!

KV 2: maandag 29 september!

Aanwezig: Kristien, Caro, Gert, Gregory, Cisse, Toon, Cédric, Joost, Koen, Zahra, Louise, Katrien,
Jasper, Tine, David, Arnaut, Bram, Florian, Jordy, Maarten, Julie, Myrthe, Menno, Ruben, Hanne,
Jelle, Vincent Stockx, Cédric Suttels, Ellen Demuynck, Ann-Sophie, Bert, Boudewijn, Siegfried,
Nasse, Maxim, Sara, Maarten Vrenken!

!
Verontschuldigd: Silke!
!
Afwezig: /!
!
!

Algemene Vergadering!
Donderdag 16 oktober om 18u!

!

!
Het verslag van de laatste AV is kwijt. Jonas gaat nog eens kijken op zijn laptop. !
!
Gert Giechelt!
!
Alle onthaalactiviteiten zijn goed verlopen! Pluim!!
Op de BBQ was best veel volk!

!
Morgen allemaal naar de OV komen!!
!
Financiën!

Nieuwjaarsfeestje: voor 239 gekocht, 172 euro opgehaald. !
Maar we hebben nog veel cava en drank over die we nog kunnen verkopen. !
Colruyt heeft 6 magnum flessen aangerekend die gratis waren. Deze week gaat er iemand kagen. !

!
BBQ: lichte winst!!
!

Zichtrekening: 4359,92 euro!
Isha: 4150,06 euro!
Spaarrekening 6306,05 euro!

!

Jelle is een kredietkaart gaan aanvragen om de reis makkelijker te betalen.!
Jelle heeft nog geen volmacht, dus Kristien gaat deze week.!

!

Jelle is gaan horen voor subsidies voor het eerstejaarsweekend en de reis.!
Voor de reis wordt samen gezeten met Babylon.!
Loko betaalt 5 euro per persoon die meegaat op reis en op de POC hoort Siegfried vrijdag.!

!

Praesidiumweekend!
!
Wie er heel het weekend was: 18 euro!
!
Wie er niet was op de cantus: 10 euro!
!
Cash aan Jelle of storten op de bankrekening van Historia.!
!
Over de waarborg wordt nog onderhandeld, want het was niet in orde.!

!

Onderwijs!
Onderwijs is in veel lessen langs geweest om zich te gaan voorstellen en een onderwijsbagatell uit
te delen. Enkel bij de Master moeten ze nog komen.!

!

Wouter Knapen is onderwijsverantwoordelijke voor de eerstejaars.!
Manama verantwoordelijke: Pieter!
Enkel nog een verkorte bachelor !

!

Op Facebook is er een groep Historia Onderwijs!
Mensen die interesse hebben in onderwijs kunnen er veel informatie opdoen.!

!

De nota van de bachelorproefevaluatie is naar Werner Thomas verstuurd. !
Vrijdag op de POC zal die uitgebreid besproken worden!

!

Morgen is het de eerste OV!
20u, op de perma!

!

Onthaal!
Peter- en meteravond!
!
Iedereen, op een paar personen na, krijgt een petekind!
!
1/3e van de eerstejaars heeft zich ingeschreven!
!
Meters en peters: reclame maken voor het eerstejaarsweekend (17-19 oktober, 20 euro).!

!

Reis!
Na het incident in Algerije was er even paniek of Marrakech nog wel veilig was. Momenteel is er
een code rood voor Marokko omdat de Jihad strijders van Syrië aan het terugkeren zijn. Voorlopig
is Marrakech nog wel veilig. We kunnen geen 4 maanden in de toekomst kijken dus we weten niet
hoe het in februari gaan zijn. Als we vlucht en hostel samen boeken bij een reisbureau, krijgen we
een alternatief als het er niet veilig is. Met een reisbureau is het ook niet nodig om een paspoort te
hebben. Bij enkel een vlucht is het niet zeker of we het geld terug krijgen als we niet gaan. !

!
Voor 5 dagen lijkt te prijs neer te komen op 275 euro!
!
!
PR!

Affiches voor op de TV in de fak: in landscape: 1920 x 1080!

!
Affiche voor de reis: 9 oktober, om 20u op de perma, 275 euro en 50 euro voorschot !
!
Dikke duim voor Arnaut die 150 albums op facebook heeft gezet! !
!

Zeker een poster op de valven hangen, en nog eentje op de perma en in het halletje.!
Iedereen goed reclame maken voor de TD en het Happy Hour! !
Cocktails: vodka-redbull, vodka-cola, gin-gini, gin-tonic!

!

Website!
Er zijn nog wat problemen om de website online te krijgen.!
Kristien schakelt hulp in. !

!
Wie zijn tekstje nog niet gestuurd heeft: doorsturen! !
!
Internationaal!

De Orientation Days zijn een groot succes!!
Ze zijn al in de fak geweest en het was zo’n succes dat ze zeker terug kwamen!!

!

Animatie!
Er is nog veel cava en wijn over. Vanavond kan de cava-cocktail terug verkocht worden.!

!
Het vlees van de BBQ dat nog over was, is opgebakt geweest en ingevroren.!
!

Iedereen moet reclame maken voor de cantus.!
Er is veel commentaar gekomen op de prijs van de cantus. !
We kijken nu hoe het bolt met 12/14, als het echt volk tegen houdt, herbekijken we het. !

!
Er moet op een betere manier reclame gemaakt worden, want nu bereiken we niemand. !
!
Eerstvolgende evenement: apres ski dagdisco!
De fak zorgt voor Jagermeister!

!

Lustrum!
Het week-concept gaat niet meer volledig door, de activiteiten worden meer gespreid!

!

Cultuur!
NKV receptie volgende week dinsdag: Caro gaat cultuur helpen!

!

Quiz is een week verlaat omdat alle lokalen al vast lagen!
Het nu de dag voor Lokomotion !

!

Fak!
Alles in het fakboek schrijven!!

!

Het is kasteelweek!!
Cocktailpromo: zwarte vodka + appeljenever + agrum!

!
Er komen tapperscursusen!
!
Hermes!

De meeste studenten hebben een Hermes !
Allemaal meedoen met de prijsvraag! !

!

Sport!
Jammer maar helaas doen we mee aan de 24-urenloop.!
Historia en Babylon waren tegen, de kleine kringen voor.!
De kleine kringen zouden wel meer shifts opnemen.!
Het thema is: leger!
Sport zoekt in de cudi naar de camouflagenetten en het vliegtuig. !

!
Koco zoekt nog een sportverantwoordelijke !
!
Toneel!

Volgende week 7-9 oktober: audities!
Ze hebben zelf al een poster gemaakt en gaan ze ophangen !
Eerstejaars warm maken voor toneel!

!

Varia!
Doop!
!
Doopcomité moet dringend samen komen!
!
Planning van de doop en schachtenverkoop moet eigenlijk voor woensdag binnen zijn.!
!
Morgen gaan ze samen zitten rond 18u!

Pulls en Tshirts zouden er normaal deze week zijn !

!
Vanaf volgend week: evaluatie vorig week mee opnemen in KV!
!
Myrthe zorgt vanavond voor foto’s en neemt haar fototoestel mee naar de cactus!
!
Koco heeft een opkomend voorzitter: Maarten Vrenken !
!
Shiften!

Frituurhapjes eerstejaars cocktailfeestje 29/09!
!
22-24u: Julie!
!
00-02u: Kristien!
!
02-04u: Koen !

!

Ouderejaars cocktailfeestje 6:10!
!
22-24u: David en Zahra!
!
00-02u: Toon en Siegfried!
!
02-04u: Jasper en Katrien !

!

StandBye morgen 30/09!
!
01-03u: Kristien, Ann-Sophie, Jordy, Arnaut

