KV 22: maandag 4 mei
Aanwezig: Gert, Arnaut, Bert, Bram, Cédric, Karlijn, Cisse, Nasse, Zahra, Louise, Koen, Tine, Jelle,
Silke, Caro, Toon, Gregory, Joost, Jordy, Siegfried, Katrien, Kristien
Verontschuldigd: Maarten, David, Florian, Maxim, Seppe, Jasper, Hanne, Julie, Boudewijn, Toon,
Menno, Ann-Sophie, Sara
Afwezig: -

Goedkeuring vorig verslag
Goedgekeurd

Evaluatie vorige week
Brood en spelen
Lekker
Veel volk
Filmavond
Er was letterlijk niemand
Enkel Gregory en Tim

Onderwijs
Er staat een dossier in de Veto over de faculteit Letteren.
Het onderwerp zijn de decaansverkiezingen.
Het gaat over alle mogelijke problemen die Letteren heeft.
De proffen worden tegen elkaar uitgespeeld, er wordt gestookt.
Er hebben anonieme studentenvertegenwoordigers aan meegewerkt, mensen van Straal.
Historia wordt ervan beschuldigd een bom te hebben gelegd onder het gemeenschappelijk front.
Historia heeft een gesprek gehad met Tollebeek. Wij gingen er vanuit dat Tollebeek alle richtingen
had uitgenodigd. Maar dat bleek niet zo te zijn: het waren enkel de vier studenten van de
subfaculteitsraad. Andere mensen van Straal waren daar heel boos om. Historia heeft zich tijdens
de vorige Straal vergadering verontschuldigd.
Vrijdag is het Coraal. Er gaat vuurwerk zijn.
Daarna is het nog Stura: de opvolging moet er zijn, liefst ook wat huidig volk.
Stura van vorige keer
Het ging vooral over campusstemmen: elke externe campus heeft een stem op een orgaan.
Er is discussie: moet die stem er nog zijn en op welke niveaus? En volmachten?
Voorstel 1: alles behouden (unaniem weggestemd)
Daarna was er 2 uur discussie waardoor het uitgesteld naar een volgende Stura.
Er is wel beslist dat ze een volmacht mogen geven aan iemand die er wel is.
Vervanging van het giscorrectie systeem.
Een systeem waarbij je ook munten krijgt als je 2 slechte antwoorden kan schrappen.
Ze gingen het eens uittesten.
Ze zijn langs geweest in alle externe campussen.
Een van de conclusies was dat er te weinig verwijzingen naar de KUL waren.
2 kandidaat opvolgers: Joris en Marijke (van VRG)

Straal
Kathleen van Babylon heeft voorgesteld om te debatteren over de verkiezing van functie
onderwijs binnen het praesidium. Sommigen willen dat onderwijs apart moet opkomen
zodat ze een campagne kunnen voeren dat gericht is op de inhoud.
Maar de
overheersende mening op de KV is dat het veel meer nadelen dan voordelen heeft.
POC vrijdag
Het is de laatste POC.
We zouden het graag hebben dat iedereen aanwezig is.
Er zal taart zijn.
Caro gaat mee als waarnemend lid.
Didactische Commissie
De didactische commissie heeft complimenten gegeven over de Jobdag.
We krijgen geld, maar het zal een tijdje duren.
De visitaties verlopen in het vervolg volgens het Cobra-model.
Het begint met een reeks gesprekken: interviews.
Bij elk gesprek is er een rapport waar een synthese van gemaakt wordt.
Die synthese gaat naar de POC waar opnieuw een synthese gemaakt wordt.
Zo gaat het steeds maar via tussenniveaus omhoog.
Het moet ervoor zorgen dat alle organen op dezelfde lijn zitten.
Bij Letteren moet alles gebeuren door 1 halftijdse werknemer, veel te weinig.
Donderdag is het onderwijshearing en worden wat POC agendapunten besproken.
18u in MSI 01.08

Financiën
Zichtrekening: 4.141,19 euro
Isha: 4.138,71 euro
Spaarrekening: 12.328,90 euro
Brood en spelen: 62 euro omzet.
Waarschijnlijk zal er wel een beetje winst zijn.
Kiesploegen: regel alles wat je gebruikt hebt van Historia met Jelle.
Jelle zorgt dat het financieel verslag in orde is voor de AV.

Animatie
Zwanenzang
We zeggen dat het uitverkocht is want de zaal is kleiner dan gedacht.
In evenement zetten dat iedereen een eigen glas meeneemt.
Nog eens aan Jonas vragen of hij de masters het lied wil aanleren.

Reis
De subsidies zijn doorgestuurd
Kijk de spam op de mailaccount eens na.
Er komt nu iedere dag een mail binnen van een foto-print bedrijf.

Cudi
Het tweede deel van Pasture is er nog altijd niet en eigenlijk is de Cudi nu al voor de laatste week
open. Maar gaan er nog wel mensen komen voor die paar pagina’s als het echt op het allerlaatste

moment vlak voor de examens wordt doorgestuurd? Dan kunnen ze het misschien beter online
zetten zodat de mensen ze zelf kunnen afdrukken.
Gelieve de frieteuses niet meer op de Cudi tafel te zetten, want die tafel is dan altijd heel smerig.

Cultuur
Woensdag is het film: reservoir dogs
Museum M: donderdag 14 mei
Momenteel is er nog niemand ingeschreven op de cudi.
We wachten nog even af en maken nog wat extra reclame.

PR
Volgende week nog een bagatell.
Daarna lijkt het niet meer nodig.
Arnaut spamt nog eens dat ze naar de Cudi moeten komen voor Museum M.
En hij spamt de hearing nog een paar keer.

Hermes
De Hermes tegen volgende week gaat nooit lukken.
De redactie heeft nog heel weinig tijd om er nog een te maken.
Het zal dus een mini-versie worden, sowieso enkel online.
Als er nog iemand wat wilt schrijven, zal het nog wel online komen.
Misschien de opvolgers van volgend jaar betrekken.
Deadline: vrijdag 22 mei

Lustrum
BBQ eventueel combineren met de picknick

Animatie
Morgen is het marginale avond.
Als we deftige inkleding kopen, betaalt de Fak 15 euro terug.
2 gratis vaten: eentje om 22u en eentje ergens na middernacht: in de praatkamer.
Shotje sterke voor 1 euro en een halve euro voor frisdrank.
Woensdag is het cantus.
De zaal moet de dag erna opgeruimd worden, niet de avond zelf.

Onthaal
Picknick is op woensdag 20 mei
Samen met Animatie en Lustrum.

Fak
Het is restjesweek.
Normaal ging er morgen cider verkocht worden, maar dat gaat niet door.
De uitnodigingen voor de Afzuip zijn uitgedeeld.
De nissen en perma moeten opgeruimd zijn voor de afzuip.

Toneel
Zondag weten we of we nominaties hebben.
Historia en Katechetika waren voorlopig de beste stukken dus we verwachten veel nominaties.

Varia
BBQ: dinsdag 19 mei
AV: maandag 18 mei
We moeten nog een foto maken: voor de BBQ of AV?
Sport WV van LOKO sport: de nieuw verkozen ploeg gaat een delegatie sturen.
Permakuis: Bert en Kristien

Held/Badmuts/draak
Held:
Gert zijn nicht
De weergoden vorige week
Coko
Badmuts:
Toneel van Psychologie
Koen vorige week donderdag
Tandarts van Kristien
Martijn die wou vechten in de Fak
Jasper Croonen die het vaten-record wou verbreken
Coko
Draak:
NMBS
Lulu Ananas
Alle mensen die gemuild hebben op Pornfest
Veto
Sam van Veto
De kerel waar Martijn mee wou vechten in de Fak
De kerel van dinsdagavond in de Fak
Kerel op de cantus van Siegfriedlinie.

Shiften
Fakopkuis zaterdag 9 mei, 10u: Bram en …
Zwanenzangcantus woensdag 6 mei:
Tappen: Toon en Karlijn
Ronddragen: Cisse en Myrthe
Marginale avond dinsdag 5 mei
Steward V
23-01u: David en Florian
01-03: Cédric en Gregory
Frituurhapjes
22-24u: Silke
00-02u: Karlijn
02-04u: Boudewijn

Cocktails
22-24u: Myrthe en Cisse
00-02u: Nasse en Ann-Sophie
02-04u: Myrthe en Jelle
Standby A
23-01u: Kristien en Koen
01-03u: Joost en Kristien
Nissenopkuis: voor donderdag: David, Florian en Boudewijn

