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Afwezig

/

1. Goedkeuring vorig verslag


Geen opmerkingen

2. Penning
Stand van zaken
 Modelcantus: er valt niet veel over te vertellen.
 HK-galabal: zullen moeten subsidiëren
o Mathijs moet nog tickets krijgen van Lara
o Er waren te veel ‘specialekes’ omdat het om Lustrum
ging
o Kwam op hetzelfde neer als wat we binnen gekregen
hadden maar band en fotoboots komen erbij
o Er waren ook weinig mensen bij het diner
o Opmerking Benny: formule van bv. 10 euro’s en dan a
volonté zou eventueel een optie kunnen zijn
o Grootste probleem is dat de meeste mensen niet wisten
wat ze moesten verwachten van de prijs
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o Eerder iets simpeler houden

3. Event

Evaluatie HK Modelcantus
 Leeggoed
o Het leeggoed moet nog in orde gebracht worden
o Dries heeft nog een bak staan op zijn kamer
o De bakken staan nog in het kot beneden
o Benny zou die na de vergadering naar de winkel
brengen
 Flore heeft mail gestuurd dat er nog bakken van ons bij het
Berthakot zouden staan.
o Eens horen hoe het zit met de bakken
o Lege bakken na het zwanenzang, Anthony had deze
terug gebracht er was blijkbaar een miscommunicatie
hierover. Dit moet nog eens gecheckt worden.
o Benny: blijkbaar zouden ze van het
Nieuwbewonersweekend zijn
Evaluatie HK galabal
 Opmerking Roy: miserie met Cocteau moest die avond
opgelost worden
o Sarah is er mee gaan spreken op het moment zelf. Toen
heeft de eigenaar niets gezegd over zijn visie van het
geld
o Nu is het allemaal achteraf gegaan waardoor we een
tijdje mee bezig moesten zijn
o Uiteindelijk: de eigenaar ging ervan uit dat we reeds op
de hoogte waren van sommige regelingen sinds vorig
jaar maar dat was niet het geval
o Conclusie: als er dergelijke situaties zich voordoen best
het moment zelf bespreken
o Door die “onafgesproken” regels qua betalingen heeft
dit ook het verlies naar beneden getrokken
 Roken binnen:
o Geen klachten gehad van de mensen
 Frieten
o Bijna niks van verkocht en veel van over maar de
mensen waren wel heel gelukkig en het was toch nog
een goed idee om die te verkopen
 Veel volk redelijk snel weg
o Dit jaar was het ook opmerkelijk stil
o Tickets: vastverkoopmomenten per home, moest je die
aan mensen van op de Home geven zou er misschien
meer kaarten gekocht worden?
o Idee voor volgend jaar: aan ieder Homeraad X aantal
kaarten verkopen die ze dan uitdelen en als ze nog over
hebben krijgen ze het aantal terug betaald.
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Evaluatie HK receptie:
 Opmerking: als mensen zich opzetten voor opbouw dan
moeten de mensen ook afkomen en zich verantwoordelijk
stellen voor de activiteit
 Er was op voorhand afgesproken dat Lara niet heel het werk
op haar ging komen en dat ieder het werk op zich ging nemen,
blijkt dat dit niet het geval geweest is
o Vraag niet om werk, zoek het werk en zie waar je kunt
helpen. Het is niet de bedoeling dat mensen met hun
vinger zitten te draaien en telkens naar Lara gaan
vragen wat ze moeten doen als de tafels vol zitten en
opgeruimd moeten worden
 Voor de rest was het een succes!
o Iedereen heeft het geapprecieerd. Veel flessen cava
over. Goede sfeer.
o Cava mocht niet in de auto van Jietse blijven, hij had dit
liever niet maar uiteindelijk is dit wel het geval geweest
en konden de flessen koel blijven
 Er mist nog altijd een chocolade fontijn
o Deze zou ergens op Savaan liggen
 Opmerking Benny: micro’s zouden wel handig geweest zijn
 Opmerking Dries: om de tafels naartoe te brengen was het
wel lastig
o Best om reeds in mei de activiteiten vast te leggen en
ook voor de Therminal en HK kalender want anders is dit
een hel
o Zo worden overlappingen met andere activiteiten ook
vermeden
HK verkiezingen 24/4
Vanaf 1 april kunnen mensen hun kandidatuur sturen naar Sarah
 De verkiezingen beginnen om 19u
 Ook idee voor kandidaten voor peter en meter mogen
gestuurd worden naar Sarah
 Voor mensen die hun functie doorgeven is het van belang dat
ze dat ook doen, spreekt met mensen of maak een draaiboek
ofzo…
 100% vrij maakt en alles inzet voor dat praesidium, het is van
belang dat je dit doorgeeft aan de mensen
 We hopen op mensen met ervaringen
HK-etentje 4/5
Ideeën: Godod of Patrick Folley’s, Pampas, Amadeus
 Je kunt niet gezellig babbelen met een grote groep bij de
Amadeus + rap eten
 Er wordt een pol gemaakt op Fb door Sarah, volgende week
vrijdag 7 april
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Afspreken om 19u

Afscheid praesidia maandag 8/5
Sarah heeft een bericht gestuurd naar Cedric of het op
Schoonmeersen kan doorgaan maar heeft nog geen antwoord gehad
 Benny ging hem nog sturen
 Opmerkingen Lara: zou afgesproken hebben dat Jietse dit
evenement zou organiseren, alle vragen en opmerkingen
moeten naar hem toe
 Idee(ën):
o BBQ (Benny wil er wel achter, wel niet te veel vlees
dan!)
 Op de Astrid?
o Pizza: niet meer in prima donna, organisatorisch gaat
het niet meer met die mensen
 + we kunnen tegen dan niet meer in den
Overpoort met de auto!
o Bicky’s: ovens op drie fasen aansluitingen
 Frituren mag op aanvraag
o Hotdogs, friet/frikadel,
 Hermes bezit frituren
 Besluit: we gaan voor pizza! (van de simpizza)
o Eventueel voor pizzahut: eens gaan polsen
o Belangrijk: als er iemand gaat horen voor die pizza’s:
er moet een uur afgesproken worden omdat ze klaar
zouden zijn!!
o Jietse: niet vergeten een inschrijvingslijst te maken met
de pizza’s die besteld zouden moeten worden
 Vorig jaar werden 5 pizza’s verkozen
 100 tal’s ofzo, medium classics
 We vragen €10 inschrijvingsgeld
 !!inschrijven = betalen!!
o De activiteit start om 18u30 (deuren op) op den Astrid
en dus toch niet in Schoonmeersen (geen mogelijkheid
om daar binnen te gaan zitten indien het regent)
 Lisa zal dit aan Olivier vragen
 Opmerking Emma:
o Wat doe je met mensen die twee pizza’s willen?
o Lara: kleine eters hebben er veel te veel mee of mensen
schrijven twee in
o Jietse: dit moet op het evenement geplaatst worden dat
ze de keus hebben om er twee te bestellen (moeten wel
extra bestellen!)
 Picknick dekentjes? Receptietafels? (te bestellen
via tentoonstellingen@Ugent)
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Sarah zal de contactgegevens doorsturen naar
Jietse

4. Zeden & Cantor
Evaluatie Traditionele Cantus
 Bedanking van Benny, iedereen heeft goed gereageerd en
iedereen hielp waar het moest
 De bakken moeten nog weg uit het kot
 Opmerking: zorg dragen voor de sleutels van het HK kot!!
o Blad die ophing iets vroeger ophangen en groter maken
zodat de mensen het duidelijk zien
Vrienden- en familiecantus 28 april
 Drank zal via de Boudewijn geregeld worden: moet nog
besteld worden
 Inschrijvingslijst, 10 mannen per Home (met max 2
vrienden/familieleden per persoon)
 Mail naar oud-leden: Benny heeft nog niets van mails
gekregen, Benny zal nog eens tijdens de vakantie rondsturen
o We blijven binnen onze generatie
 Opbouw: iedereen (frietjes samen eten!)
o 20u30: Io Vivat

5. Sport
Evaluatie IHC
 Goed concept maar heel veel activiteiten waardoor niet
iedereen tevreden gehouden kan worden
 Elke Home doe echt wel mee, dit is heel positief
 Naar volgend jaar toe: hoeveel activiteiten zijn er, kunnen
we het wel dragen?
o Goed uitleggen + vanaf het begin hoe dat de
organisatie in elkaar zit
12 Urenloop 26 april
 Cedric is niet aanwezig, dit punt kon niet verder besproken
worden
o Stand met zaken, opbouw, communicatie?
o Cedric zou dit punt online moet zetten en bespreken
zodat iedereen op de hoogte is

6. Milieu

Evaluatie Maartmilieumaand
 Goed, opkomst is nooit echt groot maar er was meer volk dan
de voorgaande jaren
 Probleem met de Cambrio: Dries had niet meer dan 2 jaar zijn
rijbewijs en mocht er niet mee rijden, wat hij niet wist
o De rekening komt nog naar Mathijs
 Misschien best om dit op de site te zetten de mensen op de
hoogte zijn
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Savaan en Schoonmeersen hebben ook mee gedaan maar op
de twee activiteiten is er niemand van die Homes geweest
o De vraag is of we daar blijven doen naar volgend jaar
toe
Voor elke evenement heeft Dries een document aangemaakt
met de stappen die er gevolgd moeten worden
o Kei goe!
Er is ook een wedstrijd van de Groene ruit: HK zal twee
voorstellen indienen

6

7. Varia
Sensibiliseringsactie: stand van zaken
 Lodewijk wilt wel de filmpjes en flyers maken
 Emma: zou met “wat als” principe willen werken en op de
posters/flyers werken met woordspeling
o Principe: wat is een goeie homebewoner?
 Roy heeft contactpersoon, hij zal de gegevens van een
preventieadviseur sturen naar Emma
ManaMa studenten
 Vorige GSR is er iets doorgekomen voor de Homes: als
ManaMa student zal je niet meer op de Home kunnen zitten
maar je krijgt die pas na de aanvraag
o Het is de datum van her-aanvraag die telt
o Zal meegedeeld worden op de volgende IHR
Journey of sun and snowbite:
 Geen respons opgekomen dus we gingen het toch niet doen
o Home Boudewijn was er blijkbaar niet content van
VKV
 Een actie: app “goe gefietst” die je kunt installeren en dan kun
je met de Ugent of Hogent uw eigen fietstraject in Gent
“tracken” en zotte dingen meedoen
o Om studenten meer actief te krijgen en degenen die al
fietsen te belonen
o Home Konvent en Vermeylen staan er nog niet in
o Op het moment dat je buiten Gent zijt stopt het met
“tracken”
 Dossier “onder financiering” van de GSR
o Enquête: concept financiering aan de Ugent
o Durfinvesteren.be
o GSR zal een opiniestuk publiceren op er meer aandacht
op te krijgen
o Gevraagd of we ook onze naam als Konvent erop willen
zetten
 DSA gaat een system ontwikkelen om Cambio open te stellen
naar alle verenigingen
o 15 Cambio kaarten ter beschikking stellen die via de site
van de Therminal te reserveren zijn
o Enige probleem: als een Home op hetzelfde moment die
moet gebruiken dan moet er onderling afgesproken
worden
o Probleem: 15 kaarten zou wel weinig kunnen zijn
 Als we niet meedoen aan het systeem moeten we
onze kaarten zelf betalen
o Wij hebben 1 kaart voor 7 Homes terwijl zij 15 kaarten
hebben voor zoveel verenigingen
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o Een transparant systeem om goed door te hebben wie
welke auto nodig heeft en wanneer -> dit zal tijd
nemen!
o Voorstel om één vaste te hebben voor het HK, elk
Konvent minimum één kaart

Protocol
 Zal nog doorgestuurd worden in de IHR groep en zal ook
tijdens de IHR gestemd worden
 Sarah zal nog de nodig informaties doorsturen en een
deadline opgeven voor mogelijke opmerkingen
Overdrachtsmoment/vergadering
 Idee: een overdrachtsmoment organiseren waarbij het vorig
en nieuw praesidia samen komt zitten waarbij de belangrijkste
puntjes besproken kunnen worden

8. 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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