)
Fotograaf stopte om 1u, maar dat werd niet gecommuniceerd
Lustrum Quiz
Het was een moeilijke quiz
VHL was niet altijd even tof
Goed voorbereid, maar het liep wat in het 100 doordat we niet in de Fak konden.
Ze kwamen een extra schitter tekort in de Fak
Plan Sjarel
De opkomst van het presidium was laag
Als er iets mis loopt met shifters: melden aan Kristien

Onderwijs
Het is geen Stura, maar wel Coraal (om 16u)
Siegfried werkt de financiën van de jobsdagen nog af.
De banner was er op tijd, maar de standaard niet.
We krijgen een bon voor hetzelfde aankoopbedrag voor nieuw promomateriaal
We moeten eens nadenken. Een vlag?

Onthaal
Kaas- en wijnavond is geannuleerd, terwijl er op de KV beslist was om het toch te doen.
Dat kan eigenlijk niet.
Maar er waren heel weinig inschrijvingen en er lijkt niet veel animo voor.

Animatie
Dagdisco
De dagdisco is een dag verplaatst
De fak verkoopt geen Tequila Sunrise, maar we kunnen hem zelf maken
Brood en Spelen
1e woensdag na de paasvakantie
Op de perma met frietjes en curryworsten
De laatste ‘echte’ brood en spelen
Marginale avond
5 mei
Alle restjes van in de nissen

Cudi
Het geld van de kaas- en wijnavond moet teruggegeven worden
De mensen worden gecontacteerd

Hermes
Vorige week vrijdag: interview met Goddeeris
Functies die nog een artikel moeten doorsturen: zo snel mogelijk, sowieso voor het weekend.

Fak
Het is Mexicaanse week
De Fak gaat receptietafels kopen
Of er tenten gaan komen, is nog niet duidelijk
Vergeet het Fakboek niet in te vullen!

Cultuur
Morgen is het Kenau-avond
Ithaka
In de Vital Decosterstraat
Kristien gaat er schilderijen bewaken

Lustrum
Er zijn nog quizprijzen over: die staan in doos het cudi-kot
Wie ze kan gebruiken: val aan!

Sport
Jenevervoetbal: het wordt verplaatst naar maandag na de paasvakantie

PR
Er staat 1 foutje op de bagatell
Goed benadrukken dat de dagdisco donderdag is in plaats van woensdag

Toneel
Politika was heel verwarrend en met veel dans
Wina was heel abstract, maar wel leuk en grappig

Internationaal
Bij Loko zat er bijna niemand, dus ze konden niet stemmen
De international lecture en cantus zijn afgezegd
Ook de kook workshop is afgezegd
Loko wilt de nieuwe international afgevaardigden van de kringen opleiden
Maar ze vinden er geen geschikt moment voor.
Idee: beter een goed uitgewerkt draaiboek?

Reis
De loko subsidies zijn binnen
Er is wel wat winst

Varia
Kristien denkt na over een datum voor de kiesploegen om zich kandidaat te stellen.
Dat moet een week op voorhand gebeuren, maar de KV gaat die maandag niet door.
Neucom en de opkomende ploegen moeten er zijn.
Permakuis en nissencontrole: Siegfried en Tine
Silke doet de permakuis na de paasvakantie omwille van haar stage

Badmuts/helden/draak
Badmuts
Gert die opgepakt wordt door de politie
Zangeres van het coverbandje
Held
Arnaut die Jasper zijn vest heeft meegenomen
De mama van Siegfried
Koco voor het galabal
Draak
De bouwvakkers naast Toon zijn kot
Men sen die zich niet weten te kleden op een galabal
Karel Peeters
Jello shots
Joes

Mensen in de Pepe Nero
Wijven van Mecenas aan de toog
Kerel van Keizersberg op Plan Sjarel

Shiften
Alumniquiz 21/03
Verbeteraars: Caro, SIlke, Maxim
Tappers: Maxim en Jelle (dubbele shift)
Steward 23/03
23-01u V: Bert
23-01u A: Louise
01-03u V: Karlijn
Stand by steward 24/03
01-03u V: Jordy en Boudewijn
Dagdisco 26/03
DJ: ?
Frituurhapjes 15-17u: Gregory
Frituurhapjes 17-19u: Arnaut
Drank 15-17u: Toon
Drank 17-19u: Siegfried
Caro neemt de shift van Boudewijn over op de Letteren TD

