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Sarah Verhoeven (Praeses HK), Lisa Verbeke (Vice
praeses HK), Simon Van Haverbeke (ICT HK),
Mathijs Deprez (Penning HK), Lara Watty (Event
HK), Benny Reubens(Cantor HK), Jesse De Lille
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Konven), Emma Dejonghe (Communicatie HK),
Cedric Verbeken (Sport HK), Dries Bluekens (Milieu
HK), Jietse Verweirder (Event HK)

Verontschuldigd Angèle Goeman (Secretaris HK), Roy Paridaen
(Zedenmeester HK), Jasper Juchem (Peter HK),
Jasmijn Dobbeleers (Meter HK)
Afwezig
/
1. Goedkeuring vorig verslag


Goedgekeurd

2. Penning


Stand van zaken
o 1)De schulden per persoon staan online.
 Allemaal zo snel mogelijk storten, het
rekeningnummer is ook onine te vinden.
o 2)Broodjes voor voetbal moeten nog berekent worden.
o 3)Savania en Vermeylen moeten nog gecontroleerd
worden in verband met de doopcontainer van vorig
academiejaar.
o 4)Cambio: de emailadressen moeten aangepast worden.
 Simon: het systeem zou verandert moeten
worden bij cambio zodat de homes kunnen
aanduiden dat zij het zijn.
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o 5) Of er winst-verlies is bij de Cantus moet nog bekend
gemaakt worden.
 Hangt af van het aantal bakken dat er gedronken
zijn.
o 6) Roy en Lara:
 Aan Roy vragen of de stokbroden van de Delhaize
in orde zijn.
 Benzinevergoeding voor Lara en Roy!

3. ICT




Enquête VPN
o 834 reacties.!
 Donderdag zal Simon samenkomen met Feliciaan.
 Misschien ook nog eens met Johan praten, voor de
Ad hoc.
 Concreet: het is redelijk duidelijk dat er meer
wordt gebruikt dan 1 account.
Site:
o Site opnieuw schrijven is voor de zomervakantie.

4. Event
-

Receptie 14/02/2017
o Opbouw: Dries, Lisa, Lara, Jietse, Benny komt om
18u, Laurent
o Lisa gaat om badge en sleutel
o Drank koud stellen.
 Wat gekocht; cola, fanta, water, bier (12
bakken), fruitsap, marshmallow, vanillewafels,
banaan, druif, kiwi, appel en mandarijn.
Fruitsap samen met cava geven.
o Iemand dat inschrijvingen controleert
o Alles op tafels zetten voor de fontein.
o Betalen?
 Enkel de andere dranken dan cava en fruitsap
betalend.
o Beamer: Simon fixt dat.
o Computer: Roy (Benny is backup)
o Mailen voor gewone tafels en voor de frigo’s.
o Ava: tafellaken, blauw papier en gele servieten.
o Hoelang duurt het?
 22u beginnen afsluiten.
o Enkele personen bar doen: Laurent
o Enkele rondlopen met cava flessen
 Zie werk!
o Filmpje
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-

Galabal 09/03/2017:
o Poster tegen woensdag.
o Tickets: maandag 20 februari starten.
o Diner: aan het mailen met een traiteur:
 Voorgerecht en hoofdgerecht van traiteur.
 Starten om 19u en om 22u de deuren open.
 Dessert = chocoladefontein, ijsjes
o Prijs: 40 euro met diner.
o Alle info in het evenement.
 Feest regelt met de andere feesten voor de
verkoop.
 Sabam en billijke nog aanvragen.
 Shawn wilt draaien. Voor 5 toegangskaarten. Is
goed.
 Rasper draait ook. Nog bevestiging krijgen
 Björn eventueel ook nog.
 Band van 23u tot 24u30
o Fotobooth; geregeld.
o Shiften:
 Voor Shiften nog sturen van alle homes.
 Buitensmijters, inkom, kassa, … Shiften worden
nog geregeld.
o Walkies aanvragen bij de Therminal/uitleendienst.
o Met bonnetjes werken.
 Geen eigen drank mogelijk. Ook met bonnetjes.
o Benny en Lara kijken nog eens voor wijn.
o Lisa: twee waterpijpen, en tabak.
o Er is een keuken dat we kunnen gebruiken.
o Inkoop aan 90 cent en verkopen aan 1 euro.
o Magische lamp als Oscarprijzen.
o Roy en Simon komen later
o Lisa fixt met stage.

-

HK Verkiezingen 24/04/2017 in Home Bertha
o 19u stemmen met HKC
o 20u stemming homes
o Mail wordt nog verstuurd
o Begin na te denken!!!
Afscheid praesidia 8/05/2017
o Wordt nog besproken.
o Uit vorig verslag:
 Welke home? Schoonmeersen? Cedric vraagt na. Datum!
Half mei. Sarah kijkt agenda na.
 Event organiseert dit.
 Eten wordt nog beslist.

-

-

HK-etentje 4/05/17
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o Wordt nog besproken.

5. Zeden & Cantor
-

-

Traditionele cantus 27/02/2017
o In de Kantienberg
 Jan Janssens: nog bellen
o Prijs is afgesproken
o Vorig jaar was er een limiet op 50 man.
 Dit jaar opnieuw? -> JA
o Bier: Amon heeft een deal met maes.
 Levering op de kantienberg? Iets duurder maar
wel makkelijker.
o Opnieuw wat hapjes: kinderreepjes, en hapjes,
chipjes
 Morgen komt fb evenement online
o Uren:
 20u deuren open
 20u30 io vivat.
 Sarah leidt.
o Opkuis: iedereen.
o Frigos van de kantienberg: Benny checkt.
o Opmerkingen:
 Iedereen eigen gla!.
 Eten wij daarvoor samen?
 Sarah hangt blaadje, Benny stuurt door.
Vrienden- & familiecantus 28/04/2017
o In Home Boudewijn
o Voorzitten: elke Home Praeses de kans geven om een
stukje voor te zitten.
 Hk start en Hk sluit. Nee: enkel Hk.
o Je mag 2 personen meenemen.

6. Sport



IHC
o Minivoetbal schema komt binnenkort online.
12-UL 26/04/2017
o Thema = middeleeuwen.
o Opmerkingen:
 Iets minder drank als vorig jaar
 Tent op Sint-Pieters
 Cedric overnacht.
 9u starten.
o Mail nog krijgen wanneer we mogen opzetten.
 Op tijd laten weten!!. Communicatie!
Opletten ;)
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o Afbraak:
 Sporten doen afbraak.
o Jietse is er ‘s avonds niet.
7. Milieu
 Maartmilieumaand
o Hogent geeft geld.
o Vrijdag bomen planten.
 ->15 mensen gaan mee.
o Allemaal geregeld, enkel openingsevenement.
 Nog bespreken of dit doorgaat.
 Poster komen morgen.
o Rommelmarkt
 Vraag rommelmarkt aan.
o Controleren papierbakken.
o Aan het kijken voor GFT-project op de homes.

8. Varia










Sensibiliseringsactie
o Filmpjes over algemene regeltjes.
 Is dit realistisch?
 Slogan: doe je deur op slot of … staat op je kot.
 Wie kan monteren: Simon, Lodewijk?
Navragen.
 Werkgroep via fb!
o Flyers: Lisa en Emma
Home Astrum
o Ze trekken zich terug.
o Niet genoeg engagement. Niet meer actief.
Sponsors maes willen ook komen.
o Vat 75
o Bak 8,7
o Per 100 l, 50 euro goedkoper
o Gratis tap
o 2 + 2 strongbow
Sperperiode in week 13 al? Ja! Teruggrijpen naar de
klachtenbrief.
o In het doopregelement: geen doop in tweede semester.
o Benny spreekt hen aan. Benny gaat ook gaan kijken. V
o olgend jaar op hameren dat dit niet de bedoeling is.
Erasmus info: goed verlopen.
Algemen opmerkingen Homes/Huisvesting:
o Werken op de Vermeylen: met de gaten
o Waterlek: heel veel communicatie
o Muizen op de Fab en Vermeylen: komt zeker op de IHR.
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o Bertha: een klacht over muis. Gezegd dat ze moest
mailen.
o Facebook huisvesting: aankondigen werken via een
groep.
Protocol: afspraak bij Francis.
o Normaal op de vorige Sora. Maar nu niet op de volgende
Sora.
o Nu binnenkort een gesprek met Marc en Jeroen en
Jasper.
o We wachten nog op advies van Benny
veiligheidsadviseur.
o Komt op IHR tijdens het moment dat huisvesting
aanwezig is.
 Zo kan iedereen vragen stellen.

9. Volgende HKC
Datum volgende HKC: zal in de komende maand/weken gecommuniceerd
worden
Ut Vivat, crescat floreatque HK!
Angèle Goeman (Secretaris Home Konvent 20162017)
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