!

KV 5 Maandag 20 oktober!

Aanwezig: Kristien, Gert, Caro, Silke, Boudewijn, Ann-Sophie, Bram, Tine, Jasper, Louise, Katrien,
Cisse, Julie, Cédric, Gregory, Nasse, Jordy, Jelle, Myrthe, Sara, Joost, Toon, Ruben, Arnaut,
Siegfried, Koen, Seppe, Zahra!

!
Verontschuldig: Bert, Maxim, Hanne, Maarten, Florian, David, Menno!
!
Afwezig: /!
!
Goedkeuring vorig verslag !
goedgekeurd!

!

Evaluatie vorige week!
Fak AV!
!
Sammy is verkozen als hoofdtapper!
!
De oude zakken hebben veel gezaagd !
!
Het was saai en het heeft lang geduurd !

!

Cultuuravond!
!
Het was een succes, er was 16 man!

!

Historia-Babylon voetbal!
!
Historia heeft gewonnen, jeej!!
!
En er waren best veel supporters!

!

Dagdisco!
!
Het kwam niet zo snel op gang, maar na een tijd stond de vak goed volk!
!
Alle Bicky’s zijn verkocht!

!

Schachtenverkoop!
!
Het was fijn, iedereen heeft zich geamuseerd!
!
Het heeft veel geld opgebracht!

!

Algemene Vergadering!
!
Alles goed verlopen!

!

Eerstebachweekend!
!
Een toppertje!
!
Knokeltje voor onthaal en de kookploeg!
!
De sfeer zat goed en iedereen heeft zich geamuseerd!
!
Er is heel veel gedronken geweest!
!
De schachten brengen de lege bakken terug !

!

Gert Giechelt!
24-urenloop morgen en overmorgen. !
Doe jullie shift goed! Als iemand niet komt opdagen, moeten we boete betalen!!
Neem jullie studentenkaart mee als je shift gaat doen en aanmelden aan de Naeyer!
Caro neemt de shift van Gert over (voortoog 21-23u)!

!

Financiën!
Schachtenverkoop: 789 euro omzet!
346 euro gaat naar de vak voor de bonnetjes!

Nog een paar euro moet eraf voor de inkopen!
De rest is doopbudget, maar de inkopen daarvoor zouden best rond de 150 euro blijven.!

!
Dagdisco: 85 euro inkomsten, maar het bedrag van de inkopen moet nog nagekeken worden.!
!
Eerstebachweekend: praesidium moet nog betalen (20 euro voor volledig weekend).!
Er is veel geld uitgegeven aan drank, dus er zal waarschijnlijk verlies op zijn. !
Volgend jaar moet het bierbeleid herbekeken worden.!
Jelle geeft volgende week exacte cijfers!

!

Zichtrekening 4232,72 euro!
Spaarrekening 6306,05 euro!
Isha: 4150, 06 euro!

!
De visa kaart is terug, joepie!!
!
Onderwijs!

Ine Poelaert is de nieuwe Straal/Coraal voorzitter! !

!

Stura!
!
!
!
!
!
!

!

2 belangrijke punten: herindeling van het academiejaar en oriëntatieproeven.!
Herindeling: per semester herexamens en de examens vervroegen naar december.!
Er is over geen enkel van de punten gestemd. !
Daarom komt er een extra OV: volgende week dinsdag om 18 uur, in het MSI!
Voorlopig standpunt: niet voor een herindeling en niet voor een ijkingsproef bij Letteren, !
maar wel voor een niet-bindende oriënteringsproef in het middelbaar. !

Verhoging inschrijvingsgeld!
!
Het staat nu vast op 890 euro.!

!

Website!
De website staat online!!
Het forum staat terug online, de oude zakken zullen tevreden zijn.!
Moest er iemand nog PDF versies van hermessen hebben van 2 jaar geleden!

!

Cultuur!
Vesalius - museum M!
!
Toon heeft gemaild naar Museum M of we een voordeliger tarief kunnen krijgen.!
!
Hij heeft ook gevraagd of er een prof mee mag. !

!

Bezoek Tongeren!
!
Tongeren staat vast op 23 februari. !
!
Maar we gaan niet wachten tot dan om reclame te maken. !
!
LOKO heeft een mogelijkheid om subsidies aan te vragen voor bedankjes voor gidsen.!

!

Cultuuravond!
!
Volgende week dinsdag, !
!
Thema Disney, er komt een poll!

!
!
!

!

Kenau tonen: 15 voor, 8 tegen, 5 onthouding !
Bij een van de volgende filmavonden komt hij Kenau in de poll!

Cursusdienst!
Niets te melden!

Internationaal!
Sara wilt graag het wachtwoord van het emailadres van haar functie weten.!
Donderdag was het beiaardbezoek.!
Vrijdag was het bezoek naar Ieper en Diksmuide (en Kortrijk)!

!

Animatie!
Dagdisco!
!
De dagdisco was een groot succes!
!
Fijn dat iedereen gekomen is!

!

Eerstejaarscantus!
!
Er is niet echt een thema, maar we gaan vragen om verkleed te komen!
!
200 euro waarborg moet daar cash betaald worden!
!
Als er meer dan 1 vat gedronken wordt, is de zaal gratis. !
!
Prijs: 11/13 voor bier, 4/5 voor eigen drank!
!
50 eerstejaars, 30 ouderejaars!
!
Animatie maakt kaartjes, Cisse fixt het voor de cudi!
!
Er komen een paar extra liedjes die niet in de codex staan, voor wat meer variatie. !
!
Voor Facebook: toewip, 20u30, kom verkleed, ineens betalen, geen ticket is niet binnen.!

!

Hawai cocktailfeestje!
!
De cocktails zullen ook in thema zijn!
!
Animatie moet de muziekinstallatie reserveren!
!
Kom verkleed!!

!

Toneel!
Volgende week moeten we de datum doorgeven, normaal gezien is het begin maart.!
Ze gaan een avond extra spelen, 4 in plaats van 3.!

!

Hermes!
Deze zaterdag is het deadline
Zaterdag wordt ook de wedstrijdvraag van de vorige hermes afgelsoten!
Morgen is het interview met Rudi Vranckx.!
Er komt ook nog een interview met de decaan, maar niet voor deze hermes. !
Ze missen Maxim.!

!

Fak!
Het is week van eigen kweek: Keizersberg en Ego.!
Cocktailpromo: gin-tonic met betere gin. Het verkoopt heel goed. !
Ze zoeken nog tappers voor donderdag namiddag!

!

Nasse is naar de stewardopleiding geweest.!
Volgende week deelt Nasse mee wat hij geleerd heeft. !

!
9/10 op de permacontrole: er staat afwas in de kast.!
!

Carlijn heeft vorige week ene middag en een avond mee gedraaid.!
Met 3 is krap, dus versterking is welkom. !
Ze kan goed tappen, maar tappen is nog niet hetzelfde als fakverantwoordelijke. !
Het is nog te vroeg om te oordelen. Ze moet eens een avond als fakverantwoordelijke meedraaien. !

!
!
!
!

Onthaal!
Het drukste is voorbij voor onthaal. !

!
Onthaal denkt nog eens na over een fakbartocht. !
!
Nog eens een dikke chapeau voor onthaal en de kookploeg! !
!
Reis!

De vluchten staan vast: dinsdag tot zaterdag met Brussels Airlines. !
Het is 173 voor de vluchten. !
Iedereen gaat wel een paspoort moeten kopen.!

!
De hostel wordt zo snel mogelijk geboekt. !
!
Er wordt een reservelijst aangelegd. !
!
PR!

Er is geen bagatell bij breed publiek geweest, maar hij komt bij RZL.!

!
Arnaut zet er in de toekomst ook de vaste tapmomenten van historia op. !
!
Misschien ook een idee om de banner aan te passen met de activiteiten van de week erna. !
!
Zahra maakt dringend een poster voor de lezing !
!
Lustrum!

De cantus in de feestweek krijgt ook een lustrum tintje: een champagne/cava cantus. !
Dan zou er naast de optie bier of eigen drank nog een derde optie ‚cava’ komen. !

!

Sport!
De jenevervoetbal zit volledig vol!

!

Shifters voor de 24-urenloop: kom op tijd en doe het goed!!
Om 10 uur morgenvroeg wordt alles ingeladen: Seppe komt.!

!
Musicologicia heeft nog 2 openstaande shiften, morgen van 14u-18u.!
!
Varia!

Permakuis en nissencontrole: Caro en Gregory!

!

Er branden nog maar 2 lampjes van de luster, er moeten er eens vervangen worden.!
Seppe gaat er eens naar kijken. !

!
Opletten met ludieke facebookpagina’s over andere praeisidumleden. !
!
Doop!
!
!
!
!
!
!
!
!

Denken aan thermische folie!
Nasse is verantwoordelijke en verpleegster!
De doperslijst staat vol, er moet nog wat in gesnoeid worden!
Jonas heeft al doopjassen gekocht !
Ruben gaat foto’s nemen !
18u00: dopers op de perma!
18u20: gedoopten op de perma!
Extra vermelden dat ze geen lenzen mogen dragen. !

!

Kenau!
!
Toon stuurt een pwoerpoint door over In Gebrekenstelling!
!
Er wordt een aangetekende brief opgesteld!

!

Pullen voor niet-praesidium!
!
Volgende week kan er besteld worden op de cudi!
!
Kristien gaat deze week al eens horen bij de business point hoe lang het gaat duren. !

!
KV volgende week om 18u15!
!
Shiften!

Eerstejaarscantus:!
!
Tappen: Ann-Sophie en Seppe!
!
Ronddragen: Boudewijn en Nasse!

!

Badmuts/held/draak!
Badmuts!
!
Jasper die vlechtjes maakt!
!
Ruben op weekend!
!
Toon tijdens de quiz!
!
Wouter die niet op de schachtenverkoop was!
!
!
Draak!
!
Pedro !
!
2 kutkerels aan de toog van de dagdisco !
!
De mama van Jelle zijn schacht!
!
Jelle tijdens de schachtenverkoop !
!
Oude zakken!
!
Jelle die zijn tetten toonde op de cactus, Koen vond het niet aangenaam.!
!
Koen in zijn onderbroek !
!
Thomas zonder vrienden !
!
2 DJs van de Babylon avond !

!

Held!
!
!
!
!
!

Gert en Boudewijn om te draaien!
De nobele onbekende die de visakaart terug bracht!
Onthaal en de kookploeg !
Michaël Bauwens !
Toon omdat hij zich aan tradities houdt

