Home
Konvent
“Verslag HKC – 2016”
In Home Astrid , aanvang 20u
Aanwezig

Sarah Verhoeven (Praeses HK), Lisa Verbeke (Vice
praeses HK), Simon Van Haverbeke (ICT HK),
(Secretaris HK), Lara Watty (Event HK), Roy
Paridaen (Zedenmeester HK), Benny Reubens(Cantor
HK), Jesse De Lille (Sport HK), Laurent Van
Avermaet (PR Home Konven), Emma Dejonghe
(Communicatie HK), (Meter HK), (Peter HK)

Verontschuldigd Mathijs Deprez, Angèle Goeman, Ina Watty, Dries
Bluekens, Cedric Verbeken, Jasmijn Dobbeleers,
Jasper Juchem
Afwezig

/

1. Goedkeuring vorig verslag
2. Afspraken
 Aanwezigheid op vergadering is gewenst, nu is het vakantie, dat is geen
probleem maar tijdens het academiejaar graag aanwezigheid.
 Op tijd zeggen als er problemen zijn, zo blijft de werking goed werken.

3. Takenpakket functies
-

Als je het niet weet, altijd komen vragen
Aanwezigheid op activiteiten is voor iedereen!

4. Activiteiten
-

Zwanenzangcantus 15 juli (DSA kalender?) 20u30 :
Aangevraagd
o Mooi weer; buiten starten op picnicktafels.
o Pr: banner maken.
o Info naar bewoners: ROY
o BENNY kijkt wie er zal zwanen.
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-
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o Bier: Kijken bij Bertha, anders zelf halen. Stockeren in de
frigo’s van Bertha. BENNY kijkt voor bier.
o Zwanenzang: emotioneel moment; quote voor elke
persoon, dan elk een lied kiezen, dan glas kapot. Glas
moeten personen zelf voorzien.
o Ook lintenoverdracht. SARAH en JASPER onderling
afspreken
o ROY kijkt voor schild.
o Opzet: Simon, Benny, Roy, Lara, Laurent, Emma, Sarah,
Lisa om 19u30 aanwezig zijn ! 19u samen iets eten!
o Opkuis : Benny, Roy, Lara, Simon, Laurent, Sarah, Lisa,
Jasper, Mathijs en al de rest aanwezig.
Cantussen in algemeen; ivm lustrum eventueel
versnaperingen voorzien. Doen we dit ook? Ja!
NBW: eventueel iemand (Benny) die zondagavond een cantus
wil doen.
o Bellen Schoonmeersen/Artevelde  ook kijken voor
activiteit
Verwelkoming praesidia: week 2: Dinsdag 4 oktober
o SARAH vraagt na bij Kenny
o Wat gaan we doen qua eten? Moet bekeken worden.
LARA en BENNY. Maximum 10euro, er wordt gekeken
voor de beste prijs kwaliteit. LARA doet
kennismakingsspel. Wil er nog iemand meehelpen?
o BENNY regelt met Shawn voor de Boudewijn.
Tweedaagse:
o 10 november quiz (aangevraagd en goedgekeurd
therminal): Event. Drank enzoverder is daar
gereserveerd. Box geluid? SARAH vraagt na bij Jasper.
o 11 november HK voetbal: nog niet bepaald waar het zal
plaatsvinden. Normaal Schoonmeersen, maar moet nog
geregeld worden. CEDRIC en JESSE kijken hiervoor.
Nadeel van schoonmeersen: hier mag geen drank
verkocht worden. Dus waarschijnlijk word het toch Henri
Story plein. Voordelen en nadelen moeten worden
afgewogen.
o Intermezzo: Home Astrum: wat hiermee doen? Beslissen
op de IHR. Zullen zij meedoen met het IHK, HK voetbal?
o HK allemaal aanwezig met opzet en afbraak.
Cantus:
o Hoeveel cantussen gaan we dit jaar doen? Kijken naar
de andere homes want die doen er al heel veel. Moet
hier naar gekeken worden? Volgende vergadering
o 16 november: Cantus op de Boudewijn.
o Tweede semester: op de Astrid. Reserve locatie op de
Fabiola. Weekend voor paasvakantie: 31 maart.
o Donderdag 27 april de traditionele cantus op
kantienberg. Op tijd de bewoners waarschuwen. Andere
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optie is een homes massale cantus, BENNY bekijkt de
mogelijkheden en legt dit voor op de volgende
vergadering. Voor die cantus kijkt Benny in functie voor
de zaal.
o IEDEREEN KUIST OP NA DE CANTUS! IEDEREEN!
Lustrum: 3 activiteiten per semester per lustrum
o MATHIJS kijken hoeveel er mag uitgegeven worden.
o Eerste semester
 Verwelkoming lustrimiseren.
 Nieuwe activiteit: Filliers gaat mss sponseren;
jenevervoetbal? Krijgen dan een bar erbij.
Eventueel met kerstsfeer. Pr en communicatie;
geven dit door naar andere homes.
 Tentoonstelling; wil Jasper dit doen? SIMON vraagt
na aan Ilse. Eventueel op het galabal?
 Nadenken over andere activiteiten.
 Fuif? Bootfuif? Bekijken.
 Of dansavond? Iets nieuws. Na dansavond een
afterparty. LISA moet Karen contacteren. Op de
Fabiola. SARAH vraagt na bij de fabiola. EVENT is
verantwoordelijk.
 IEDEREEN nadenken over andere activiteiten.
Galabal: LARA kijkt zalen na, datum hangt hiervan.
o LISA wilt kijken voor tentoonstelling

5. Penning

-

 Nieuwe rekening bij KBC. Zolang subsidies niet gestort zijn, wordt de oude
rekening behouden.
 Linten zijn er.
Dit moet momenteel nog niet betaald worden, we wachten op Simon
zijn lint. Deze berekening is géén definitieve. We bespreken dit verder
volgende vergadering.
NBW: Mathijs is penning

6. ICT
 Mailinglijst: SIMON en SARAH kijken om mailinglijst om te zetten.
 Dropbox: moet aangepast worden.
 Kijken voor google drive? Dit is online. Een gemeenschappelijk account 
zo kan iedereen daarop. SIMON regelt het. Alles zal worden overgezet naar
dropbox. Harde schijf? Eventueel voor opvolging. Kijken naar hoeveel
capaciteit. SIMON smst de gegevens.
 foto’s voor op de website. SIMON spreekt af met Simon.
 SIMON contacteert JASPER ivm met DICT hoe het volgend jaar aan te
pakken.

7. Event
-

Zie vorige
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8. Cantor
-

Zangavonden
BENNY aan LISA/JASPER vragen voor aanvragen.
Eens vragen om samen met SK een zangavond te doen.

9. Sport
 IFK: Heel veel werk voor heel weinig. Levert niet op. We doen het niet en
organiseren een IHK.
 IHK: elke maand een competitie te houden tussen de homes. Bedoeling om
echt een competitie te houden.
Navragen op de ihr. Ofwel drank verkopen? Bij IFK betaal je ook, dus zou je
ook niet moeten betalen voor de IHK. Wat zegt MATHIJS?
Heel groot; hoe gaat dit worden aangepakt.
6 sporten.
Er wordt niet veel verwacht van de rest van het HK, enkel tijdens het HK
voetbal. Voor de ander sporten is het enkel competitie.
Nog andere voorstellen: bakvoetbal.
Willen echte sporten doen!
Aan elke home een scheidsrechter vragen per wedstrijd.
Zullen er genoeg mensen zijn? Er zijn minder activiteiten dan het IFK, maar
zullen er effectief voldoende mensen komen van de homes? JESSE zal polsen
in de IHRgroep hoe geïnteresseerd de IHR en de sporten zijn.
Mensen zullen moeten gemotiveerd worden.
Verzekering? JESSE kijkt na.

10.

Milieu

 milieu raad ligt vast. 4 oktober 14u
 Opening ligt ook vast. Eerste week van oktober; 5 oktober

11.

-

PR

 Jassen zijn allemaal inorde. Worden morgen gebracht naar de drukker.
 Papier en co: al gemaild. Bertha heeft veel problemen gehad. Negatieve
ervaring met papier en co. Strobbe is dan veel beter, ook vriendelijker. Ook
gemaild naar ‘denobele’, nog geen antwoord. ‘Denobele’ zou op randje van
faillissement zijn.
Papier en co staat er niet op dat het exclusief is.
EMMA gaat morgen naar Strobbe voor meer informatie.
Exclusiviteit? Na kijken.
Jupiler: gemaild. Nog eens naar bellen want nog geen antwoord
Cocacola zei nee
Durex zei misschien
L’oreal;
Filliers: een leverancier geven en dan krijgen we daar korting op. Als je bij die
leverancier koopt, krijg je leuke gadgets.
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American Cups: volgende week een afspraak mee.
Lidkaarten: voor elke home apart of gezamenlijk voor het HK. Zou gebruikt
worden voor dealtjes te krijgen.
Simpizza
Turkse bakkerij
Standaard boekhandel ook eens gaan voor prijzen voor de quiz.
Mailen naar tijdschriften voor prijzen voor de quiz.
Guidogids
Heet van de pers: AV van de FK, lidkaart, meer informatie volgt….

12.
-

-

Slack; chatapp waar je verschillende kanalen hebt, waar je
kan praten. Praten over topics zodat je niet altijd op fb
meldingen krijgt. Er bestaan open en gesloten kanalen.
o Heeft voor en nadelen
We zullen bij fb blijven.

13.
-

Communicatie

Varia

Massacantus: ROY en LAURENT
HK weekend: Doodle opstellen; BENNY stelt dit op.
Pins voorzien of niet: EMMA en LAURENT kijken daarvoor!
Statuten; SARAH kijkt na
Protocol: SARAH vraagt na en geeft dit door
Spammen: enkel in HK groep. Nog eens communiceren naar
de IHR.

14. Volgende HKC
Omstreeks 23u15 is de HKC afgesloten.
Datum volgende HKC: Facebook Poll
Ut Vivat, crescat floreatque HK!
(Lisa Verbeke, Vice Home Konvent 20162017)
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