!

KV 7: maandag 3 november !

Aanwezig: Kristien, Gert, Caro, Boudewijn, Maxim, Silke, Nasse, Ruben, Menno, Katrien, Zahra,
Louise, Joost, Gregory, Koen, Jelle, Cédric, Maarten, Arnaut, Jordy, Sara, Jasper, Tine, Toon, Bam,
Siegfried !

!
Verontschuldigd: Bert, Cisse, Hanne, Julie, Myrthe, Ann-Sophie, Florian, David!
!
Afwezig: Seppe!
!
Verslag vorige week!
Goedgekeurd!

!
!

Evaluatie vorige week!
Eertsebachcantus!
!
De zaal en de vaten waren duurder dan normaal omdat het in de Toewip was.!
!
Het was wel goed!
!
Koen vindt het spijtig dat Clementine niet gezongen is (en Die Lore)!

!

Koco 24-urenloop!
!
Ze vonden de kritiek en de commentaar van Historia onterecht.!
!
Zij vonden de 24-urenloop wel leuk en tof.!
!
Op de volgende AV is er opnieuw een stemming of we volgend jaar mee gaan doen. !
!
De stemming is wel niet bindend, maar een advies voor de opvolgers.!
!
!
Eenmaal de nieuwe ploegen verkozen zijn, komt er wel een bindende stemming. !

!

Cultuuravond!
!
Er was heel veel volk!
!
Het was zeker een succes!

!

Jenevervoetbal!
!
Het was wel tof, maar er waren enkele minpuntjes.!
!
De drank was heel snel op.!
!
Er zijn mensen die meer drinken dan voetballen en dat is niet de bedoeling.!
!
Misschien het concept aanpassen tegen volgend jaar.!
!
Er moet meer gereguleerd worden wanneer er gedronken wordt.!
!
Tips: aantal deelnemers terugschroeven en iemand aan de drank zetten die het reguleert.!

!

Loko en Stura!
!
Het ging over de 24-urenloop, Lokomotion en verkiezingen.!
!
Alle beleidsplannen zijn overlopen.!
!
Woensdag is het fakkeltocht !

!

Gert Giechelt!
Vandaag was het faculteitsraad.!
Het ging vooral over Internationaal.!

!

Financiën!
Zichtrekening: 8510,52!
Isha: 4150,06!
Spaarrekening: 6306,05!

!

Er zijn 2 grote vaten en een klein vat op gedaan!
Er was bijna 100 euro winst!

Er zijn heel weinig ad fundums gegeven en geen ad fundum per jaar!

!

Er is nog voor 67 euro leeggoed terug naar de winkel gebracht.!
Er is nog geen contact met de chiro van Asse!

!

De subsidies zijn binnen geraakt!
Al het drukwerk moet in tweevoud in de bakjes gelegd worden!!!!!

!

Onderwijs!
Onderwijsvergadering!
Er was een consensus: tegen de herinrichting van het academiejaar en we zijn voor een
niet-bindende oriënteringsproef in het middelbaar die verplicht is en algemeen van aard.
Over wat de consequenties zouden zijn bij het niet-slagen op de oriënteringsproef, was nog
niet duidelijk.!

!

Straal en Coraal!
De Lbib is komen vertellen dat er een samensmelting komt tussen de Centrale en de
Letteren bibliotheek. Er komt een nieuwe naam: de Artes bibliotheek. Het zou de financiële
situatie moeten verbeteren en er kan terug gepraat worden over langere openingstijden.
Fysiek blijven de 2 bibliotheken er wel, alleen de naam veranderd. !

!

Het bleek dat de overgrote meerderheid van de studenten in de Lbib, niet van Letteren
afkomstig is. Ze kunnen die mensen niet verbieden om naar de bib te komen, maar er gaat
wel strenger opgetreden worden naar wie op een plek voor collectiegebruikers zit.!

!
Ine heeft haar beleidsplan voorgesteld. Ze wilt de externe campussen sterk mee betrekken. !
!
!

Er wordt gepraat over de mogelijkheid om de SLO te laten indalen in de master en zelfs in
de bachelor !

Stura!
Het ging over visitaties (evaluatie per opleiding door externe mensen die niet van de
universiteit afkomstig zijn) en instellingsreviews (evaluatie van het onderwijs op universitair
vlak: het beleid van de universiteit). Die visitaties kosten heel veel tijd en geld. Dus men wil
van de visitaties af geraken. Er zijn twee voorstellen: !
!
- visitaties afschaffen + pseudo visitatie door de universiteit zelf!
!
- behoud van visitatie, maar minder uitgebreid!
De universiteit wilt voor het eerste gaan, stura voor het tweede.!

!
!

Het tweede puntje was de fakkeltocht. Historia heeft besloten om zich er niet echt achter te
zetten en er reclame voor te maken. Maar Ine wilt er wel een infosessie over organiseren.
Het is een politieke discussie en geen onderwijsdiscussie, daarom gaat Historia Onderwijs
er niet in mee.!

Cultuur!
Lezing!
!
Toon is een fles wijn gaan kopen (volgens partijbureau SPA drinkt hij alcohol).!

!

Vesalius!
!
We gaan niet gaan!
!
Als het perfect uitkomt is het 8 euro per persoon!
!
En als er minder volk komt, gaat het nog duurder zijn.!
Quiz!
!
26 november in Max Weber!

!

Tongeren!
Als er een week op voorhand geweten is wie er mee gaat, kunnen we groepskorting krijgen
bij de NMBS. En dan krijgen we een eigen wagon.!

!

Cudi!
11 november gaat de CuDi niet door.!

!

Reis!
Een paspoort aanvragen duurt 7 werkdagen (in West-Vlaanderen).!

!

Annulatieverzekering: het geldt als er iemand uit je naaste familie sterft of je zelf ziek wordt. Het is
niet voor als je het zelf niet meer veilig vindt, zolang er gevlogen wordt, geldt die verzekering niet. !

!

Internationaal!
Vorige week was het infoavond van Roger Janssens. !
Hij vond dat er weinig volk was. !
We gaan nog extra reclame maken voor de tweede infosessie in november.!

!

Toneel!
Toneel heeft een crisis. Er hebben een aantal acteurs afgezegd. Er zou nog 1 mannelijke acteur
gevonden moeten worden. Het is geen grote rol, maar hij komt wel in veel scenes voor. We gaan
het eens delen met de Historia pagina. !

!

P.R.!
Paleografie blijkt geen goed vak, want er zit niet veel volk. Bij OZ Methode Nieuwe Tijd zit meer
volk, maar dan bereiken we wel niet iedereen.!

!
Meer aan denken om de bagatell door te sturen voor de website. !
!
PR moet beginnen aan de uitnodigingen voor het Kerstetentje.!
!
Onthaal!

Onthaal gaat donderdag op fakbartocht. !
Het begint om 21u, een uurtje later als eerst gezegd!
Tip: blijf niet te lang, niet in elk café een half uur of een uur blijven.!
Denk aan de bonnetjes in de guido gids!!

!

Fak!
Promo: Gildenbier op het vat.!

!

We hadden 10 op 10 op de permakuis en nissencontrole.!
De nissen moeten beter opgeruimd en gekuist worden. !
Als het elke week wordt bijgehouden, is het veel minder werk.!

!
De beste fakverantwoordelijke van de week krijgt een fles, dus doe jullie best.!
!
!!!! 20 november is het kringenzuip !!!!!
!
Animatie!

Life’s a beach!
!
Morgen wordt er gewinkeld!
!
De hapjes worden calamares en nog een andere soort hapjes!
!
Iedereen moet verkleed komen! !
!
Om half 9 hier voor wie kan helpen met opzetten!
!
Maarten Koninckx gaat draaien.!

!

Lustrum!
VHL heeft reclame gemaakt voor onze activiteiten in hun boekje, Tijdingen. !

!

Hermes!
De proefdruk is af, deze week wordt de Hermes verspreid !
De cover wordt lichtgroen (Gert vindt het lelijk).!

!
Allemaal de wedstrijdvraag invullen! !
!

Bart De Wever heeft het te druk voor een interview, maar we mochten wel schriftelijke vragen
doorsturen die Bart dan zou beantwoorden.!

!

Master: Historiografische debatten (pauze 12 uur)!
Master Oudheid: Jelle!
2e: kwantitatieve/informatiekunde (donderdag 9-11)!
3e: responsiecollege vrijdag (11-13)!
1e: middeleeuwen!
SLO: woensdag!

!

Sport!
Deze week zijn er 4 matchen van het IFB!
Supporters zijn altijd welkom! !

!

12 november is het normaal fifa toernooi en s’avonds speelt België.!
Fifa begint om 13u en duurt tot 19u (inschrijvingen aan de valven). !
We maken er een voetbaldag van en we zenden de voetbal uit in de praatkamer (Poster!!!)!
Er wordt bier verkocht (met opbrengst voor de fak) en hamburgers !

!

Cultuur!
De cultuuravond begint volgende week om 18u!

!

Koco!
Dinsdag 11 november Letteren Full House in alle perma’s!
Op onze perma is het bierpong en worden er hamburgers verkocht !

!

Varia!
Kristien zorgt voor een tusenstand van de shiften. !

!

De week van 24 november is het KV op dinsdag 25 november, om 18u.!
De hearing en het nineties feestje worden op maandag gezet.!

!
Kristien gaat morgen voor de Historia pullen kijken!
!
Iedereen moet goed het fakboek invullen, minstens een week op voorhand.!
!
Lees nog eens aandachtig het artikel in de Hermes over onderwijs.!
!
Permakuis en Nissencontrole: Jelle en Joost
!
Shiften!

Life’s a beach: Toon neemt Caro haar frituurhapjes shift over (22-24u) en Jelle en Hanne nemen
de openstaande steward shifts over.!

!

Brood en Spelen 12 november!

!
!
!

13u-15u: Gert en Kristien!
15u-17u: Boudewijn en Jelle!
17u-19u: Zahra en Katrien!

!
Voetbalavond 12 november: Toon en Gregory!
!

Letteren Full House 11 november!
!
Steward V 00-02: Ruben!
!
Steward V 22-24u: Siegfried!
!
Bierpong 00-02u: Caro!
!
Mobiele tap 02-04: Jelle!
!
Cavabar 02-04: Toon!
!
Hamburger 22-24u: Arnaut!
!
Cocktail 00-02: Sara!
!
Frituurhapjes 22-24u: Jelle!
!
Frituurhapjes 02-04u: Krisiien!
!
Muziekinstallatie 22-24u: Boudewijn en Maxim!

!
Helden/draak/badmuts!
!
Held!
!
!
!
!

!

Gert omdat hij naar de faculteitsraad geweest is!
Vrouw bij het partijbureau van SPA!
Toon die belt naar partijbureau van SPA!
Alle jarigen van deze week!

Badmuts!
!
Eoos die een cactus plannen tijdens de kringenzuip!
!
Roger die een PPT wilt afspelen zonder computer!
!
Kerels van International Entrepeneurship!
!
KHLim die nieuwe naam heeft: University College Leuven!
!
Siegfried die zijn fiets laat pikken in de gang van zijn kot!

!

Draak!
!
!
!
!
!

Oude man aan de Dulci na Loko en Stura !
De buitenlander, donderdag aan de vak!
De persoon die Siegfried zijn fiets gestolen heeft!
De zinsbouw van Rudi!
De nissen

