!

KV 8: maandag 10 november!

Aanwezig: Kristien, Gert, Siegfried, Joost, David, Toon, Maarten, Silke, Maxim, Gregory, Bram,
Tine, Sara, Myrthe, Ruben, Menno, Koen, Cédric, Zahra, Katrien, Louise, Arnaut, Jelle, Seppe,
Ann-Sophie, Matthias.!

!
Verontschuldigd: Cisse, Nasse, Hanne, Jasper, Julie!
!
Afwezig: Bert, Florian!
!
Goedkeuring verslag!
Goedgekeurd!

!

Evaluatie vorige week!
NKV lezing!
!
Heel interessant!
!
Veel volk aanwezig!

!

Life’s a beach!
!
Het was ook een succes!
!
De praatkamer stond om 22u en het bleef tot het einde !
!
De nieuwe cocktails waren een succes!

!

Lezing Sais El Khadraoui!
!
Het is pas een uur later van start kunnen gaan!
!
Er was niet zoveel volk, vooral niet van het praesidium!
!
De mensen die er waren hebben actief geparticipeerd!
!
Wat hij zei was wel wat politiek gekleurd !

!

Fakbartocht!
!
Het was gezellig!
!
In de Dulci was het te druk dus daar zijn ze niet binnen gegaan!

!

Gert Giechelt!
Gert zoekt vervanging voor Loko en Stura: Jelle en Ann-Sophie willen hem vervangen.!

!

Het is heel jammer dat er nog altijd niets van Historia op de tv van de Fak verschijnt.!
Het is makkelijke reclame als onze posters daar ook verschijnen.!

!

Financiën!
Zichtrekening: 11174,12!
Isha: 4150,06!
Spaarrekening: 9806,05!

!
Opbrengst life’s a beach: 199,61 euro winst !
!
Onderwijs!

Onderwijsvergadering!
!
Er is gekozen om niet akkoord te gaan met de volgtijdelijkheid.!
!
We gaan ervan uit dat elke student kan beslissen wat hij doet met zijn papers.!
!
Maar we gaan wel proberen restricties in te voeren.!

!
24 november: onderwijshearing!
!

1 december: onderwijsvergadering!

!
We gaan op zoek naar een nieuwe/extra eerstejaarsverantwoordelijke.!
!
Cudi!

Morgen zijn ze niet open!

!

Hoe meer pullen besteld zijn, hoe lager de prijs!
Het zal tussen de 20 en de 30 euro kosten!
We gaan 10 euro voorschot vragen !
Er moet een lijst voor de mannen en de vrouwen waar de maten op genoteerd moeten worden.!
Do - di - do kunnen ze inschrijven, daarna gaat Kristien ze bestellen!

!

Sport!
Verloren met de volleybal en de veldvoetbal.!
2 keer gewonnen met de zaalvoetbal!

!

Match KVVB volgende week maandag: beloften tegen Noorwegen. !
Sport kan zelf niet, want er zijn twee matchen die dag. !
Dan schieten we onder onze eigen duiven.!

!

Cultuur!
Morgen is het cultuuravond om 18u!
Er worden hotdogs verkocht!

!
Maandag 1 december is het quiz om 20u in Max Weber!
!
Lustrum!

Ons schild beneden in de vak is heel lelijk geworden. !
Het zou moeten afgehaald worden en wat herschilderd door enkele knutseltalenten. !

!

2 december, 19u30 is het de officiële opening van het Lustrumjaar in de Justus Lipsiuszaal.!
Er hebben al verschillende proffen: Van Molle, Goddeeris, Pasture, Aerts, Werner Thomas, Vos. !

!
Voor tafels en al het andere receptiemateriaal: Loko (Laura Geerts)!
!
1e jaar: Griekenland en Rome !
2e: paleografie !
3e jaar: politieke!
master: historiografische debatten!

!

Hermes!
De Hermes is uit, joepie!
Hij staat ook al online op de site!

!
Binnen 2,5 weken is het alweer de deadline van de volgende: 29 november!
!
Fak!

Promo: karmeliet op fles!
Cocktailpromo: witte vodka met orange!
Er is nu ook hot cécémel!

!
Het fakboek goed en tijdig blijven inschrijven!
!

Ann-Sophie neemt de cava shift van Toon over!

!
!

Animatie!
Kerstetentje 11 december!
!
De uitnodigingen zijn zo goed als klaar.!
!
De menu is ook zo goed als klaar.!
!
Het vis-voorgerecht wordt waarschijnlijk tomaat-garnaal.!
!
We moeten eens beginnen denken aan een kookploeg met 1 verantwoordelijke per gerecht!
!
Er moet ook een busje geregeld worden!
!
Gratis mini-receptie: glaasje cava en warme ovenhapjes!
!
Prijs: 15 euro !

!

Kookploeg!
!
Brushetta: Seppe!
!
Salada geitenkaas-spekjes: Jelle!
!
Tomaat-Garnaal: Seppe!
!
Pasta zalm: Seppe !
!
Martijn pasta: papa van fonske !
!
Quiche: Jorn?!
!
Hulpjes: Ann-Sophie, Tine, Sara, Zahra, Katrien, Louise, Gert, Kristien!

!

Dessert!
!
Ruben: koffie-sabayon!
!
Myrthe: chocomousse!
!
Tine: cake of koekjes!
!
Jelle: appelcrumble !
!
Kristien: panna cota !
!
Katrien: petit beurre taart !
!
Silke: tiramisu !

!

Reis!
Volgende week is het reis infodag en het cocktailfeestje !
Het zullen de gewone cocktails zijn, al dan niet in pitcher vorm!

!

Internationaal!
Er zijn veel minder erasmusstudenten aan onze faculteit dan andere faculteiten. Daardoor loopt
Letteren veel subsidies mis. Roger Janssens zelf lijkt een van de grote problemen. En Leuven is
gewoon te tof om uit te vertrekken. !

!

Bij loko zijn alle punten van de nieuwe policy overlopen. Ze waren heel laat met de communicatie
van de think abroad month. Daar waren allerlei redenen voor (oa flyers kwijt). De 19e is het info
fair. !

!

PR!
De uitnodigingen voor het kerstetentje zijn bijna klaar. !
We willen ze graag deze week verdelen. !
De uitnodigingen zullen woensdag op de voetbalavond liggen. !

!

Poster kringenzuip!
!
Voor: 14!
!
Tegen: 8!
!
Onthouding: 4!
De poster blijft zoals hij nu is!

!
!

Onthaal!
/!

!

Varia!
Verbroederingskroegentocht Gent!
!
18u15 verzamelen aan het station in Leuven!
!
Voorlopig gaan alleen Kristien, Jelle (Matthias, Maarten, Pieter en Porno) !
!
Het alternatief in Leuven: Bitch & Pimp!

!

Goodie bags!
!
Er zijn er nog 58 over!
!
Ze zijn maar 4 euro!!

!
Ere-lidkaarten voor het verslag van de AV!
!
Shiften!

Cocktailfeestje 18 november!
!
Cocktails 22-24u: Toon en Maarten!
!
Cocktails 00-02u: Menno en Ruben!
!
Cocktails 02-04u: Jelle en Kristien!
!
Frituurhapjes 22-24u: Silke!
!
Frituurhapjes 00-02u Julie!
!
Frituurhapjes 02-04u: Florian!

!

Verjaardag vak 18 november!
!
Steward V 22-24u: Ruben!
!
Steward A 00-02u: Jelle!
!
Steward A 02-04u: Zahra!
!
Toog praatkamer 02-04u: Caro!

!

Kringenzuip 20 november!
!
Tap praatkamer!
!
!
20-22u: Bram!
!
!
00-02: Seppe!

!
!
!
!
!
!

Steward A!
!
22-24u: Cédric!
!
Steward V!
!
02-04u: Jelle!

!
Held/badmuts/draak!
!

Held van de week!
!
Patrick Pasture die de hermes leest!
!
Gert die zijn handtekening op de muur zet!

!

Badmuts van de week!
!
Arnaut in Amsterdam!
!
Gert die een romantisch momentje had met een hoer !
!
Gert en zijn nieuwe kamerlamp!
!
Gregory die naar huis wandelt na het fakfeestje!
!
Martijn die cava bestelt !
!
Boudewijn op het cocktailfeestje!
!
Jelle !

Draak van de week!
!
De betogers in Brussel!
!
Eoos die niet kan lachen om een mopje !
!
Violet Soen !

!
!
!

!

