KV 21: dinsdag 21 april
Aanwezig: Kristien, Gert, Toon Ann-Sophie, Sara, Caro, Silke, Karlijn, Hanne, Julie, Myrthe,
Maarten, David, Florian, Cédric, Tine, Koen, Ruben, Gregory, Siegfried, Joost, Zahra, Bert, Bram,
Arnaut, Jelle, Jasper, Jelle, Boudewijn, Jonas Lambrechts, Jilly Achten
Verontschuldigd: /
Afwezig: Menno, Seppe, Nasse, Maxim, Louise

Goedkeuring vorig verslag
Goedgekeurd

Evaluatie vorige week
Jenevervoetbal: incidentvrij verlopen

Gert Giechelt
Er is wat onduidelijkheid over het aantal streepjes een tap- en ronddraagshift op een cantus waard
is. Vanaf het begin van het jaar wordt er 1 streepje voor gegeven, maar nu is commentaar op
gekomen. Vorig jaar waren het er twee, maar het zijn niet zo’n zware shiften. Nu weet iedereen
het: het is 1 shift.
Gert heeft bijna moeten smeken om de shift bij Survival of the Student op te vullen. Dat is niet oké.
Het zijn nog maar vijf weken, als iedereen er nog effe zijn schouders onder zet is de werklast
verdeeld en kan iedereen aan zijn paper werken.

Financiën
Zichtrekening: 2376,86
Isha: 4138,71
Spaarrekening: 12328,90
Jenevervoetbal: omzet 188,50 euro en een rekening van 218 euro.
Kiesploeg Siegfriedlinie heeft 40 flessen cava overgekocht van Historia.

Onderwijs
Deze ochtend was er een gesprek met Tollebeek over de decaansverkiezing.
Het was een goed gesprek.
Hij heeft een aantal grote pijnpunten van de faculteit blootgelegd.
Er zijn voorstellen geweest over hoe er intern dingen hervormd kunnen worden.
Hij moet nu een visietekst van 500 woorden schrijven.
Er komt een debat met Straal en de twee kandidaten.
Volgende OV: woensdag 6 mei, voor de zwanenzang
Volgende hearing: op dezelfde dag als de OV: woensdag 6 november
De volgende Stura is in Brussel, campus St. Lukas.
Om 17u05 nemen ze de trein naar Brussel.
Koen gaat voor Historia.

Donderdag is het Straal om 19u.

Animatie
Deze donderdag is het brood en spelen.
Het is met frietjes, Frikadellen en appelmoes.
De zwanenzang zal doorgaan in de rector, op woensdag 6 mei.
Er zijn 40 plaatsen.
Kaarten op de CuDi en meteen betalen.
1 CuDi enkel voor de masters, vanaf de volgende CuDi mag iedereen.
Cisse maakt kaartjes tegen de volgende CuDi.
Marginale avond: dinsdag 5 mei.
Reclame maken zal niet evident zijn omdat de kiesweek ertussen zit: tijd genoeg voor nemen.
Arnaut maakt het evenement voor Facebook.
Ze krijgen een budget om in te kleden.
Drank: alle restjes: 1 euro voor shot alcohol en 50 cent voor de frisdrank.

Reis
Jelle kijkt nog naar de subsidies bij de POC en de faculteit.
De loko subsidies zijn binnen.

Fak
Het is trappistenweek
Er zijn receptietafels in de Fak
De tenten worden vandaag of morgen geleverd.
Als je tent of tafel wilt: inschrijven in het Fakboek, dat is het enige wat telt.
De Fak sponsort 1500 van de goede doelen week aan Ajok.
De Fakatures hangen op. Denk er allemaal eens over na en hoor misschien ook eens bij andere
mensen die niet in het praesidium zitten. Voor de moment zijn er nog geen kandidaten en dat is
problematisch.
Vanavond tapt het hoogpraesidium.

PR
Reclame voor marginale avond, zwanenzang en onderwijshearing.
Volgende week is er geen bagatell.

Cudi
Als de Fak toe gaat gaat de CuDi ook toe.
ICC van Verberckmoes is er volgende week, voor Patje blijft het nog spannend.
De week van de 11e moeten de boeken terug naar de Acco.

Sport
Met de zaalvoetbal mogen we door naar de kwartfinale. Maar we weten nog niet wanneer of tegen
wie.

Cultuur
We kijken naar Pirates. Gregory zal er als enige van cultuur kunnen bij zijn.
Museum M zouden we kunnen bezoeken voor 3 euro.
Inschrijvingen zouden via de laatste week van de CuDi kunnen.
Voor gidsen: eens vragen aan Mecenas hoe zij dat normaal doen.

Lustrum
Lustrum wilt nog graag een BBQ doen.
Het zou handig zijn moesten we het vlak voor het praesidium etentje konden doen.
Gert en Kristien kijken voor een datum voor de praesidium BBQ.

Onderwijs
13 mei: fakbartocht op de Oude Markt.

Internationaal
Koco internationaal gaat vandaag naar de beiaard
Volgende week is het Isha vergadering.

Hermes
De laatste Hermes komt enkel online
De deadline zal waarschijnlijk na 2 mei liggen

Toneel
De financiën zijn nog niet helemaal in orde.
Half mei worden de nominaties van het IFTF bekend gemaakt.

Kiesweek
Kandidaatstelling:
Kandidaat 1: Siegfriedlinie: Siegfried, Koen, Toon en Ruben
Kandidaat 2: Coko: Jilly, Jonas, Boudewijn en Nina
Stemmen: woensdag en donderdag van 13-17 aan het MSI
Stemmen gebeurt online via https://historia.stemt.org/
Kiesdebat: dinsdag om 18u in MSI 01.08
Vanaf middernacht mag er reclame gemaakt worden.
Geen t-shirt van de kiesploeg dragen op Historia shiften.

Varia
Volgende week is het kiesweek, dan is er geen KV
Permakuis en nissencontrole: Silke en Ann-Sophie
Volgende week: Arnaut en Bert
Vanavond geeft het hoog praesidium een gratis vat.
Kristien hoort nog eens bij LOKO voor de online stem-link

Badmuts/held/draak
Badmuts:
Niels
Gert Segers
Held:
De mensen die morgen naar de lezing van Ann-Sophie komen
Bert
Draak:
Gert Gisteren
Survival of the Student

Shiften
Donderdag 23 april
13-15u: Florian en David
15u-17u: Ann-Sophie en Boudewijn
2 plakshiften IFTF: Florian en Katrien

