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1. Openbare brief
Brief
Er werd een open brief naar Huisvesting gestuurd waarin een aantal bewoners klacht
indienen. De verschillende punten die in brief aangehaald worden werden één per één
in samenwerking met Marc Bracke en Jeroen Vanden Berghe besproken.
Internetaansluiting:
- Internetaansluiting: het aantal GB in de Homes zou te kort zijn.
o Telenet: eventueel met een pakket werken. Dit wordt in de
komende maanden bekeken.
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-

-

-

o Huisvesting en DSV kunnen vandaag niet bieden wat we gewoon
zijn thuis, dit kan niet. De budgeten zijn er niet voor, noch de tijd
om alles in orde te brengen. Het is niet haalbaar.
 Ze zullen wel een pakket voorzien aan download met een
limiet erop. Dit kan en zou meer dan voldoende moeten zijn
voor de gewone zaken die de bewoners op kot doen.
Bewoners klagen dat internet niet altijd beschikbaar is, deze valt, zelf met
een kabel, regelmatig uit. Meld elk incident! Via de permanentie, helpdesk
ICT, enz. Het is belangrijk dat ze weten waar de problemen zich precies
voordoen!
o Soms kunnen er incidenten gebeuren waarbij het internet op heel
de UGent wegvalt zoals het geval was vorig week. Er zijn toen
nauwelijks meldingen geweest van de studenten zelf. Dit betekent
dat fouten te weinig gemeld worden dus de boodschap is, als er een
probleem is, meld die!
o Sluit zoveel mogelijk je computers aan op de netwerkdraden die
voorzien zijn. Dit is altijd de beste en veiligste manier.
Er wordt opgemerkt dat bij sommige opleidingen er bepaalde
programma’s gedownload moeten worden om aan de studies te kunnen
werken.
o Huisvesting en DSV zullen met DICT proberen samen te komen
om erover te spreken. Mogelijkheid om de Homes los te koppelen
met een systeem die specifiek voor de Homes bedoeld zou zijn
waarbij extra internet/televisie rechtstreeks bij de provider
nagevraagd zou kunnen worden. Als dit betaalbaar is dan zou dit
nagekeken kunnen worden. Er zullen sowieso persoonlijke limieten
moeten opgesteld worden.
o Een opmerking van Marc hieromtrent is dat dit geen algemeen
probleem is die voor alle bewoners geldt. Dit moet binnen de
opleiding besproken worden. Huisvesting kan hier geen oplossing
voor bieden.
Er werd uit eigen initiatief van Simon (HK ICT) een algemene enquête
opgesteld, in samenwerking met DICT. Omtrent het internetprobleem in
de Homes.

Algemene teneur van de brief:
- Als er zaken zijn, herstellingen, enz. die lang blijven wachten dan moeten
die gerapporteerd worden. Ze weten dat we dit goed doen en nauwgezet
opvolgen. Maar af en toe kan de informatie vanuit Huisvesting de
achterban niet altijd volledig bereiken.
o Ieder jaar worden er infosessies georganiseerd aan het begin van
het academiejaar. Misschien zou het ook goed zijn om dit ook
tijdens het jaar te doen om zoveel mogelijke studenten te bereiken
zoals een rechtstreeks moment met de studenten zelf in de loop van
februari-maart.
Een andere zaak: herstellingen rond te werken die gebeurd zijn de laatste jaren
- Er is heel veel geïnvesteerd in de Homes. De toename van de
opeenvolging van werken kan inderdaad wel lastig zijn maar die moeten
gebeuren om het comfort van de bewoners te kunnen blijven garanderen.

2

Dit betekent wel dat de bewoners geconfronteerd moeten worden met heel
wat werken de laatste jaren.
o In functie daarvan werd een project opgericht, dat de Raad van
Bestuur goedgekeurd heeft, om een investeringsbudget in de oudste
Homes te investeren om ze integraal te renoveren. Dit in functie
van de veiligheid binnen de Homes. De reglementering verandert
regelmatig. Anders heb je problemen met verzekeringen en
vergunningen waardoor deze dus heel belangrijk zijn.
o Om conform aan de wet te zijn moet je vaak reglementeringen
toepassen.
-

Oplossing:
o Een paar werken kunnen ze niet laten vallen. Ze zullen wel
bepaalde werken opschorten die wel mogelijk zijn.
o Bv. staat van de ramen van Home Astrid: er werd besloten om
verder te gaan met de werken.
o Huisvesting zal dit altijd doen in samenspraak met de Ad hoc, in
samenwerking met ons. Het is dan aan ons om te laten weten of de
bewoners hiermee akkoord gaan of niet. Of ze bepaalde werken
moeten uitstellen of niet, opnieuw, in functie van de veiligheid van
de homes.
o Zolang het dossier niet echt opgesteld is naar een toewijs toe, kan
deze nog altijd uitgesteld worden.
o Deze werken worden opgelijst. De werken gaan naar Ad hoc en de
Sociale Raad. Ze proberen om een soort democratisch besluit te
nemen maar kunnen niet met 800 mensen debatteren. Daarom is de
Interhomeraad een belangrijk orgaan in de ogen van Huisvesting.

-

Het betreft niet enkel de werken en programma’s maar ook de algemene
veiligheid van de Homes. Algemeen komt dit naar de Veiligheidsraad toe.
Onze belangen worden met een waakzaam oog tijdens de Sociale Raad
opgevolgd.

-

Het is belangrijk dat we de signalen van de bewoners kunnen capteren en
naar Huisvesting brengen. Als we het één of andere detecteren moeten we
rechtstreeks naar Huisvesting toe. Ze kunnen niet altijd wachten tot een Ad
hoc of Sociale Raad.
o Alles wat besloten werd, is meestal gerelateerd aan de voorgaande
generatie. De homeraden als de bewoners is een wisselende groep.
De ene generatie weet niet altijd goed wat de voorafgaande
generatie besproken had of waar eventuele problemen toen zaten.

Algemene opmerkingen:
- Jeroen was bijzonder verschoten bij de brief, vooral door de toon die
gebruikt werd. De medewerkers werden persoonlijk aangepakt. Het feit dat
deze brief naar Huisvesting gestuurd werd duidt erop aan dat er iets niet
goed loopt. Gaat het om de communicatie tussen de IHR en de bewoners
of ligt het aan hen dat ze te weinig vatten wat er tijdens de IHR besproken
werd of wat onze verwachtingen zijn?
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-

Dit is een signaal van een bewoner, het is zowel de Homeraad zijn taak om
zich meer naar de bewoners te bewegen. En langs een andere kant, als er
problemen zijn die elk jaar terugkomen, is dit ook een doorsnede die ook
aanwezig is bij de bewoners. Misschien nadenken over hoe we als IHR
meer terug het orgaan worden die Huisvesting met de homebewoners
linkt?
o Het komt van alle kanten uit. Worden er te veel klachten ontvangen
die onmogelijk te helpen zijn?

-

Vanuit huisvesting is het zo dat ze zo goed mogelijk trachten om ons zo
goed mogelijk op de hoogte te stellen van de werken (bv.) of de stand van
zaken. Ze proberen er een erezaak van te maken om de zaken zo goed
mogelijk rechtstreeks naar ons toe te sturen.
o Twee jaar geleden was het idee aangehaald om een website aan te
maken in samenwerking met huisvesting waarop alle werken
opgelijst zouden zijn met de stand van zaken zodat mensen op de
hoogte blijven van de komende werken.
o Voorstel van Thijs: als er klachten zijn bij de werken ofzo,
eventueel een telefoonnummer, contactpersoon, enz. bijzetten.
o Probleem: die gegevens bestaan maar moeten natuurlijk
gecommuniceerd worden. Een idee is om bij ieder nieuwe
bewoners, wanneer deze zijn/haar contract komt ondertekenen, een
link met de website van de Home Konvent te geven.
o Francis vind dat het best is om niet nog een nieuwe website te
maken.

-

Het probleem ligt niet enkel bij ons, ook bij Huisvesting. Ook extern,
Huisvesting is niet altijd op de hoogte van wanneer wat er precies gebeurd.
Huisvesting weet wanneer werken beginnen/eindigen en welke aspecten er
komen maar inderdaad, soms gebeurd er dat er bepaalde zaken niet
gecommuniceerd worden.
o Er wordt opnieuw aangehaald dat zulke zaken telkens moeten
vermeld worden aan Huisvesting. Het is belangrijk dat als we naar
hen kunnen communiceren, Huisvesting ook naar de betrokken
aannemer kan communiceren.
o Het blijkt dat de meeste frustraties vooral naar de externe gaan, niet
per se naar Huisvesting of de Homeraad. De Frustraties zijn dat er
gaten zijn die er blijven, terwijl er al twee keer gevraagd werd om
ze af te dekken maar dat deze na twee weken nog altijd open
blijven staan.

-

Badge voor werkmannen
o De werkmannen krijgen opdrachten over de hele universiteit. In
een weekplanning zit er bv. Campus Sterre erbij en een Home waar
ze natuurlijk toegang hebben. Als ze niet een opdracht op de
Homes hebben dan moeten ze er natuurlijk niet zijn.
o Er worden badges gegeven voor de volledige duur van de werken.
Er kan naar gekeken worden of er iets aan gedaan kan worden.
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-

Schending van de privacy
o De grootste frustratie zou ook bij de schending van de privacy
liggen. Het gaat om veiligheidsgevoel. De bewoners vinden het
niet aangenaam dat er zomaar binnen getreden wordt op hun
kamers, onaangekondigd.
o Blijkt dat mensen niet goed weten waar ze terecht moeten. Daarom
is de infosessie zeker van belang.
o Het voorstel van Thijs is om eventueel bij de mails van
Huisvesting, onderaan een nummer of emailadres te zetten waar
mensen naartoe kunnen sturen/bellen.

-

Als homeraden kunnen we zelf een initiatief nemen om de bewoners in te
lichten. Maar het grootste probleem is dat we niet iedereen even goed
kunnen bereiken. Niet alle mensen zetten zich op de sociale media.
o Een opmerking van Thijs is als wij de mails gestuurd hebben dan
hebben wij onze taak gedaan. Uiteindelijk is het de
verantwoordelijkheid van de bewoner om zijn/haar mails te lezen.
Het moet van beide kanten komen.
De bewoners hebben het gevoel dat ze niet serieus aangenomen worden.
o Dit is niet het geval, er wordt heel veel aandacht aan besteden.
Huisvesting is er wel mee eens dat het beter kan, zeker op het vlak
van communicatie maar het is niet correct om te zeggen dat de
bewoners niet serieus aangenomen worden.
o Huisvesting en de DSV zitten ook met economische gegevens. Zo
zijn er haalbare vragen en niet –haalbare vragen. Maar er zijn ook
grenzen aan. De wereld is flexibel geworden, de mensen die die
grenzen willen overstijgen moeten er zelf de
verantwoordelijkheden voor nemen.

-

-

De beslissingen zouden niet altijd tot de bewoners geraken.
o Een oplossing is om de verslagen openbaar maken. Zelfde voor de
Veiligheidsraad en Ad hoc, koppeling maken op onze website.

-

Anonieme bronnen is een signaal. Marc heeft het liefst om face to face een
gesprek te hebben. Het moet ernstig aangenomen worden maar soms
hebben ze niet altijd alles in handen en is er te weinig techniciteit.
o Het is belangrijk om de kernpunten uit te halen, er is iets mis uit de
communicatie, ze geven dingen aan, we koppelen het terug naar
hen maar toch komen fouten voor. Sommige dingen vragen veel
meer tijd, deze dingen zouden misschien beter gekoppeld moeten
worden aan de studenten.
o Het is inderdaad zo dat er bepaalde zaken tijd vragen: offertes
moeten opgesteld worden bv. De herstellingen kunnen niet zomaar
in één dag gebeuren. Dit is onmogelijk

.
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-

De verwarming is aangehaald geweest in de klachtbrief. Is er een
mogelijkheid om deze sneller te maken? Blijkbaar valt de verwarming al
om 12u s ’nachts uit en wordt deze om 6u s’ ochtends terug aangezet. De
ramen van de Vermeylen hebben nog geen dubbelglas waardoor de koude
gemakkelijker in de kamers penetreert.
o Het is niet dat mensen bevriezen eens de verwarming uitvalt. Ze
moeten kijken naar een aantal specifieke situaties. Sommige ramen
zijn al veranderd, anderen zijn al geïsoleerd geweest. Er moet
rekening gehouden worden, zeker tijdens het blok, dat er mensen s
‘nachts studeren. Eventueel een ander regime insteken. Dit is weer
financieel afhankelijk. Het is wel duidelijk dat de studenten
comfortabel en in de warmte moeten kunnen studeren.
o Een eventueel voorstel van Mike is om thermische draaiknoppen te
installeren waarbij de verwarming bij een bepaalde warmte uitvalt.

De verslaggeving moet op een ander manier gebeuren. Het moet duidelijk zijn welke
boodschappen er geweest zijn.
- Er wordt vanuit Roy gevraagd wat de verdere plannen zijn en wat de
verwachtingen zijn vanuit Huisvesting, de DSV en Jeroen Vanden Berghe
tegenover de IHR
o Sowieso was Francis al aan de slag om samen met de
sleutelpersonen, de directiegebouwen, huisvesting de connecties
met de externe diensten goed samen te vatten en de afspraken met
hen goed bespreken.
o Dan moeten we samen, Ad hoc, Huisvesting en IHR veel
duidelijker zijn in onze conclusies die we maken en in het
communiceren van de conclusies. Er worden hier beslissingen
genomen maar deze beslissingen worden niet goed uitgelegd.
o Als er echt zaken zijn die gericht zijn waarvoor we voor alle
Homes oplossingen kunnen bieden dan worden deze zowel
technisch als financieel bekeken. Als het kan worden deze
uiteraard uitgevoerd, anders wordt er naar de IHR gecommuniceerd
waarom deze niet kunnen.
o De boodschap hierin is duidelijk, dat het een anonieme brief is of
niet, als er bezorgdheden zijn bij de bewoners moeten deze dan ook
nagevolgd worden.

2. Goedkeuring vorig verslag
-

Geen opmerkingen
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3. Puntjes van en aan dienst Huisvesting
A. Home Astrid
i. Opvolgpuntjes
/

ii.

Puntjes Huisvesting
-

-

-

Kelderdeuren
o Is hersteld met een deurmagneet. Er is zelf een lichtje bij (groen).
Als deze niet werkt dan weet je dat deze niet gesloten is. Er is een
aanvraag ingediend om de deur op een ander manier te doen maar
voorlopig is deze wel degelijk hersteld.
Kuisprobleem:
o Er zou beter opgekuist moeten worden. Er wordt ook meer
geveegd.
Vervanging Urinoirs
o Wordt uitgesteld tot na de sperperiode: zal drie weken duren.
Evacuatie
o De evacuatie is goed verlopen.
Gordijnen
o Komen na de examens. Het ging in december gebeuren maar door
uitstel van de aannemer zouden de gordijnen pas in februari
komen.
o Huisvesting krijgt regelmatig dezelfde vraag vanuit de Homes. De
oude gordijnen in Home Bertha zijn afgehaald geweest en
vervangen door de nieuwe. In de andere Homes gaan de
zonneblinde verdwijnen en via een railsysteem zullen de nieuwe
gordijnen aangebracht worden.
o De algemene vraag was om een betere verduistering van de
kamers.
Vernissen van de deuren
o Normaalgezien was het voorzien om de deuren in het atelier buiten
de firma te vernissen maar dit is niet gebeurd waardoor dit
onaangekondigd in de Homes zelf gebeurde.
o Soms werken de aannemers met onderaannemers waardoor de
projectleiders zelf niet altijd op de hoogte zijn van bepaalde
werken waardoor Huisvesting hier ook niet op de hoogte van was.
o De werkmannen krijgen sowieso op voorhand regels opgesomd die
ze moeten respecteren zoals het twee keren kloppen op de deuren
vooraleer ze binnen komen. Regels die niet gerespecteerd worden
moeten aan Dirk vermeld worden.

7

-

Steekproef deuren
o Voor de volledige opleveringen werden een aantal kamers
gecontroleerd op de branddeuren (als er niet te grote spelingen
zijn). Maar binnen een jaar zou er opnieuw een steekproef moeten
komen. Dan moeten de werkmensen opnieuw kunnen binnengaan.
o Als er mensen zien waarvan hun deur wat scheef staat ofzo dan
moeten de bewoner(s) dit vermelden.
o Lisa vraagt aan Dirk om een mail naar haar te sturen met de
algemene richtlijnen zodat ze gemakkelijk aan de bewoners kan
melden waarop ze aan hun deuren moeten letten.

iii. Puntjes Homeraad
-

Poetsploeg
o De gang aan de grote kamer wordt niet altijd goed geveegd.
Fietspompprobleem:
o Blijkt dat quasi alle fietspompen kapot zijn. Dit zal nagekeken
worden door Huisvesting.
Knopjes van de kastjes, lichtknopjes
o Huisvesting is er nog altijd mee bezig. Ze zullen er iets op vinden.

B. Home Bertha De Vriese
i. Opvolgpuntjes
-

ii.

Parkeerkaarten
o Is allemaal in orde.
Stekkers bij de automaat Blok A
o Is ook in orde
Mos op terras:
o Ze hebben staan sproeien achter de blok G. Op het houten terras
hebben ze een korrel gespoten die anti-slipper is. Achter blok B
was het heel glad. Het zou opgelost moeten worden maar zal nog
eens nagekeken worden door Dirk (aan de rechterkant waar er
weinig zon is).

Puntjes Huisvesting
-

-

Evacuatie
o Was geslaagd.
Plaatsen van de gordijnen:
o Firma was enorm tevreden over de samenwerking met de
studenten. Er werd wel in de mail gestuurd dat de oude gordijnen
achtergelaten zouden worden. Maar blijkbaar is dit toch niet
gebeurd. Blijkt dat de meeste studenten hun gordijnen hebben
kunnen recupereren. Niemand is zijn/haar gordijnen kwijt.
o De deuren werden opengelaten tijdens het plaatsen van de
gordijnen. De werkmannen werden hieromtrent onmiddellijk
aangesproken en hebben zich verontschuldigd.
Probleem stekker snoepautomaat
o Was geen vandalisme, de elektricien had de stekker uitgetrokken.
Ondertussen heeft de technieker het weer in orde gemaakt.
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iii. Puntjes Homeraad
-

-

Kuisen van de ramen
o De bewoners hebben een aantal weken geleden mail gekregen dat
de ramen gekuist zouden worden. Dit is op de gelijksvloer
inderdaad gebeurd maar nu is de vraag of de andere ramen ook
gedaan zullen worden. De mensen van de permanentie zouden ze
geweigerd hebben doordat ze met een machine op het
binnenpleintje moesten rijden.
Kijkspiegel op de parking:
o Een aantal bewoners hebben vermeld dat er heel wat auto’s
geparkeerd staan bij de uitrit van de parking waardoor het niet
altijd gemakkelijk te zien is of er een tegenvaller afkomt. Er wordt
gevraagd of er een spiegel aan de zijkant zou kunnen komen.

C. Home Boudewijn
i. Opvolgpuntjes
-

-

ii.

Verwarming:
o Blijkbaar zijn er veel herstellingsformulieren binnengekomen.
Deze zouden in orde moeten zijn.
o De resto had geen verwarming vorige week. Dit is ondertussen ook
hersteld.
Deurmagneten
o Is op de veiligheidsraad aan bod geweest. De elfde en vierde
verdieping zijn hersteld, het was een elektriek probleem.
o Er werd voor de deurmagneten besteld.

Puntjes Huisvesting
-

-

Evacuatie
o Het was een vlotte evacuatie.
Gordijnen
o Zullen ook in het voorjaar komen (februari-maart). Home
Vermeylen zou ruim op voorhand een mail moeten krijgen met de
exacte datum en wat ze precies moeten doen.
Digibox
o Francis heeft samengezeten met de dienst. Deze zou dus geplaatst
moeten worden.
Liften:
o Er waren vandaag al 3 liften aan het werken. Bij de twee nieuwe
stoppen ze plots op het vierde verdiep. De uiterste datum van de
werken aan de liften is 23/12/16. Vanaf dan moeten ze alle vier
zonder probleem werken. Het probleem is dat ze nieuwe stukken
moeten bestellen (voor de rechter lift) vooraleer ze effectief aan het
werk kunnen. Maar algemeen zouden de twee andere operationeel
moeten zijn.
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iii. Puntjes Homeraad
-

-

-

-

Waterkraan in de bar
o Is kapot, het water loopt niet meer echt weg. De kraan blijft lopen.
Als de bar open is gaan de bewoners water drinken uit het kraantje.
Dat is dan ook het enigste moment dat de bewoners kunnen. Een
idee is om deze tussen de deur van de waskot en de bar te zetten.
De afvoer zou wel een probleem zijn maar niet de toevoer.
o De ontspanningszaal is enkel open als er activiteiten zijn.
 Francis: tijdens de sperperiode is die overdag open. Het
moet eerst qua kosten bekeken worden. De aankoop van
een paar, de plaatsing en elektriciteit kosten geld. Hij moet
wel hersteld worden.
Verwarming kot achteraan de bar
o In de bar, achteraan is er een kot waar alle drank in staat.
o Daar is er een chauffage waarbij de thermische knop stuk is
waardoor de chauffage niet meer regelbaar is. Op zich hoeft er daar
geen chauffage te zijn.
Condoomautomaat is kapot
o Moet bekeken worden.
In de bar zijn er enkele gebreken
o Er werd een aanvraag ingediend voor de verlichting. Zodra
Huisvesting weet wanneer ze langskomen zal er een melding
gegeven worden.
o De problematiek van de toegangsdeur voor de ontspanningszaal
werd al voor de tweede keer doorgegeven (er is een stuk
afgebroken). Dit is redelijk dringend.
Elektriciteit op de kamers
o De verzekeringen/plons springen regelmatig: als er toestellen zijn
waarop er verlies opzit springen die uit (veiligheid). Als er
problemen zijn moet dit vermeld worden. Dergelijke zaken worden
door externe firma’s bekeken. Het zal waarschijnlijk aan het
gebruik of een slechte toestel liggen.

D. Home Fabiola en Home Council Kantienberg
i. Opvolgpuntjes
-

Poetsen:
o Is in extreme mate terug verslechterd. Er werden zelf
spinnenwebben gevonden. Dit zou vooral het geval zijn op het
eerste verdiep. De kuisvrouw zou blijkbaar de keuken niet kuisen.
o Dit zal opgenomen worden bij de verantwoordelijke van ISS
o Mike: de kuisvrouw zou niet binnen durven komen wanneer er
mensen zitten. Francis zal Luc van Den Berghe hierover
aanspreken.
o Roosters op het aanrecht blijken heel erg vuil te zijn, stof, spinnen,
nesten, enz. (onder het aanrecht, in de hoeken van de keukens).
 Dit werd al naar Luc gestuurd.

10

-

-

-

-

-

Kaders om affiches op te hangen
o Er werd toen gezegd (voormalige IHR) dat dit niet gedaan ging zijn
doordat er te veel kosten waren.
o Posters op de deur plakken: in feite mogen er geen posters op de
deuren geplakt worden.
o Er werd gekeken naar de mogelijke plaatsen voor dergelijke kaders
maar blijkt dat dit moeilijk is. Er zou iets in de plaats kunnen
komen.
o Home Fabiola wilt gerichter zijn en minder posters afdrukken. Er
werden algemene overzichten van de weekactiviteiten op de
binnendeuren van de Wc’s geplakt.
o Eventueel mogelijkheid om kaders aan de wc-deuren te plaatsen
(zoals bij de Kinepolis). Dit zal door Huisvesting bekeken worden.
Internet op het Solarium
o Er is nog niets mee gebeurd, er werd alvast een aanvraag
ingediend.
o Dit zou naar Luc teruggekoppeld moeten worden.
De huisbewaarder Marina is er niet meer.
o De vraag is of er een nieuwe huisbewaarder zou komen.
Huisvesting gaat er wel vanuit dat er een nieuwe zal komen. Dit zal
nagevraagd worden. Het is wel moeilijk om iemand te vinden die
het ziet zitten om verschillende keren per nacht opgeroepen te
worden.
o Als er iemand gevonden wordt, wordt er vanuit Home Konvent
gevraagd om dit aan hen te communiceren zodat ze dit in het
systeem kunnen invoeren.
Auto
o Op bepaald moment was er een auto op het plein voor Home
Fabiola. Deze heeft dan ook een boete gekregen aangezien er geen
auto daar mag staan. Het betreft een preventiestudent die in kader
van zijn/haar verantwoordelijkheid iemand naar de spoed moest
voeren.
o De permanentie heeft op de veiligheidsraad reageert dat als er
iemand naar het ziekenhuis moet dit best niet door jezelf laat doen
maar door een bevoegd iemand.
o Die persoon is preventiestudent en voelt zich onrechtvaardig
behandelt. Uiteindelijk gaat het erom dat de auto er niet mocht
staan. Blijkbaar wordt er ook niet geantwoord op de mail van die
persoon.
o De mail zou teruggekoppeld moeten worden naar Francis.
Waterlek
o Er was een waterlek in Home Fabiola waardoor DICT de Eduroam
router hersteld heeft. Home Fabiola heeft opnieuw Eduroam.
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ii.

Puntjes Huisvesting
/

iii. Puntjes Homeraad
/

E. Home Vermeylen en Home Heymans
i. Opvolgpuntjes
-

ii.

Urinoirs:
o Zullen na de sperperiode vervangen worden door wc’s.
Frigo’s in de ontspanningszaal
o Is in orde.
Kerstboom
o Iedereen heeft hierover een mail gekregen.
Konijn op het tweede verdiep
o Stinkt nog altijd. Zou aangehaald moeten worden bij Luc.

Puntjes Huisvesting
/

iii. Puntjes Homeraad
-

Deuren:
o Bepaalde deuren zijn al kapot: de omkadering ligt ervan af. Dit
moet via de herstelformulieren gemeld worden.
Knoppen van de kookplaten
o Vraag of ze verlengd zouden kunnen worden.
o Door veiligheidsredenen is deze op 7 minuten ingesteld.
Douches en wc’s op gelijkvloers + wc’s van het 5de verdiep
o Blijken heel vuil te zijn.
o Blijkbaar werd er van alles in de afvoerbuizen gevonden. Dit zou
ondertussen een minder problematiek moeten zijn.
o Er is iemand van het presidium op dat verdiep aanwezig die alles in
het oog houdt.
o Iedereen van de ontspanningszaal gebruiken die wc’s. Er wordt
algemeen gevraagd of de wc’s beter onderhoud zouden kunnen
worden.

4. Algemeen
-

Voorstel rookverbod
o Een homebewoner heeft een mail gestuurd waarin hij/zij vraagt of
er een algemeen rookverbod opgelegd zou kunnen worden.
o In de algemene ruimtes is het roken sowieso verboden.
o Het is aan ons om dit te bespreken. Blijkt dat dit in de hogescholen
wel het geval is.
o Doordat studenten op de kamers roken komt de geur ook in de
gang terecht tot aan de andere kamers. Als er zoiets is moet dit
vermeld worden.
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o Voorstel Lisa: de nieuwe gordijnen zijn het bezit van Huisvesting.
Misschien is een goed idee om te vermijden dat de geur in de
nieuwe gordijnen intrekt, om een rookruimte te voorzien.
 De gordijnen worden gewassen bij het verlaten van een
kamer.
o Het is van belang dat de bewoners rekening houden met elkaar. De
controles zullen ook niet gemakkelijk zijn om zoiets af te dwingen,
er zullen sowieso mensen zijn die zullen blijven roken.
o Er moet een duidelijke afspraak van komen. Eventueel een
campagne voeren in verband met deze problematiek als eerste stap.
-

Televisie
o De mensen van Home Heymans zullen digitale televisie krijgen die
gecodeerd moet worden via een digibox die aan elke bewoner
aangeboden zal worden voor 8 euro. Als bewoners een dergelijk
abonnement afsluiten dan moeten ze de namen telkens goed
vermelden zodat de algemene facturen er niet tussenkomen te
liggen.
o Huisvesting zal een algemene mail sturen met de nodige
informaties. De bewoners van Home Heymans zijn nog niet op de
hoogte hiervan.
o De huur van de digicorder is ten laste van de bewoners.
 Dit geld ook voor Home Bertha!

-

Fabiola-activiteiten op Kantienberg:
o Fabiola werd verondersteld een aanspreekpunt te zijn voor Home
Kantienberg. Ze wouden graag een cantus organiseren die afgelast
werd door gastsprekers wat ze zeker verstaan. Het zijn ook
internationale studenten waardoor het behouden van de stilte nog
meer gewaardeerd wordt.
o De vraag is of een cantus bv. op Home Fabiola georganiseerd kan
worden met de activiteiten van Kantienberg.
 Dit kan niet. Eventueel de potentiele overlast wegenemen
door de bewoners van Kantienberg mee te betrekken in de
activiteiten van de Homes Vermeylen en Fabiola.
 Belgium beernight kan wel. In de ruimte op zich is dit geen
probleem. Het probleem zit erin dat de studenten niet op het
terras mogen gaan want dit zorgt voor een zware overlast.
Kaders in de nieuwe liften van Home Boudewijn
o Dit was wel het geval in de oudere liften. Er wordt gevraagd of het
mogelijk is om er twee per lift te zetten.
Communicatie naar de bewoners toe
o Een idee is om als praeses af en toe een update te geven met de
korte puntjes. Natuurlijk zitten we met het probleem dat we niet
iedereen kunnen bereiken. Maar het is al een middel om een aantal
studenten wel te bereiken.

-
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5. Volgende IHR
Woensdag 15 februari op Home Boudewijn om 18u
-

Francis Ascoop en Dirk Mathys verlaten de vergadering.

6. Praeses
Academisch kalender
- Michiel zit in de Sociale Raad, de Raad van Bestuur en Onderwijsraad
o Er wordt onder andere over de academische kalender
gediscussieerd. Als er iets is kunnen we altijd bij hen terecht. Hoe
meer mensen over een bepaald probleem weten, hoe beter.
-

Een hot topic is het academisch kalender die in de komende jaren
aangepast zou kunnen worden.
o Mogelijkheid A: De situatie is we laten het zoals het is
o Mogelijkheid B: starten met 1 september gevolgd door 12 weken
les waarna er 4 weken examenperiode volgen. Twee weken
kerstvakantie maar dus geen inhaalweken
o Mogelijkheid C: starten met modules: 6 weken les, 2 weken
examen? Dan is er kerstvakantie en 1 week deliberaties
 Of 4 weken les, 1 week examens en dan het tweede
semester waar dat patroon volgt.
 Voor het tweede semester zou iedereen standaard 7 weken
vakantie hebben (2 weken 2e zit)
o Mogelijkheid D: een ander systeem is een systeem zonder
herexamens Waarbij we dan opnieuw met een modulesysteem
zitten met een module erbij waardoor de pakketten lichter gemaakt
zouden worden.
o Het komt erop neer dat proffen dit zouden willen doen voor
internationaliseren. Er zouden ook een aantal voordelen zijn op het
vlak van studiegebied. Bij ieder situatie begint het academiejaar op
1 september.
 Hoe is de studie dan opgesteld? Er moet meer onderzoek
naar gedaan worden.

-

Opmerkingen:
o Lodewijk: bij Artevelde kan dit al niet doordat ze een week voor
ons academiejaar beginnen en doordat ze herfstvakantie hebben.
Hij vindt het jammer dat er toch geen blok inbegrepen wordt in
geen enkel van de voorgestelde modellen.
 Lennart: pedagogisch gezien zou dit beter zijn.
o Lara: Naar heel veel clubs toe die activiteiten organiseren zullen er
steeds minder studenten gaan doordat ze meer werk hebben tijdens
het jaar. De sociale impact voor de examenperiode laat zich nu al
voelen. Dit zou een doodsteek zijn voor de studentenverenigingen.
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o Het draait ook om alle nevenactiviteiten.
 Hoe gaan de proffen te werk gaan? Één of twee vakken per
module en hoe gaan ze omgaan met de examens?
o Het zou fantastisch zijn kon er plots een ingeving zijn van een
systeem waar er wel een blok inbegrepen wordt. Ze hebben het nu
al moeilijk om de kerstvakantie vrij te houden.
o Er zijn twee wettelijke verplichtingen: het academiejaar mag maar
ten vroegste starten op 1 september + de kerst- als de paasvakantie
zijn verplichte vakanties.
o Aan de proffen de mogelijkheid geven om wel modulair te werken
(dit vaak duurt 6 weken, dit vak duurt 12 weken). Het probleem
van de internationale student wordt hierdoor niet opgelost. Toch
blijft de keuze dan bij de student.
o Rekening houden met werkende studenten en pendelstudenten:
zo’n systeem zou de combinatie van beide (werken en studeren)
zwaar vermoeilijken.
o En wat als je een module mist door bv. Ziekte?
-

Wat er nu op de planning staat:
o Is nog redelijk flou. Het zal opnieuw op tafel komen bij de
volgende onderwijsraad in februari. Moest het in april goedgekeurd
zijn zou dit pas in 2019-2020 (moest het). De definitieve oplossing
gaat naar de Raad van Bestuur.
200 jaar Ugent
- Er werd aan iedere Homeraad foldertjes uitgedeeld. Ze zijn op zoek naar
mensen uit ieder konvent. Hoe meer hulp, hoe beter. Er wordt dus een
warme oproep gedaan binnen het Home Konvent. Het gaat over het gehele
academiejaar. Als er nog kandidaten zijn die willen meehelpen, zeker iets
laten weten aan Lennert.
Ondernemingsproject Postbox Industriële studenten
- Paar enthousiaste studenten uit de Industriëlen hebben een mail gestuurd
in verband met een project. Het gaat over de mogelijkheid om een postbox
aan de buitenkant van de Home te installeren waarbij de studenten via een
code een box zouden kunnen openkrijgen (die ze dan via sms toegestuurd
krijgen).
- Als er bij onderzoek blijkt dat dit goed werkt, kan dit later dan afgetast
worden bij Huisvesting. Sarah zal ons verder op de hoogte brengen.
De Veiligheidsraad
- Was een goede vergadering. Vandaaruit kwam vooral de vraag als we een
globale actie naar veiligheid in de Homes zouden willen doen zoals de
juiste toegangsdeuren te gebruiken, de koten sluiten, wie er gecontacteerd
moet worden bij eventuele problemen, enz.
o Een soort boost van informaties eventueel via een nieuwsbrief of
boekjes maar deze worden niet altijd gelezen door de bewoners.
o Een kort maar duidelijk blad hangen is niet brandveilig. Ze zouden
wel in de liften en voorziene kaders opgehangen kunnen worden.
o Emma en Laurent zullen hiervoor kijken. De vraag is wat er
precies op die affiches moet komen: kot op slot, geen toegang
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bieden aan niet bewoners, defecten melden, verdachte personen
aangeven, enz. Mails werken blijkbaar niet.
o Een ander voorstel is om een campagnefilm te maken met het HK.
Lodewijk zou dit kunnen insturen voor een project van school. We
zouden dit aan Huisvesting kunnen vragen.

7. ICT
-

Enquête internet: werd reeds in de begindiscussie aangehaald.
o Er wordt gevraagd dat alle Homeraden dit duidelijk aan hun
bewoners communiceren eens de enquête definitief opgesteld zal
zijn.

8. Penning
/

9. Sport
-

Evaluatie HK voetbal
- Er wordt vanuit Home Vermeylen gevraagd of er volgend jaar voor
verwarmingsvuurtjes gezorgd kan worden. Dit wordt in het verslag
meegenomen.
- Er wordt vanuit Home Bertha gevraagd of het mogelijk zou zijn dat ze
volgend jaar later mogen beginnen aangezien ze altijd veel moeite
hebben om een ploeg te vormen en reeds 2 jaar na elkaar de eerste
match hebben moeten spelen. Dit wordt naar volgend jaar toe
meegenomen.
- Vraag van Simon om de verkoop van drank enzovoort binnen te doen.
Dit wordt niet goed gekeurd.
o Dan zit je niet in de sfeer!

10.
-

-

-

Event

Evaluatie HK Quiz
o Volgens Lodewijk was het concept van de Slimste mens moeilijk
gekozen. Dit werd ook al aangehaald op de HKC.
Evaluatie HK cantus
o Er is een kan verdwenen! HK zou deze graag willen recupereren.
o Het was een leuke cantus maar jammer dat er heel weinig mensen
verkleed waren.
Lustrumreceptie 14 februari
o Zal in de Therminal plaatsvinden: hierbij kan iedereen zich
inschrijven.
o Cedric moet de foto van de nieuwe Vesalius zowel naar Emma en
Simon sturen.
HK galabal 9 maart
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11. PR
-

-

Lustrumweekend
o Onze lustrumweekend zal niet doorgaan: het was te laat en moeilijk
om te plannen. Misschien wel een goed idee om naar volgend jaar mee
te nemen.
Pilootproject binnen het HK
o Als dit goed werkt zal dit ook verspreid worden tussen de IHR

12. Milieu
-

Maart milieumaand
o We hebben van Huisvesting een budget gekregen. We zouden op 28
februari een openingsevenement doen waarbij we de Maart
Milieumaand initiëren.
o Idee: rommelmarkt waarbij de buren ook uitgenodigd worden
o 29 maart: grote kuis van stad Gent.
o 30 maart: groot slotfeest in de Moestuin
o Aanwezigheden zullen opgenomen zijn. De winnaars winnen een
volledige baravond op kosten van het Home Konvent.
 Opmerking Sarah: er moet rekening gehouden worden met de
zomeruren.
o Donderdag wordt er vergadert met Savania om hem ook te betrekken
bij Maart Milieu maand en budget.

-

De kookworkschop
o Was een succes!

13. Varia
-

-

-

Containers doop:
o Zijn nog niet uitbetaald geweest door Home Vermeylen en Savania.
Dit zou in orde moeten gebracht worden.
Aankondigingen HK
o Blijkt dat bepaalde aankondigingen niet goed gebeuren.
o Sommige activiteiten vallen samen met Home activiteiten zoals de HK
Zangavond.
o Vraag van Benny: zouden er meer met posters moeten werken?
 De aankondigingen van Laurent zijn redelijk lang.
Jaarverslag:
o Deadline is 10 februari 2017
 De bedoeling is om zowel een digitaal als papierversie in te
dienen met alle activiteiten opgesomd. Posters moeten er ook
bij!
Keukenpapier in de keukens
o Er werd reeds de vraag aan huisvesting gesteld. Dit zijn te veel kosten
en bewoners kunnen wc-papier gebruiken.
Massacantus 14 december
o Morgen is het vierde verkoopmoment in de Therminal.
o Confabula en Vermeylen zouden nog beiden één kaart nodig hebben.
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o De maandag voor de Massacantus zal de informaties over de tafels
online gezet worden.
o Er moet nagedrukt worden dat eigen drank NIET toegelaten is!
Rugzakken zijn ook NIET toegestaan!
o Alle zedemeesters moeten naar de vergadering gestuurd worden, enkel
de zedemeesters.
Omstreeks 22u40 is de IHR afgesloten.
Datum volgende IHR:
Ut vivat, crescat floreatque HK!
(Angèle Goeman, Secretaris Home Konvent 2016-2017)
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