KV 20: maandag 30 maart
Aanwezig: Kristien, Caro, Gert, Arnaut, Ruben, Hanne, Menno, Toon, Maarten, Florian, AnnSophie, Boudewijn, Sarah, Nasse, Koen, Louise, Cédric, Siegfried, Joost, Tine, Jasper, Bram,
Karlijn
Verontschuldigd: Silke, Katrien, Bert, Maxim, Zahra, David, Jullie, Myrthe, Cisse
Afwezig: Seppe, Jordy

Goedkeuring vorig verslag
Goedgekeurd

Evaluatie vorige week
Kenau
Er was 4 man, Toon en Gert inclusief
Het was heel leuk
Slechte film
Dagdisco
Volgende keer vroeger beginnen
Er was veel volk
Er is niet veel gedronken
Loko
Functie Sociaal: nam heel veel tijd in beslag.
Het gaat een hele grote functie worden volgend jaar.
In de toekomst zou er vaker volk van Historia naar Sociaal moeten.
Er waren maar 25 stemgerechtigden, dus ze konden niet stemmen.
Het heeft toch tot half 1 geduurd
Koco
Maarten Vrenken heeft ontslag genomen.
Het galabal werd vergeleken met andere, rijke kringen, maar die draaien 15.00 euro verlies.
Als de kringen niet mee investeren kan de prijs-kwaliteit niet verbeteren.
Het galabal heeft verlies gedraaid, ongeveer 1000 euro.
Iedereen moet komen drinken op de TD om het verlies goed te maken.
Geld van de shiften

Gert giechelt
Hou allemaal jullie pindanoten bij

Financiën
Zichtrekening: 5.411,67
Spaarrekening: 10.328,39
Isha: 4.238,74
Dagdisco: 71,50 omzet en kosten van 130 euro
De marginale avond gaat het allemaal goedmaken
VHL quiz: 431,50 omzet

Onderwijs
Coraal
Ze gaan Perzisch introduceren aan de faculteit door een Aramees.
Hebreeuws willen ze verplaatsen van eoos naar babylon.
Bib: ze hebben Letteren beloofd dat ze gingen rekening houden met de financiële situatie.
Tweede nacht van de bibliotheek gaat niet door.
Decaansverkiezing: de decaan wilt de resultaten van de eerste poll niet geven.
Maar ze hadden we gezegd dat ze de resultaten bekend gingen maken.
Ine gaat er achter polsen.
Straal superprestige: organisatorisch schortte er vanalles aan.
AKM had het niet goed geregeld.
Jelle vond het een slechte quiz.
Stura
Een oninteressante lezing van 3 kwartier over ondernemen aan de KUL.
Ondernemers zouden een speciaal statuut krijgen (zoals sporters en gehandicapten).
Het bestaan van het examencontract wordt onder de loep genomen.
Discussie over de verhoging van studiebeurzen en of het op inkomen of vermogen moet.
Vanaf nu kan elke student op Telenet homespot met zijn r of s-nummer. JOEPIE

Fak
Het is nootjesweek, maar hou ze in de Fak.
Promo: groene duvel en bolleke
Het is goededoelenweek voor Ajok VZW.
Donderdag is het hockey op de parking, van 13-18u.
Hockey’ers: Jelle, Karlijn, Koen, Gregory, Maarten, een vriend van Karlijn.
De tafels zijn besteld en ze gaan er voor de kiesweken zijn.
Er zijn ook tenten besteld. De Fak betaalt er de helft van, Koco een vierde en de rest de kringen.
We hadden 6 op 10 op de permakuis, oa. door het frietvet
Mensen die ambitie hebben om beheer te doen: stel je kandidaat!

Reis
Loko: enkel subsidies als er geen winst is
Maar volgens Thomas waren ze goedgekeurd
De deadline voor de subsidies van Letteren is eigenlijk al voorbij, maar volgens Werner Thomas
moet het nog wel lukken. Jelle polst ervoor.

Cudi
Ze willen de eerste maandag na de paasvakantie toe doen. Oké

Cultuur
Ze willen misschien naar museum M
Als je online tickets bestelt is het goedkoper.
In Brussel zijn er ook goede en goedkope musea, maar daar gaan we minder volk naar meekrijgen
Jasper stelt het karrenwielen museum voor

Hermes
De Hermes is afgeraakt.
Maar de raaf heeft problemen met de printer.
Het kan dat ze pas woensdagnamiddag klaar zijn, dan zijn er wel al veel lessen voorbij.
Dan zullen we creatief moeten zijn.
We leggen ze aan het MSI, Fak, paarse zetels, het 5e,…
Je mag al beginnen schrijven voor de volgende (en laatste) editie.

Internationaal
Koco internationaal is veel reclame aan het maken voor de TD

Sport
Vorige week hebben we een wedstrijd gewonnen omdat het Pauscollege niet is komen opdagen.
Woensdag is het zaalvoetbal tegen Merkator
Maandag na de paasvakantie: jenevervoetbal.
Kring Historia zal het via Facebook delen.
Inschrijvingen zullen waarschijnlijk online verlopen.
Er moet een oplossing komen omdat er altijd mensen zijn die ervan profiteren.
Sport denkt niet dat het nodig is om er een shift van te maken.
Maar Menno stelt zich vrijwillig kandidaat.

Animatie
De dagdisco was leuk maar niet winstgevend.
De drank wordt gerecupereerd voor de marginale avond.
Deze week kijken ze voor een zaal voor de Zwanenzang.
PR moet een brood en spelen evenement aanmaken.
Curryworst met frieten, appelmoes en gezelschapsspelletjes.
We beginnen ermee om 13u.
We kunnen de overschot van de drank ook verkopen bij een soort openbare verkoop.
Maar we kunnen het ook bijhouden tot volgend jaar.
De cava die over is wilt een van de kiesploegen wel overkopen.
Er zijn nog een 40-tal flessen cava over.

Onthaal
Het geld van de kaas en wijavond om terug te geven is terug bij de cudi.
De kroegentocht is op dezelfde dag als de verjaardag van Menno zijn oma.

PR
De Raaf heeft veel te veel bagatells gedrukt
Een watersportbedrijf wilt ons sponsoren.
twv. 60 of 70 euro bieden ze een waardebon aan.

Toneel
De financiën staan op punt
De laatste recensies van andere kringen zijn slecht.

Maar dat is goed voor ons.

Lustrum
/

Varia
Permakuis en nissencontrole: Toon en Zahra
KV na de paasvakantie: dinsdag om 17u.
Dan kunnen de opkomende kiesploegen zich bekend maken.
Tijdens het begin van de paasvakantie komt er een shiftenlijst.
Wie niet aan 14 komt, komt niet naar het kerstetentje
We willen een nieuwe zetel: we krijgen er een die nu op Siegfried zijn kot staat.
Dan moet er een oude weg.
Als de Fak nog eens naar het containerpark gaat, geven we de onze mee.
We willen een nieuw schild
Cédric vraagt eens aan zijn stiefvader of hij er een kan zagen.
Maar we kunnen eerst eens proberen om het schild dat we nu hebben te overschilderen.
We hebben nog een bon voor 72,76 euro voor promomateriaal
We denken aan een vlag en een stempel
Opkomende ploeg: denk na om tegen volgend jaar de statuten eens aan te pakken, want die zijn
helemaal niet meer up to date.

Shiften
Steward donderdag (achteraan) 1-3u: Bert en Kristien
Denk allemaal aan jullie shiften op de Letteren TD

Badmuts/held/draak van de week
Badmuts
Dealer die een cadeautje voor ons achterliet
Jelle het rekenwonder
Sarah op de Standaard-quiz
Oude man met ladyboy in de Ravenstraat
Leunis
Jasper
Michael
Siegfried die Tine heeft opgesloten tijdens permakuis
Draak
Don Bosco Haacht
Tequilla
Sam
Mensen van de technische dienst in de Fak
Held
Mama van Pedro
Lisa Hulsmans

