Home
Konvent
“Verslag HKC – 20/10
2016”
In Home Boudewijn, aanvang
20u
Aanwezig

Sarah Verhoeven (Praeses HK), Lisa Verbeke (Vice
praeses HK), Simon Van Haverbeke (ICT HK),
Mathijs Deprez (Penning HK), Lara Watty (Event
HK), Roy Paridaen (Zedenmeester HK), Benny
Reubens(Cantor HK), Jesse De Lille (Sport HK),
Laurent Van Avermaet (PR HK), Emma Dejonghe
(Communicatie HK), Cedric Verbeken (Sport HK),
Dries Bluekens (Milieu HK)
Verontschuldigd Angèle Goeman (Secretaris HK)
Afwezig
/
1. Goedkeuring vorig verslag


Het vorig verslag IHR gaat naar einde toe te veel in puntjes

2. Penning
-

-

Stand van zaken
o We hebben nog geen rekening gekregen van de
jassen
o Er moet nagekeken worden of de Parkwacht, Savania
en de Vermeylen de container voor de doop van vorig
jaar al betaald hebben.
 Dit blijkt nog niet gebeurd te zijn. Het moet nog
eens gecheckt worden op de Argenta rekening.
o Er moet een reminder gestuurd worden naar alle
homes ter herinnering dat de subsidies op moeten
zijn tegen 1 oktober 2016.
Budget lustrum
o Zolang er geen geld is kan dit uitgegeven worden
o Ideetjes voor de lustrum: receptie, hapjes tijdens
cantus, enz.
o
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-

Subsidieherverdeling
o Dit zal midden november plaatsvinden. MATHIJS zal
naar alle penningen mailen. Deze moeten hiervoor
een kostenraming maken met een motivatie waarom
ze deze subsidies nodig hebben.
o De DSA zal filmpjes maken waarin uitgelegd wordt
hoe je de subsidies moet indienen.

3. Event
-

Evaluatie verwelkoming:
o Heel goed! Mensen waren heel gelukkig met de kip.
Het einde was wel wat abrupt. In het vervolg best
een uur geven wanneer het zal eindigen.
 Boudewijn klaagde dat de verwelkoming te
vroeg gedaan was
o De Vermeylen deed moeilijk omdat het samenviel
met hun baravond. Maar ze waren wel talrijk
aanwezig!
o Er waren te veel stokbroden. Deze werden
ingevroren. Ze gingen normaalgezien gebruikt
worden bij de Astridbar. Even nakijken of dit wel
gebeurd is.
o Mathijs laat op de volgende vergadering weten
hoeveel het gekost heeft zodat we hier volgend jaar
rekening mee kunnen houden.
o Op het laatste moment zijn er nog veel mensen
bijgekomen. Dit moeten we in het vervolg proberen
te vermijden.
o Boudewijn heeft de drank wat ‘misbruikt’. In het
vervolg moet er goed opgelet worden. “Boys will be
boys.”

-

HK Quiz donderdag 10/11/16
o Deuren gaan open om 19u, we starten om 19u30.
SARAH moet checken wanneer we de zaal
beschikbaar hebben.
 Vanaf 18u kunnen we in de zaal en in de
drankenstock.
o Lisa kan er niet vanaf het begin zijn en zal later
komen, rond 21u30.
o LARA neemt 2 koude bakken mee om te starten.
o Opbouw: Lara, Cédric, Benny, Dries, Simon,
Mathijs, Emma, Sarah, Laurent, Roy.
o Afbraak: iedereen.
o LAURENT maakt een evenement aan voor de
tweedaagse. De home die het best vertegenwoordigd
is, krijgt een beker.
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o 25 groepen, 5 personen per groep, 1 euro per
persoon
o Ronald en Jasper als jury? Ronald mag dat doen als
hij zijn haar scheert. Oppassen voor het geluid.
o Foto met volledig HKC.
o Extra micro’s (zeker 3) en paddenstoel (geen 380)
regelen.
o Paddenstoel vragen aan Feliciaan.
o Prijzen: PR en COMMUNICATIE regelen dit.
o Bierprijs, zeker genoeg bier voorzien. Vermeylen en
Fabiola als back-up.
o LARA moet naar Laurent sturen wat er juist in het
evenement moet staan.
-

HK Galabal
o Wordt op dit moment wat aan de kant geschoven om
eerst de quiz in orde te krijgen.

4. Sport

IHC: stand van zaken
- IHC basketbal was goed.
o Bijna elke home was aanwezig, buiten Vermeylen.
Deze hebben ook niets in hun groep gezet. Op zich is
dit een ander publiek, maar bijna iedereen die actief
is op de home gaat naar de cantus. Hierdoor hebben
we wat publiek gemist.
o Boudewijn heeft gewonnen.
o JESSE zal nog alles op Facebook zetten.
o De datum was niet ideaal, maar alle homes doen
steeds meer activiteiten en het is moeilijk om hier
overal rekening mee te houden.
-

HK-voetbal vrijdag 11/11/2016:
o Evenement is aangemaakt.
o Broodjes kunnen besteld worden.
o Tent moet op het plein raken en opgezet worden.
o Misschien een fifa-tornooi naast het veld als
randanimatie?
o Start om 20u.
o Opzet om 19u, iedereen aanwezig!
o BENNY zal er om 12u vertrekken, ook MATHIJS kan
niet heel de dag aanwezig zijn.
o De factuur op Hoveniersberg is in orde.
o SARAH is een formulier aan het aanpassen.
o CÉDRIC moet nog naar Bloso voor de verzekering van
Hogeschoolstudenten.
De
nieuwe
studentenbeheerder zal kijken om de verzekeringen
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in
het
algemeen
open
te
trekken
naar
Hogeschoolstudenten.
o Muziek? CÉDRIC zorgt voor versterker, vragen aan
Olivier of Shawn.

5. Cantor en zeden
-

-

Zangavond
o Kan enkel nog na de cantus, vlak voor de blok.
o Ergens in een home? Of in de Terminal?
o Liefst in de Terminal in een vergaderzaal omdat de
avond teveel verstoord gaat worden als we dat in een
home doen.
Cantus donderdag 17/11/16
o Home Fabiola.
o Misschien kunnen we er een wisselcantus van maken in
de zin dat we drank wisselen per tempus. Bier wordt wel
constant doorgegeven maar daarnaast kunnen we naast
het bier ook zorgen voor ander drank, zoals cocktails,
jenever… Alle restjes die we nog hebben staan.
Het concept is goed, maar niet met sterke drank. Dit kan
wel met wijn, cava etc. ROY gaat hiervoor in het kot
kijken wat we nog hebben.
o Thema?
 De grote Lustrumcantus: “Back to the roots”.
Iedereen verkleedt zich naar de tijd waarin hun
home opgericht is. BENNY kijkt voor liedjes in dit
thema.
o BENNY maakt een evenement aan. Iedereen nodigt daar
zijn vriendjes op uit.
o Limiet! 10 personen per Home.
o Dries, Cédric en Jesse zullen er niet zijn.
o Io vivat: 20u30, Deuren: 20u, Opbouw: 19u30.
o BENNY en ROY vragen nog eens op Facebook voor opzet
en afbraak en regelen de drank.

6. ICT
-

Nog niet iedereen is overgestapt naar GoogleDrive, doen,
want Simon wil Dropbox verwijderen!
Lisa werkt nog met Dropbox, Simon zal haar hierover
aanspreken.
Roy kan niet aan alle bestanden op GoogleDrive. Hij zal
hiervoor nog een berichtje naar Simon sturen.

7. Praesidiumweekend
- Vrijdag 4/11 & zaterdag 5/11
o Zal in Gent plaatsvinden. We zullen samen gaan
eten.
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8. Varia
-

-

-

-

Lint voor Jietse zou het lint van Ina worden waar de naam
veranderd wordt. CÉDRIC zal het lint naar Aalst brengen.
Francis heeft gevraagd om een algemene poster te maken om
reclame te maken voor de HK-pagina en de HK-site. Dit omdat
de erasmussers zouden weten wanneer er activiteiten van de
verschillende homes zijn.
Het huidige protocol staat er nog steeds, het is afwachten wat
er zal gebeuren met het nieuwe.
JIETSE moet nog gegevens doorgeven.
Misschien eens samen met IHR gaan eten. Dit misschien in de
Colmar, Amadeus. Dit nog in het eerste semester? Misschien
bij de start van het tweede semester.
Jasmijn zal misschien verkozen worden bij de GSR, dit is goed
voor ons.
De bekers in de resto’s komen terug.
Vanuit Gent wordt er een studentenbeleid opgesteld met 12
‘sfeerpunten’.
StuGent, parkeren in Gent werd er besproken. Er zal een ‘park
and ride’ komen. Ook komt er een nieuw circulatieplan waarin
Gent verdeeld wordt in zones. Hier zal je niet meer van zone
naar zone kunnen rijden en moet al het verkeer via de
binnenring en de R4. Dit plan zou van start gaan in mei.
StuGent, het is niet de bedoeling dat de Beiaardcantus
afgeschaft wordt, maar er moet meer samengezeten worden
om reglementering te bespreken enz.
Volgend jaar bestaat de UGent 200 jaar en men vraagt om
medewerkers. Het engagement stopt niet na 1 jaar. Meer
informatie op de volgende IHR. Ze zouden UGentse feesten
willen organiseren, waar de verschillende verenigingen met
tentjes staan.
Wie kaarten wil voor de Gravensteenfeesten, zeg dit aan
Benny. Hij zal proberen kaarten te bemachtigen via het SK.

9. Volgende HKC
Datum volgende HKC: 24 november om 18u30 in de Fabiola
Ut Vivat, crescat floreatque HK!
Angèle Goeman (Secretaris Home Konvent 20162017)
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