Home
Konvent
“Verslag HKC –
22/09/16”
In Home Bertha , aanvang 17u
Aanwezig
Sarah, Lisa, Mathijs, Simon,
Angèle, Lara, Roy, Benny, Dries, Cedric, Emma,
Laurent, Jasper, Jasmijn
Verontschuldigd Jesse
Afwezig

/

1. Goedkeuring vorig verslag
● Geen opmerkingen, helemaal in orde volgens onze
geliefde peter

2. Penning
3. ICT
● Aanvraagsysteem:
a) CAMBIO: kilometervergoeding aan ons betalen
b) Systeem van de site werkte niet, Sarah kreeg de mails
niet aan
c) Lisa heft het een paar weken erna geprobeerd, is
uiteindelijk wel gelukt
● ICT: Onlinereservatiesysteem: kalender verdeeld volgens
materiaal
a) Tent aanvragen via de site: mogelijk om dit te regelen?
b) ICT: eens checken bij de DSA
c) Gaande van kookpotten tot vuurtjes
d) Handig om een overzicht te krijgen over wat er allemaal
uitgeleend is en wat we nog te kort hebben
e) Mogelijkheid om te kunnen zien wanneer iemand iets te
laat indient/terugbrengt
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● ICT: er wordt vanuit huisvesting gevraagd om de foto’s van de
verantwoordelijken bij de site plaatsen (of door te sturen)
a) Zodat de permanentie weet wie dat er aangesproken
moet worden
b) Ict’s van de Homes aanstellen als verantwoordelijken
voor de uitleg voor het gebruik van VPN
● Wifi in de home’s
a) Er is geen evaluatie gebeurd over de Wifi in de Bertha
b) Ging van de ene naar de andere partij maar concreet
werd er nog niets over vermeld
c) Nina ziet het wel zitten om mee te helpen (als
medewerker dus)
4.

Event
● Ontslag Ina
a) Lara zou in dit geval het liever alleen doen
● Nieuwbewonersweekend: vrijdag 30 september
a) 80% al in orde 
i. Enkel het eten moet nog besteld worden: men zal
deze laten leveren op de Bertha de vrijdag 30
september tussen 13u en 18u
ii. Lisa zal vragen of deze vanaf 15u kunnen leveren:
hoe meer mensen kunnen helpen, hoe beter!
iii. Vrijdag 30 september: ontvangst + avondspel op
de Boudewijn
iv. Zaterdag 1 oktober: ontbijt op de Fab +
massaspelletjes
1. Middagspel
2. BBQ op de Vermeylen: tangen voorzien!
(Lisa)
3. Fuif op de Bertha
v. Zondag 2 oktober: Ontbijt op Astrid en spel op
Schoonmeersen
vi. Shiftjes: altijd welkom
vii. HKC moet helpen opkuisen! (Donuts voor iedereen
die helpt!!)
● Student-kickof woensdag 28 september
a) Opbouwen om 8u ‘s ochtend, woensdag 28 september
i. 10 dozen chips op den Astrid die we kunnen
gebruiken?
ii. Van 12u tot 18u staat ons tentje + 18u tot 19u
opkuis
iii. Leverancier tent doet dit normaalgezien meest
vanzelf
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iv. Lisa gaat een shiftenlijst maken en online
plaatsen
v. Ideeën:
1. Tekeningwedstrijd: galabalticket als prijs of
best idee voor HK
2. Fotostand
vi. Opzet: Emma, Dries (8u-10u) en Simon
vii. Afbraak: Angèle Roy, Jasper, Emma, Simon,
Laurent
● Verwelkoming presidiums 4 oktober 17u30
a) Benny: mag op de Boudewijn
i. Aanvraag van de activiteiten is ok!
ii. Drank is ook van de Boudewijn: we mogen deze
gebruiken en noteren!
iii. Ideeën:
1. Allerlei verschillende hapjes (partysnacks) –
walking dinner
a. Dan hebben we wel mensen nodig om
rond te lopen
b. Frituur van Astrid en Hermes (Thanks
to Benny  )
2. Ina en Lara gingen het spel doen (moeten
hiervoor nog even kijken)
3. Eten moet dus nog geregeld worden + drank
a volonté
a. Groentjes, frietjes, mozzarellabolletjes
b. Opmerking: als we dit allemaal de dag
ervoor klaarmaken dan hebben we
nog een diepvries nodig!
c. Bestellen op voorhand? Colruyt?
d. Tafels huren aan de uitleendienst, via
tentoonstellingen (Lara) + aankleden
4. Mensen vrij om naar de winkel te gaan en
alles te helpen klaarmaken?
a. Best ‘s ochtends of ‘s namiddags
iv. Prijs
1. Vorige jaar € 7 (hapjes zijn best duur)
2. Huisvesting uitnodigen + hogeschool
a. Sarah
3. Uniformiteit: PR?
a. Tekstje regelen (fancy)
b) Kenny werd door Sarah aangesproken: hebben een
baravond
1. Mogelijk om deze vroeger te maken en erna
daarnaartoe te gaan?
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2. 17 u zou veel te vroeg zijn, kunnen deze niet
verplaatsen
c) Shiften:
i. Opbouw: 16u
a. Tafels, stoelen, eten, drank (uitladen
uit de auto), frigo’s
b. Benny, Roy (moet nog naar zijn
rooster kijken)
ii. Online inschrijven: cash op avond zelf
a. Simon: googleform aanmaken voor in
te schrijven!
iii. Afbraak: iedereen

● Quiz 10 november
a) Wordt bij volgende vergadering besproken

5. Sport
●

Jesse stop met het HKC
a) Zag het wel nog zitten om met de sportactiviteiten te
helpen 
b) IHC: telkens zou er vanaf 19u tot 21u s ’avond op de
Schoonmeersen een competitie zijn van basketbal en
volleybal en tweede semester minivoetbal
c) Wedstrijdtabel moeten opgemaakt worden + spelregels
d) HK voetbal, 12 Urenloop

● HK Voetbal 11 november
a) Waarschijnlijk weer op dezelfde plaats (ev. Cedric ging
mogelijkheid op schoormeersen checken)
b) De tent moet geregeld worden

6. Milieu
/
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7. Cantor en Zeden
● Cantus 16 november: wordt volgende vergadering
besproken
● Reinout had nog een idee gekregen om een
wisselcantus te doen tussen oud en nieuwe presidiums
● Massacantus: gaat niet door omdat er geen zaal
gevonden werd dus gewoon weer traditioneel
● Zwanenzang: complementjes van onze praeses 

8. PR
● Sponsor
a) Gaat volgende week maandag op zoek naar een
biersponsor
b) Quiz: rondje doen achter prijzen

10. Communicatie
/

11. Varia

1. Medewerkers!
a. Hoe meer hoe beter!
2. Pinnekes, enz.:
a. Zijn aangekomen: eventueel verdelen op de
verwelkoming van praesidia’s

12. Volgende HKC
Datum volgende HKC: zal meegedeeld worden in komende dagen
Ut Vivat, crescat floreatque HK!
Angèle Goeman
Secretaris Home Konvent 20162017
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