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1. Goedkeuring vorig verslag



Lisa Verbeke staat niet op de lijst!
De rest is goedgekeurd.

2. Puntjes van en aan dienst Huisvesting
A.Home Astrid
i. Opvolgpuntjes
-

-

-

-





ii.

Urinoirs: zijn er nu mee bezig
o Enige vraag of er mogelijkheid is om een onderscheiding
te maken tussen man/vrouw om frustraties bij de
meisjes te vermijden.
o De toiletten waren telkens voor een verdiep gesloten
doordat een technieker bezig was. Zo vermeed hij om
zijn materiaal telkens uit te halen.
De nieuwe gordijnen zouden geplaatst worden
o Maandag 6 en 7 maart worden de nieuwe gordijnen
geplaatst.
o Voor de andere homes werd er gezegd dat deze in de
andere homes in de loop van februari-maart zouden
aangebracht worden.
Fietspomp
o Blijkt dat deze al lang hersteld was maar dat de stekker
er niet inzat.
o Is intussen in orde.
Lichtknoppen
o Zijn in orde gemaakt.
Fietsdeur
o Is sindsdien niet meer stuk gegaan. Deze werd totaal
vernieuwd.
o Men kon deze vanbuiten opentrekken maar met die
elektromagneten is dat niet meer mogelijk.
 Vernieuwing poort hoeft niet meer met
elektromagneten. Het feit is dat de deur van
buitenaf opengemaakt kon worden door er aan te
trekken wat nu niet meer het geval is.

Puntjes Huisvesting

Door afwezigheid van Dirk kan deze punt niet besproken worden.

iii. Puntjes Homeraad

Zie hierboven. Deze zijn reeds bij de opvolgpuntjes besproken geweest.
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B. Home Bertha De Vriese
i. Opvolgpuntjes
-





ii.

Mosheid en gladheid op het terras
o Er is nog steeds mos.
Kuisen van ramen
o Werd wel gedaan op eerste verdiep maar niet de rest van het gebouw.
Er werd gevraagd wanneer dit zou kunnen gebeuren.
Kijkspiegel aan de parking
o Auto’s staan redelijk ver geparkeerd
o Staat zeker genoteerd
Controles parking
o Veel auto’s parkeren voor het poortje en voor de Home terwijl er plaats
genoeg is op de parkeerplaatsen. Er zijn regelmatig foutgeparkeerde
auto’s.
o Op dit moment zijn er geen controles maar dit zou nog komen.
 Luc zal dit met Dirk bespreken. Blijkt dat dit ook het geval is
van Home Boudewijn. We komen er straks nog op terug.

Puntjes Huisvesting
Door afwezigheid van Dirk kan deze punt niet besproken worden.

iii. Puntjes Homeraad

Zie hierboven. Deze zijn reeds bij de opvolgpuntjes besproken geweest.

C. Home Boudewijn
i. Opvolgpuntjes
-

-

-

Gordijnen
o Zelfde vraag: hebben nog geen mailtje gehad over het plaatsen van de
nieuwe gordijnen
Digibox in ontvangstzaal
o Is nog niet gebeurd.
o Doordat er veel mensen tussen moeten komen verloopt dit niet heel vlot.
Maar wordt zeker gevolgd.
Problemen met de liften
o Zijn bijna afgewerkt, zeker aan de achterkant. Overdag werken ze aan
de liften waardoor ze dan niet functioneren.
o In principe zouden ze deze week af moeten zijn.
o Blijkt dat deze raar lawaai maken maar werken wel. Dit wordt door
Luc doorgegeven.
o Opmerking in verband met de kleuren: vrouwelijke kleuren zijn
blijkbaar nogal geliefd.
Waterkraantje verplaatsen: bleek wat moeilijk te zijn
o Is ondertussen wel hersteld!
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-

-

-

ii.


o Tijdens de dag is de bar gesloten waardoor de mensen er niet
aankunnen. Daarbij biedt de bar zelf water waardoor er gevraagd werd
om deze buiten de bar te plaatsen.
o Er zou plaats zijn net achter de deur. Dit wordt ook door Luc
doorgegeven aan Dirk.
Knop aan de verwarming
o Er hing geen kraan aan de verwarming: de Homeraad van Boudewijn
heeft dit zelf opgelost!

Condoomautomaat
o Deze hangt nog altijd maar is leeg en wordt niet meer gebruikt.
o Vraag of er mogelijkheid is om deze weer te bevoorraden.
o Opmerking van Luc: aangezien dat deze automaat er al lang hangt zou
het kunnen zijn dat Durex deze weghaalt.
 Dit wordt meegenomen naar de Homebeheerder.
Toegangsdeur van de ontspanningszaal
o Is hersteld!
Kaders
o Vraag om kaders in de nieuwe liften te plaatsen om posters op te
hangen. Ze zijn er al maar hangen er nog niet.

Puntjes Huisvesting
Door afwezigheid van Dirk kan deze punt niet besproken worden.

iii. Puntjes Homeraad
-

Parkeerkaarten nieuwe bewoners 2de semester:
o Er zijn redelijk nieuwe bewoners toegekomen en vragen af en toe waar
ze parkeerkaart enzo kunnen vinden.
o De Homeraad vraagt of het mogelijk is om vanuit Huisvesting een mail
te sturen met de nodige informaties.
o Zelfde opmerking als bij Home Bertha i.v.m. de foutgeparkeerde
auto’s. Er wordt gevraagd of het mogelijk is om controles uit te voeren.
o Parkeerproblemen zijn duidelijk latent aanwezig.
 De controles moeten regelmatig verfrist worden.
 Eventueel personeel die zich daarmee bezighoudt. Er zou een
regelmatig ingevoerd kunnen worden.
o Slagboom aan Home Boudewijn.
 Er wordt voorgesteld om slagbomen te plaatsen zodat enkel
Homebewoners binnen kunnen met hun auto.
 Andere mogelijkheid: bewaking en rondes
 Dit probleem sleept al jaren. De vraag is waar het probleem
blijft zitten.
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Pasklare antwoorden zijn er jammer genoeg niet maar dit punt
wordt vervolgd.
o Een heel goed argument is dat de hulpdiensten niet gemakkelijk door
kunnen door de aanwezigheid van de foutgeparkeerde auto’s
 Het gaat om de veiligheid en niet over de parkeerplaats zelf.
EHBOkistje in de bar
o Mogelijkheid om een EHBOkistje in de bar te krijgen
o Is zeker mogelijk. Hoeft enkel aangevraagd te worden. Dit zou voor
alle Homeraden besteld kunnen worden.
o De preventiestudenten zijn niet altijd aanwezig.
Inmenging van de Facebookgroep
- Is al gebeurd dat mensen van Huisvesting zelf tussengekomen zijn in
discussies tussen de Homebewoners. De Homeraad vind dit niet kunnen.
Het gaat om een discussie van de homebewoners zelf.
- Er werd wel door sommige nuttige feedback gegeven tegenover anderen
die nogal antiHomeraden attitude naar buiten toe straalden.
o Deze persoon wees met de vinger naar de Homeraden terwijl deze
niet mee te maken had.
o Dit gaat de verkeerde kant uit volgens Luc. Hij is geen voorstander.
- Er wordt gevraagd of deze de discussie voor tussen de Homebewoners
gehouden kan worden. Het is aan de Homeraad om tussen te komen en de
situatie weer in handen te nemen.
o De serieuze zaken zouden in overleg moeten gediscussieerd
worden.
o Het draagt niets bij en zorgt enkel voor nog wat meer frustraties.
Fruitvliegjes in de keukens door de glasbakken
o Er wordt gevraagd of deze uitgekuist zouden kunnen worden.
De deuren zijn geschilderd geweest van de WC’s
o Dit is in orde. Enkel is de spiegel plots verdwenen.
o Op de vorige fuif werd deze door de security meegenomen doordat
deze losgekomen was. De spiegel is aanwezig maar zou teruggeplaatst
moeten worden
Pooltafel
o Vraag of er mogelijkheid is om deze te restaureren.
o De kickertafel is ook aan het begeven maar de Homeraad zou er zelf in
investeren.
o Huisvesting zal kijken of ze iemand kunnen sturen om deze te
herstellen.
Picknick banken
o Er zijn er twee die uit elkaar gevallen zijn. Hiervoor zou er een
herstelformulier door de Homeraad moeten worden ingediend.
Branddeuren
o Werd al een aantal keren aangehaald; de magneten om deze open te
houden zijn nog altijd niet geplaatst. Bij het plaatsen van de nieuwe
sanitaire kasten werden deze niet geplaatst.
o Het gaat om de branddeuren in de gangen. Er zijn er twee per verdiep.


-

-

-

-

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

-

ii.


Kaders in de WC’s voor posters
o Er werd een mail gestuurd hieromtrent. In de gang en de
ontspanningszaal hangen deze al.
o De vitrines zouden door de Homeraden zelf besteld moeten worden.
Als elke Home dit vraagt zal dit zware kosten betekenen voor
Huisvesting.
 Eventueel met een stevig kleefstrip. Dit is dan voor hen en van
hen.
Internetproblemen op het Solarium
o Er werd gevraagd of Edurom ook op het Solarium geïnstalleerd kon
worden.
o In het vorig verslag staat dat er een aanvraag ingediend was.

Puntjes Huisvesting

Er werden geen puntjes aangehaald.

iii. Puntjes Homeraad
-

-

-

-

Muizenplaag
o Alle gaten van buiten uit werden dichtgemaakt. Ook de ramen van de
kelder werden afgesloten.
o Blijkt dat er geen last meer van gekomen is.
o Een opmerking hierbij is dat er heel wat verhalen rondgingen over die
muizen. Misschien beter om in het vervolg een mail sturen naar de
bewoners om de situatie uit te leggen zodat niemand zich onveilig zou
voelen. Zo zijn de bewoners op de hoogte dat er iets aan de situatie
gedaan wordt.
o Voor dergelijke dingen zou facebook wel effectief kunnen zijn.
Kippen
o Er wordt gevraagd vanuit de Homeraad of ze kippen zouden mogen
kweken op de Fabiola.
o Dit werd al aangehaald maar Huisvesting was niet echt voor door de
locatie van Home Fabiola dichtbij de Overpoort.
o Officieel mag er ook geen dierlijke resten aan kippen gegeven worden.
o Probleem daarbij: wie zal ervoor kijken tijdens de vakantie en
verlofdagen.
o Dit kan tijdens de milieuraad aangehaald worden. Dit zal
waarschijnlijk niet toegestaan worden maar zal aan bod komen. Ze
zitten namelijk met GFTproject.
Droogkasten
o Heel vuil in Kantienberg. Die marcheerde ook niet goed.
o Dit was in de laatste week van Januari.
o Mensen zullen gestuurd worden om deze te onderhouden.
Nieuw circulatieplan Stad Gent
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-

-

-

o Vooral problemen voor de nieuwe bewoners die in september zullen
aankomen.
o Dit zal bij de mobiliteitsspecialist besproken worden. Dit komt ook op
het AdHoc
 Je kunt een vergunningaanvragen voor een jaar maar je moet er
veel voor doen. De stad Gent zal al veel aanvragen krijgen om
voor één dag te kunnen parkeren.
 Autovrije zone twee weken afschaffen. Dit gaat al op 3 april in.
 Eventueel mail sturen naar de bewoners: vanaf 3 april moet je
een week op voorhand een vergunningaanvraag indienen en
dan nog in beperkte mate. Deze is aan uren verbonden.
 De straat tussen Home Fabiola en Home Vermeylen zou wel
bereikbaar blijven.
o Dit zal ook meegenomen worden naar de GSR.
Dartbord
o Vorige week werden het lokaal gekuist. Een dartbord werd gevonden
en er wordt gevraagd of deze uitgehangen kan worden.
Tuinfeest
o Idee om tuinlichten te laten ophangen tussen de bomen. Blijkbaar is het
mogelijk om deze aan te vragen.
o Voor de opening van het Lustrum werd dit gedaan. Dries heeft de
contactgegevens en zal deze doorsturen.
Materiaal pooltafels
o Wordt tijdens de baravonden uitgeleend maar vanbuiten uit kunnen de
bewoners er niet aan.
o Eventueel het gerief op kamers van sport zetten en aan de bewoners
melden waar ze terecht kunnen om het gerief te lenen. Er zal over een
oplossing gediscussieerd worden met Huisvesting.
Vast waterkraan in de bar
o Of het mogelijk zou zijn.

E. Home Vermeylen en Home Heymans
i. Opvolgpuntjes
-

-

ii.

Urinoirs:
o Zelfde principe als op Home Astrid, deze worden door een toilet
vervangen.
o Dit werd pas na de renovaties van de wc’s geweten waardoor deze
pas nu vervangen worden.
“Handdroger”
o Ook de vraag of er iets kan komen om de handen te drogen.
o Werd vorig jaar reeds aangehaald maar bleek niet milieuvriendelijk
te zijn. Er moet ook budgettair rekening gehouden worden.

Puntjes Huisvesting
-

Gaten dichtgemaakt tijdens de inhaalweek
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o Was een ongelukkig detail. Aal weken werd er gevraagd deze dicht
te maken.
o Er werd hiervoor gemaild en gebeld.

iii. Puntjes Homeraad
-

-

-

-

-

-

Gat onder de lavabo:
o Er was een lavabo van een bewoner stuk, bleek dat de werkmannen
het zelf ook niet konden herstellen.
o In ieder geval als er gevraagd wordt dat er iets moet gebeuren dan
moet het ook gebeuren.
Kasper zijn bed:
o Kasper heeft een nieuw bed nodig! Zal door Luc gevolgd worden.
Festival:
o Het festival verloopt buiten waardoor er rekening gehouden moet
worden met strengere uren. Er wordt gevraagd of ze langer buiten
mogen blijven.
o Best om naar Francis toe te stappen.
Lekken in de studiezaal
o De lek werd gevonden. Een bewoner had zijn/haar kraan laten
openstaan waardoor het water door de muren en lichten heen
stroomde. Ondertussen werden de herstellingen uitgevoerd.
Deur ontspanningszaal:
o Is stuk. Technisch gezien is er niets mis mee maar die vloer komt
steeds meer naar omhoog en zal weggehaald moeten worden.
o Deze zal voor de derde keer open gemaakt worden en geëgaliseerd
worden.
o Wanneer dit zal gebeuren is nog niet geweten maar Luc zal
hiervoor bellen.
Controle die niet aangekondigd was
o Luc had deze nog niet op mail gezet door een overmacht.
o Dit was een uitzondering.
Digibox
o Hij is er maar de afstandsbediening is weer verdwenen.
Kaders
o In de studeerzaal beter om schoonmaakbeurten of dergelijke aan de
kondigen.
o Of als er iets acuut is dan zou het ook handig zijn om deze te
gebruiken. Uiteindelijk wordt er meer gemaild dan er uitgehangen
wordt.
Werken
o De homebewoners vragen zich waarom en wensen vermeldingen te
krijgen.
o Het gaat om het sanitaire. Afvoer van water, de meeste van die
buizen zijn zwaar verouderd. Daardoor kunnen er regelmatig
lekken zich voordoen. Daarom moeten die prioritair gerenoveerd
worden.
o De gangverlichting zal aan de zijkant moeten geplaatst worden.
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-

-

o Zodra Luc meer weet dan zal hij deze aan de Homeraad laten
weten.
Rondleiding
o Vaak vraag of de prijzen hetzelfde zijn.
o Mensen vinden het niet eerlijk om hetzelfde te betalen voor
meer/minder ruimte. Elke home heeft zijn eigenheid. Het is een
beetje een nonvraag. Elke Home heeft zijn voor en nadelen.
Waskot in de Heymans
o Er wordt gevraagd of deze gepoetst zou kunnen worden. Blijkt dat
dit zo moeten gedaan worden maar toch is dat niet het geval.
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3. Algemeen
-

-

-

-

Facebookgroep van Huisvesting
o Francis vond dat Huisvesting de bewoners beter moeten bereiken met
de medium waarmee ze familiair zijn maar wel onder Huisvesting haar
voorwaarden.
o Het moet een facebookgroep worden voor elke Home één. Bedoeld om
te contacteren en informatie op te vinden. Maar er zal daar niet op
kunnen gereageerd worden. Dus puur informatief bedoeld.
Infosessies door Huisvesting
o Inschrijfperiode is al voorbij. Blijkt dat er niet veel studenten aanwezig
zijn.
o Werd volledig door Huisvesting georganiseerd.
o Eventueel powerpoint maken die de mensen kunnen bekijken.
o De link zou nog werken.
o Spreekuren Huisvesting: vraag of Dirk zijn lamellen open zou kunnen
maken wanneer hij op Home Bertha aanwezig is zodat de mensen van
zijn aanwezigheid op de hoogte zijn.
De sperperiode een week vervroegen
o De vraag of de sperperiode reeds in week 13 geplaatst zou kunnen
worden.
o Met die vraag moeten we richting Sociale Raad stappen.
 Laat de sperperiode een paar weken eerder beginnen dan
stoppen ook de werken maar dan zitten we met problemen. Er
zijn nog geen innovaties aan de gang. Als je de periode nauwer
en nauwer maakt zal het moeilijker worden om een aannemer te
vinden die kan/wil.
 Het gaat niet enkel om de werken. Dit heeft gevolgen voor alle
bewoners zelf. Dit beteken volledige stilte.
 Dit kan ook bij de werkgroep sociaal besproken worden.
Gordijnen
o Probleem van de gordijnen is dat ze de kamer redelijk verduisteren
waardoor mensen vaak in het duister zullen zitten.
o Beter om dit te bespreken op Adhoc

4. Volgende IHR
Maandag 13 maart om 18u. op HomeFabiola
Pauze van 20u30 tot 20u45
Francis Ascoop, Luc Van den Berghe, Kris Lauwereys en Dirk Mathys
verlaten de vergadering.
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5. Praeses
-

-

Mobiliteitsplan: zie hierboven
o Werd reeds besproken.
Burgerbudgetproject van Stad Gent
o Projecten dat burgers organiseren ondersteunen.
o Je kunt je project op hun website voorstellen.
o Lisa heeft een telefoonnummer en mail van de contactpersoon.
o Ook een idee als een bewoner met een zot idee komt waarbij het hele
Home Konvent bij betrokken kan worden.
o Elke burger van Stad Gent mag stemmen. Ze moeten op drie projecten
stemmen.
o Opmerking van Kasper: het gaat om de burgers van Stad Gent.
 Blijkt dat iedereen mag. Als VZW of vereniging mag wel.
Website: vrijwilligerspunt
o Daar kun je vrijwilligers vinden.
Student van het jaar: is ook een project van Stad Gent
o Ze verkiezen ieder jaar een student van Gent
Home Astrum
o Vorig jaar kreeg Home Astrum een proefperiode bij het Home
Konvent.
o Jammer genoeg hebben we ze nauwelijks gezien. Ze trekken zich terug
omdat ze vinden dat ze geen meerwaarde zijn voor het Home Konvent.
o Een praesidium moet minstens twee jaar bestaan vooraleer deze in
proefperiode opgenomen kan worden. Uiteindelijk is een proefperiode
niks nadelig.

6. ICT
-

Enquête VPN gebruik:
o Resultaten zullen op het Adhoc besproken worden
o 60% heeft gezegd dat deze meerdere accounts gebruikt (850
deelnemers)
 Simon zal grafieken meenemen op het Adhoc.
o VPN limieten her-schalen in de Ugent. Budgettair kom er geen extra
kosten aan.
 Doordat de TV verdwijnt zullen de studenten nog meer internet
gebruik of toch alternatieven naast TV.
o Dit zal ook meegenomen worden op de ICT commissie

7. Cantor en zeden
-

Dopen:
o Alles rond het dopen moet in het eerste semester vallen.
o Er werden dit jaar een paar uitzonderingen gemaakt maar dit zal niet
het geval zijn voor volgend jaar.
o Volgende week maandag 27/02/2017: traditionele cantus Home
Konvent
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8. Sport
-

-

12 urenlopen: woensdag 26 april
o De tent zal gereserveerd worden. De mensen zullen op
tijd verwittigd worden.
o Het budget beperken per Home, wat wel moeilijk is. Als
de ene fruit verkoopt en de andere bicky’s dan zal het
verschil wel duidelijk zijn.
 Vorig jaar werd alles op voorhand afgesproken.
 Elk jaar is het de principe dat ieder verkoopt wat
hij wenst.
 Best om op voorhand de kosten te vergelijken.
IHC: woensdag 22/02
o Fabiola: heeft deze week een Fabweek waardoor ze niet
kunnen deelnemen.
o Alles werd reeds op de eerste HKC vastgelegd. Dit werd
ook aan alle sporten gecommuniceerd.
 Dit jaar wordt alles in juni vastgelegd en zal er
meer rekening gehouden worden naar volgend
jaar toe.

9. Event
-

-

Evaluatie Lustrumreceptie
o Fotograaf en muziek ontbrak. Probleem is dat de zaal te
klein was en dat er veel volk kwam waardoor de muziek
waarschijnlijk niet te horen zou geweest zijn.
o Dingen werden gestolen zoals een schild,
chocoladefontijn,…dergelijke dingen kunnen gewoon
niet getolereerd worden.
 Dit zou moeten doorgegeven hebben, zeker in
verband met de chocolade Fontijn die nog redelijk
veel kost waardoor het geapprecieerd zou worden
moest deze terug in de juiste handen
terechtkomen.
 Misschien een idee om volgende keer deze uit te
lenen.
Galabal donderdag 9 maart
o Poster zijn opgehaald geweest. Deze zou meegenomen
moeten worden naar de Homes waar deze opgehangen
moeten worden.
o Alle feesten van de Homes krijgen in hun mailbox de
shiftenlijst te krijgen die ze moeten opvullen. Ieder shift
van 1u30 is 6 bonnekes.
o Inschrijven is belangrijk + betaling!
o Mensen kunnen gewoon inschrijven, het is niet meer
zoals vorig jaar dat kaarten per Homes verdeeld worden.
o Er komt weer een soort verkiezingen.
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Schoonste HK-koppel, beste upcoming (beste
schacht), best praeses en best dress.
Lara zal alles via mail doorsturen.
Iedereen krijgt sowieso een bevestigingsmail. Er
komen ophaalmomenten waarop de leden hun
kaart kunnen ophalen.

10. Milieu
-

Maart milieumaand:
o Ook HoGent werkt mee!
o De Home die het actiefs meedoet aan alle activiteiten
wint de prijs.
o 22 maart rommelmarkt in de tuin van Home Fabiola: via
inschrijving
o Posters zijn reeds besteld en komen aan.
o Kamerbezoeken zullen georganiseerd worden.
o Komt ook naar Kantienberg

11. Varia
-

-

-

Jaarverslag:
o Als je als Homeraad geschorst zijn betekent dit dat je in
die periode niet verzeker bent. De activiteiten die
tijdens die periode vallen gelden niet voor het
jaarverslag van volgend jaar.
o Blijkt dat ieder Home ondertussen in orde is met hun
jaarverslag.
Woensdag 22/02 studentengala
o Je kunt die afdrukken of op uw gsm zetten.
Olivier had nog een opmerking:
o Op de fuif van Home Astrid zijn er nog 2
cocktailavonden bijgekomen. Maar blijkt dat deze tot
23u duren.
o Als er speciale baravonden georganiseerd zijn: eens
kijken op de kalender
 Dit komt ieder jaar terug tijdens de vergaderingen.
Naar volgend jaar toe beter denken over hoe we
dit beter willen organiseren en ook over de Homes
heen. We kunnen er nu niets meer aan doen. De
kalenders staan vol.
Opmerking Shawn
o HK Cantus valt net voor de week van de
ontgroeningscantus van Home Boudewijn.
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-

Opmerking Kenny
o In verband met post.
o Blijkt dat het project stilgevallen is maar deze zal
opnieuw gecontacteerd worden door Sarah en Lisa.
Afgesloten brievenbussen met een nummer op de
Heymans en toch krijgen ze niet alles in handen.

Omstreeks 21u40 is de IHR afgesloten.
Datum volgende IHR: Maandag 13 maart om 18u. op Home
Fabiola
Ut vivat, crescat floreatque HK!
Angèle Goeman
(Secretaris Home Konvent 20162017)
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