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1. Goedkeuring vorige verslag (28/04/2020)
à Goedgekeurd

2. Kennismakingsrondje
3. Puntjes van en aan Dienst Huisvesting
3.1. Home Astrid
3.1.1. Opvolgpuntjes
→ Herinrichting buitenruimtes (oude fietsenstallingen): update?Ad hoc 2019-2020: “Idee om ofwel daar te
ontharden ofwel waar nu fietsenstallingen staan door Stad Gent te laten ontharden en de fietsenstalling te
verplaatsen naar de plaats van de oude fietsenstallingen. Het is namelijk beter om de bomen iets verder van
de home te zetten.” à We wachten eerst de werken op het gelijkvloers af, vervolgens wordt de fietsenstalling
verplaatst. De ontharding zal pas maart volgend jaar plaatsvinden.

→ Klok op het solarium: Is deze geplaatst? Hangt er nog niet.
→ Verbouwingen ontspanningsruimte: Update? Het einde van werken staat gepland voor het begin van de
eerstvolgende sperperiode. Het lokaal van het ISS-poetspersoneel én het bureau van Dirk zullen eerst gedaan
worden, zodat zijn bureau dan ter beschikking staat van de Homeraad (vb voor hun ijskasten). Ook de rechtse
ruimte (kant Kortrijksesteenweg) wordt zo snel mogelijk afgewerkt zodat er hopelijk nog activiteiten kunnen
doorgaan.

3.1.2. Puntjes van Huisvesting
/

3.1.3. Puntjes van de Homeraad
à Opnieuw ontsmettingsmiddel in de keukens? Dit werd een tijdje geleden in alle keukens weggehaald,
terwijl het de bewoners net een veilig gevoel gaf. Zeker de homes waar er zo’n vijftig man per keuken zit,
zouden dit appreciëren. Er wordt gekeken of er iets bijkomend, vaststaand in de keukens kan komen.
à Gebruik van lokaal 53.01.150.002 voor frigo’s. Nu zouden de frigo’s ofwel voor elke bar weer naar boven en
terug beneden gesleurd moeten worden ofwel moet iemand ze continu beneden blijven bewaken. Onder de
trap is nog een lokaal dat de Homeraad graag zou gebruiken. Het is een klein lokaal, maar Dirk gaat dit
navragen. Moesten ze hier eventueel toegang tot kunnen krijgen via dezelfde sleutel als hun Homeraadsleutel,
zou dit mooi meegenomen zijn.
à Communicatie
- Werken ontspanningsruimte en verhuis praesidiumlokaal. Het was nogal een klap dat deze ruimtes
plots niet meer beschikbaar waren. In de mail die ze ontvangen hadden, leek het niet alsof ze daar
zouden weg moeten. Technisch gezien kon dit helaas niet anders, maar spijtig dat dit zo laat
gecommuniceerd is. In het solarium en de tuin hebben ze een alternatief gevonden.
- Onaangekondigde controles. Bewoners waren vaak niet op de hoogte van het feit dat er werkmannen
zouden langskomen. Daarnaast vinden sommige bewoners soms spullen terug op de grond, wat niet
aangenaam is.
- Dit gebeurde bijvoorbeeld bij het uitzetten van de routers tijdens de lockdown. Er is geen
mail verstuurd naar mensen die niet op de home verbleven op dat moment om overmatige
info te voorkomen. Het was dus net goed bedoeld.
- Ook bij de ontluchting van radiatoren op 13/08 werden er achteraf geen post-its op de deur
gehangen. Daarnaast dragen de werkmannen ook zeer vaak hun mondmasker niet correct.
- Deactivatie badges kelder einde examens. Gedurende twee weken waren de badges van bewoners die
niet op de home mochten zijn, maar wel hun fiets nodig hadden voor een examen, geblokkeerd. Om
hun fiets te krijgen moesten ze telkens ppd bellen.
à Kan de elektriciteit in de Astridtuin behouden worden? Dit is handig voor activiteiten. à zie verder
(Studententuin)
à Nieuwe wasmachines zijn geleverd, en het bakje van de droogkast is hersteld. Bedankt!
à Bidons voor olie in de keukens. Deze staan er in de keukens op Kantienberg. Zou dit er eventueel ook op de
Astrid kunnen komen? Dit is milieuvriendelijker en vermijdt verstoppingen. Dit werd tot nu toe niet gedaan

omdat het uitnodigt tot frituren, wat tegen het huisreglement is. Als het niet echt noodzakelijk is, doen ze dat
liever niet.
à De verflaag van de buitenmuur aan de binnenkant van de V, schilfert af. Dirk zal dit bekijken.
à Er zijn zeer veel problemen met de wifi, onder andere niet kunnen verbinden (zie ook verdere enquête). In
het solarium en in de wc’s/douches is er bijna geen wifi. Studenteninternet weet van het probleem, maar het
zou deels aan de oude bekabeling liggen. Zij bekijken dit. Contractueel gezien zijn zij ertoe verplicht in elke
polyvalente ruimte internet te voorzien én in alle kamers zowel bekabeld als draadloos internet. Ook aan een
zekere snelheid zijn zij gebonden. Blijf problemen dus zoveel mogelijk doorgeven aan Studenteninternet, je
mag Francis altijd in CC zeten à 15/10 IHR met Studenteninternet

3.2. Home Bertha
3.2.1. Opvolgpuntjes
→ Plaatsing branddekens in de gangen: update?
IHR 2019-2020: “Dit is afgetoetst met dienst veiligheid en dit zou niet nodig zijn. We zouden misschien wel
enkele dekens per gang willen hangen voor extra veiligheid. Dit wordt nog bekeken.” à Zijn besteld. Dirk kijkt
dit nog eens na en houdt ons op de hoogte.
→ GFT-zakjes aanbieden in de home: update? IHR 2019-2020: “Voorstel vorige keer was om in het waslokaal
een soort rolsysteem te installeren. Dirk gaat eens kijken of er in de Hubo een systeem te vinden is.” Er is nog
geen rolsysteem, maar er zijn wel zakjes. Die liggen op de vensterbank naast de wasmachines. Dit wisten zij
niet doordat er wel wat rommel staat. Ze zullen dit communiceren naar de bewoners en een goed plekje
zoeken voor de zakjes in afwachting van een rolsysteem.
à Deurklinken gemeenschappelijke zaal en ingang blok A: zijn deze in orde? De deur werkt inderdaad niet als
je te snel bent. Als je echter eventjes wacht, zou de deur wel open moeten gaan.
à Plafond zaal B: is er al zicht op wanneer deze onder handen genomen wordt? à Vragen op ad hoc

3.2.2. Puntjes van Huisvesting
/

3.2.3. Puntjes van de Homeraad
à Werken in de week voor de herexamens: luide muziek vanaf 7u15, ook luid geboor, maw veel overlast. Niet
ideaal natuurlijk, maar het was nog geen sperperiode dus dit mocht. De werken waren oorspronkelijk ook
vroeger ingepland, maar verlaat door corona.
à Eventueel mogelijk om een algemeen internetaccount aan te maken voor het praesidium dat gebruikt kan
worden op activiteiten (een filmavond, quiz, livestream…) omdat dit nu afgaat van een persoonlijk account van
iemand? Goed om over na te denken, wordt meegenomen naar korte IHR op 15/10.
à Berthus: grote takken afgevallen, nu afgespannen met linten. Dit is louter uit voorzorg, maar in principe is
er geen gevaar. De boom zal ook niet weggehaald worden, enkel gesnoeid zodat er niks meer kan gebeuren.

à Mogelijk om een poortje te zetten aan de achterkant van de Bertha? Gemerkt dat er toch nog veel mensen
over het terrein van de Bertha lopen richting De Pintelaan (ondanks het bordje); ook zonder mondmasker. Nog
betonneren en nog meer afsluiten met hekken is echter geen optie.
à Site van huisvesting, FAQ over Corona updaten: staat nog veel info op die nu niet meer van toepassing is,
kan voor verwarring zorgen. De laatste huurfacturen worden momenteel verzonden, dus wanneer dit in orde is,
verdwijnt deze info allemaal.
à Fietswrakken: er zijn heel veel nieuwe fietsen, maar die staan nu overal waardoor de rolstoelgebruikers
soms moeilijk door kunnen. Ophaling gebeurde vroeger drie keer per jaar door Stad Gent, maar is nu betalend
geworden. Best aanhalen op ad hoc, Huisvesting kan dit niet meer aanvragen. De directie zal dit betalen. Wie
zijn wrak wilt recupereren (fietsen worden 3 maanden bewaard), moet wel €16 betalen.
à Bijvullen ontsmettingspalen (handgel) bij de ingang van de twee blokken: wie doet dit? Deze opdracht is
doorgegeven aan ISS en ze worden normaal op dagelijkse basis aangevuld. Alcohol koekt wel aan als ze niet
gebruikt worden, dus dit zouden ze ook controleren.

3.3. Home Boudewijn
3.3.1. Opvolgpuntjes
→ Achter de fietsenstalling is nog een fietsenstalling, die kan ook gebruikt worden door de bewoners. Dit is al
duidelijk gemaakt adhv een bordje met pijl naar de extra fietsenstalling. Het poortje is momenteel wel enkel
overdag open. Rond 20u wordt het gesloten en kan niemand nog aan zijn fiets. Dirk zal navragen om dit open
te laten.

3.3.2. Puntjes van Huisvesting
/

3.3.3. Puntjes van de Homeraad
à Slagbomen: badgen bij inkom? Badgen zou consequenter moeten gebeuren, vb badgen bij het binnenrijden
en niet bij het uitrijden. Nu moet dit niet altijd waardoor bewoners van Upkot deze parking ook gebruiken. Dirk
vraagt dit morgen na.
à Kuispersoneel en werkmannen: niet (correct) dragen van mondmasker + miscommunicatie omtrent de
geldende COVID-regels. Bewoners krijgen soms de commentaar van het poetspersoneel dat ze geen masker
dragen, terwijl dit in je eigen cluster ook niet moet. Daarnaast beweren ze dat ze het zelf niet moeten dragen.
Ook werkmannen dragen hun mondmasker vaak niet (correct). Spreek hen hier gerust op aan! Dirk zal hierover
communiceren met ISS, ook ivm ontsmettingsgel.
à Kan er eventueel ontsmettingsgel komen aan de liften? Dit wordt bekeken.
à Drukknop kraan wc’s gelijkvloers om waterverspilling tegen te gaan: wordt bekeken.
à Lek in bar: dit is waarschijnlijk een lek van de leiding van de verwarming. Dit werd vandaag bekeken en zou
eigenlijk niet mee mogen lekken. Moest dit toch het geval zijn, zal dit geen effect hebben op de capaciteit van
de zaal.

3.4. Home Fabiola & Home Council Kantienberg
3.4.1. Opvolgpuntjes
→ Update huidige werken aan gevel en vraag om duidelijk te communiceren hierover naar de bewoners toe: de
laatste mail was heel duidelijk! Dankuwel daarvoor!
à Dakterras: plantjes water geven want het is heel droog geweest, maar het dakterras is afgesloten? Iemand
heeft ze wel water gegeven want ze leven nog, maar nu regent het voldoende.
à (Kantienberg homes) PMD+ project: affiches In de keukens updaten. Er mag meer plastic in de zaken, maar
eigenlijk weet geen enkele home daarvan. Luc vraagt IVAGO al maandenlang om affiches, maar deze zijn er nog
steeds niet. Geen idee ook of ze engelstalige affiches hebben. Luc gaat Sofie hierover contacteren.

3.4.2. Puntjes van Huisvesting
/

3.4.3. Puntjes van de Homeraad
à Vraag vanuit het KK: in het atelier modelstudies is er een probleem met de ventilatie ivm corona. Lodewijk
zal de contactgegevens van Luc hiervoor doorgeven.
à Het papier en de zeep in de wc’s zijn telkens vrij snel op. Kan dit sneller aangevuld worden? Luc brengt ISS
op de hoogte.
à (Kantienberg homes) Op home Groningen (4de verdiep) zou er een kakkerlakkenprobleem geweest zijn. Dit
is behandeld, ook geen nieuwe meldingen van broeihaarden.
à (Kantienberghomes) Bezoekersfietsenstaling: deuren naar het afvalkot staan vaak open, sommige mensen
doen daar zelf hun afval weg.
à (Kantienberghomes) Gereedschap aan fietsenherstelpunt: Zijn er al universele sleutels? Sofie heeft hier
nog niet op gereageerd, dus waarschijnlijk is dit nog niet in orde gebracht.
à (Kantienberghomes) De gft-zakjes in de internationale homes zijn vaak op. Deze worden best iets sneller
aangevuld zodat het groenafval niet in andere vuilbak terechtkomt.

3.5. Home Vermeylen & Home Heymans
3.5.1. Opvolgpuntjes
→ Vandalisme trappenhal: Zijn er nog nieuwe gevallen van vandalisme? Er zijn weer veel meer ‘krabbels’ sinds
de start van het academiejaar. De naam van wie het waarschijnlijk gedaan heeft, zal doorgestuurd worden
naar Francis. Op die manier kan hij geconfronteerd worden en stopt het hopelijk.
→ Straffe lichten: is dit opgelost geraakt? In de tuin zijn ze uiteindelijk gewoon uitgezet. De lichten aan de kant
van de parking zijn aangepast en terug aangezet.

3.5.2. Puntjes van Huisvesting
à Volgende week wordt er een deel van de inkomhal afgesloten. De ingang wordt dan tijdelijk de deur die
uitgeeft op de parking en de studiezaal. De liften kunnen de eerste zes weken nog genomen worden vanaf het
gelijkvloers, maar vanaf een bepaald moment kan dit niet meer (relatief korte periode). De noodtrap zal ook in

gebruik genomen worden voor een betere circulatiestroom doorheen het gebouw. Na afloop van de werken
zullen de bewoners een aparte ingang hebben, dus een beveiligde mét badgemoment.

3.5.3. Puntjes van de Homeraad
à Studiezaal permanent ‘gezelliger’ inrichten: de zetels mogen verplaatsen zou wel leuk zijn. Dit mag! De zaal
mag gezelliger gemaakt worden, maar zorg dat er ook gestudeerd kan worden.
à Studiezaal: veel tafels die niet gebruikt worden (staan op elkaar). Kunnen er een aantal weggehaald
worden? De capaciteit van de studiezaal zal wel weer vergroot worden, dus dan kunnen er wel weer meer
tafels staan. Deze extra tafels zijn de voorbije jaren ook bijgevraagd, dus zou spijtig zijn om ze nu weer weg te
halen. Ze mogen wel bijvoorbeeld in het HR-lokaal of het drankkot geplaatst worden, maar label ze zeker. Als
de zetels weggehaald worden uit de ontspanningszaal, kunnen er ook tafels naar daar.
à Lek in de studiezaal. Het roostertje aan de keuken op het gelijkvloers is nu vrijgemaakt, maar bij hevige
regenval is het buisje te smal en kan het water niet allemaal weg wat zorgt voor het lek. à Aanhalen op ad
hoc
à De studiezaal zou door corona op een vaste dag in de week gekuist worden, maar dit gebeurt niet. Dit mag
telkens opnieuw gemeld worden.
à Lopers & badges blijven slingeren tijdens de werken. Dit moet onmiddellijk gemeld worden, laat ze nooit
liggen. Ze zijn uiteindelijk wel binnengebracht, maar dit kan absoluut niet.
à Werken tuin: het dak is eigenlijk af. De containers en dergelijke worden nog niet meteen weggehaald in
afwachting van de werken in de inkomhal en oude burelen.

4. Algemeen
4.1. Thermometers in EHBO-koffers
Kunnen er eventueel thermometers in de EHBO-koffer worden bijgevoegd? Met de coronacrisis in gedachten,
kan dat misschien wel interessant zijn. à Wordt aangevraagd

4.2. Evaluatie Swapshop
Werd in kleine groep geëvalueerd op 24/09. Francis feliciteert ons met de hele regeling hiervan, knap werk!

4.3. Kuisen ramen
Is uitgesteld door corona, maar wordt opnieuw ingepland in het voorjaar. Dit geldt niet voor Home Heymans.
à Astrid: buitenkant van de ramen van kamers in de V en van het sanitair werden vorige keer niet gewassen.
Dit zal nu wel gedaan worden, maar hiervoor zullen ze wel in de kamers van de bewoners aan de overkant
moeten komen.
à Fabiola zal iets later aan de beurt komen door de werken.

4.4. Regels op de homes.
4.4.1. Overzicht van geldende regels en opvolging ervan.
à Bezoek op de kamer mag, maar slechts één iemand.
à Op je eigen gang is een masker niet verplicht.
à Studio’s Bertha en Heymans: bubbel is de studio zelf, zij mogen dus conform de algemene regels van de
overheid mensen uitnodigen.
à Aantal bewoners van Boudewijn moeten voor de tuchtcommissie verschijnen: vier van de zeven
aanwezigen, de andere drie niet. Vanwaar de selectie? Er was niemand extern. Tegelijkertijd was er een feestje
op een ander verdiep, zij kregen van ppd enkel een opmerking over de geluidsoverlast.
à Wanneer wordt iemand naar de commissie gestuurd voor het overtreden van de maatregelen?
Onmiddellijk! De procureur bepaalt dit (Francis en Dominique), niet ppd.
à Aanspreekpunt ivm deze commissies? Best doorverwijzen naar het intern reglement, daarin staan alle
regels en procedures beschreven.
à Straffen van de commissie: verontschuldigingsbrief schrijven aan ppd, slechts tussen bepaalde uren in de
keuken mogen komen, regels overschrijven, toegang ontzeggen voor bepaalde tijd, stopzetting contract, maar
nooit boetes!
à Algemeen werk- en poetspersoneel: spreek hen er gerust op aan bij niet (correct) dragen van regels of
overtreden dan andere regels. Meld dit ook steeds aan de homebeheerder.
à Veel vraag naar verhogen capaciteit in de keukens. Door de maximumcapaciteit van de keukens te
verhogen, bestaat de kans dat de volledige cluster in quarantaine moet bij een besmetting.

4.4.2. Protocol bij coronavaststelling
à Contact tracing binnen de UGent wordt nog verder opgezet.
à Bij coronavaststelling/quarantaine: homeraden worden op de hoogte gebracht en krijgen toegang tot de
lijsten. Ga hier zo discreet mogelijk mee om. Hoe we als homeraad moeten omgaan met eventuele
quarantaines, zal nog gecommuniceerd worden.
à Personen in quarantaine kunnen geen gebruik maken van de keuken en krijgen een toilet toegewezen.
Moeten andere bewoners van de cluster dan ook in quarantaine? Zal de toekomst uitwijzen.
à Sticker op de deur bij quarantaine: is confronterend, maar wel nodig voor werkmannen, ppd… om fouten te
vermijden. Zij zijn hiervan ook op de hoogte De stickers zijn al toegekomen, ze zijn vrij neutraal en niet te
groot. Na de isolatie wordt de sticker weer van de deur gehaald.

4.4.3. Externe praesidiumleden
à Veel vraag om externe praesidiumleden toe te laten. Er zijn wel wat homes met zo’n leden.
à Als studentenvertegenwoordigers moeten we eigenlijk het goede voorbeeld geven. Als ze hieraan toegeven,
geven ze misschien een verkeerd signaal.

à We moeten de afweging maken in welke mate bewoners begrip hebben voor externe praesidiumleden.
Welk signaal geeft dit? Er zal een motivatie opgesteld worden, en binnenkort koppelt Lodewijk dan terug naar
Francis.

5. Varia
→ Opvolging: GFT en nieuwe PMD+-zakken: campagne hierrond vanuit homeraden en huisvesting? Voorstel:
Hiermee starten in september/oktober
→ Opvolging: Gebruik je eigen keukenkastje: uitgesteld omdat het niet het moment was om kastjes open te
breken met de lockdown. à Hierover komt communicatie via ugent residentienieuws.
→ Opvolging: Kast voor in HK-kot. Nog niet in orde.
→ Studenteninternet: wordt besproken op sora, overleg met mensen van studenteninternet op 15/10, locatie
tba
àEnquête omtrent wifi
- Slechts 222 reacties, maar goed ter indicatie. Internationale enquête is pas vandaag verspreid.
- Hoofdzakelijk veel bezorgdheid over de snelheid gezien de vele online lessen dit jaar. De
downloadsnelheid wordt vooral gehaald door mensen op Bertha en Heymans, ander homes halen
maar 10 bits/seconde. Dat deze snelheid zo achteruit zou gaan, is ons nooit verteld. Vormt wel echt
een probleem, zeker voor livestreaming. Participatie is niet mogelijk op deze manier.
- Veel problemen met connecteren, vaak tijdens online lessen.
- Twijfels over de limiet à hoe checken? De meeste bewoners weten dit niet.
- Hoe bepaalde programma’s installeren? Vaak niet duidelijk.
- Nood aan hulp buiten de kantooruren à er is een noodnummer, maar hier maken ze geen grote
reclame voor.
- Kabel werkt beter dan de wifi, maar als de kabel niet goed werkt, werkt de wifi ook niet.
- Heymans vraagt weer om wifi op de slaapkamer à nog eens communiceren dat dit niet mogelijk is

6. Volgende IHR
Dinsdag 27 oktober of Donderdag 5 november
Woensdag 9 December of Donderdag 3 december
à Locatie nog te bepalen
Francis Ascoop, Dirk Mathys en Luc Van den Berghe verlaten de vergadering.
Milan Demaître (Praeses Confabula), Imen Dakhlauoi (Praeses Mercator), Eli Van Kerschaver (Vice
Mercator), Rano Pulatova (Praeses Savania), Geneviève Vaillemans (Vice Savania), Gertjan de Smet (ICT

HK), Niki Boussemaere (Milieu HK), Tom Libbrecht (Sport HK), Sander Machado (Sport HK) en Viktoria
Gorbunova (PR HK) sluiten aan bij de vergadering.

7. Praeses & Vice
7.1. Woordje van Nico (DSA)
Coronamaatregelen DSA
-

Er wordt verwacht dat we steeds op de hoogte zijn van de geldende basisregels.
Ook wordt er verwacht dat we de correcte administratieve stappen kunnen ondernemen en deadlines
respecteren.
Bij verwarring: dsa.ugent.be > corona > flowchart; hier staat alles heel duidelijk uitgelegd.
Coronacommissie: oordeelt over activiteiten. Als DSA onzeker is à Ugent, als Ugent onzeker is à
coronacommissie = tijdsintensief proces. Uitgangspunt van deze commissie: zo veel mogelijk
activiteiten moeten kunnen doorgaan!
Deadlines: probeer ze altijd te halen! Anders veel miserie voor DSA. Als er iets niet goedgekeurd is en
je moet nog iets aanpassen, breng dat zo snel mogelijk in orde zodat je binnen de deadline blijft.
Als DSA een activiteit op de homes goedkeurt, is het voor Francis ook oké.
DSA stuurt meldingsformulieren zelf naar de politie. Bij het aanvragen op de site is het direct duidelijk
of je een meldingsformulier nodig hebt of niet.
Buitenactiviteiten: onderscheid infrastructuur (vb boxen, podium…) of niet (vb kubben). Zonder
infrastructuur moet je je minder zorgen maken over goedkeuring. Bij niet publiek toegankelijke
activiteiten met infrastructuur: ruim op voorhand aanvragen! Wordt gestemd op het schepencollege.
Tuinen: rechtstreeks mailen naar afdelingshoofd van DGFB.
Als de activiteit binnen een faculteit doorgaat, moet er een schriftelijk akkoord zijn van de decaan.
Laat wel zeker het lokaalnummer weten aan DSA zodat zij dit kunnen doorgeven aan DGFB.
Volledig online activiteiten moeten voorlopig blanco documenten indienen, maar dit wordt binnenkort
aangepast.
Ontsmettingsmiddel/mondmaskers/plexischermen: DSA kijkt na of zij dit kunnen aankopen voor ons.
Op de meeste activiteiten probeert UGent dit te voorzien. Desnoods moet het gewoon van onze
subsidies.

Studentbootcamp
Veel laattijdige annuleringen dus nog plaats om in te schrijven .

Studententuin
Ugent wilt inzetten op meer plekken waar we activiteiten kunnen organiseren. Therminal is al het
studentenhuis, nu kijken ze voor een studententuin (tenten over zetten, bars voorzien, twee terreinen goed
voor 200 personen). Daarbij hopen ze dat wij symbolisch willen bijleggen door €250 van ons subsidiebudget af
te staan. Zolang de tuin er niet is, zullen aanvragen in die tuin nog altijd behandeld worden. Wanneer de tuin

er komt, zullen reeds geplande reservaties waarschijnlijk blijven staan. Basisregels: geen sterke drank of
elektronisch versterkte muziek.
à Geven wij deel van onze subsidies af? Bespreek dit allemaal eens met jullie penningen. Verdere bespreking
volgt op IHR van 15/10. Dit standpunt zullen Lolo en Arno gaan verdedigen op de VKV.

7.2. Verkiezing Zedenmeester & Communicatie
Jonathan Verhelst: Zedenmeester
à STEMMING: unaniem verkozen

7.3. Update vanuit de VKV
-

-

-

Inlichtingen en bankenformulier tegen 15/10!!!! (19u)
- Bertha, Boudewijn, Vermeylen: enkel bank nog niet goedgekeurd
- Fabiola: nog niets goedgekeurd
- Astrid en HK zijn volledig in orde
Statuten ook indienen: zo snel mogelijk! Als je te laat bent kan je geen activiteiten meer aanvragen.
Een jaarverslag verloopt per kalenderjaar (jan – dec). Dat van 2020 moet ingediend worden voor 10
februari 2021. Het moet dit jaar slechts 5 (ipv 10) activiteiten met bijhorende poster bevatten. Meer
mag natuurlijk nog steeds. Meld dus alle activiteiten zeker aan zowel Huisvesting/PPD als aan DSA!
Momenteel onduidelijkheid over publieke vs gesloten events.
We zouden eventueel onze quiz kunnen aanvragen in ‘t UFO. We mogen hiervoor een motivatie
indienen.

7.4. HK vertegenwoordiging in SORA
HK-vertegenwoordiger op de sora komt er momenteel niet door. Bij homegerelateerde onderwerpen nodigen
ze wel een HK- expert uit. → Communicatie? Zolang we niemand vinden voor communicatie, sturen we best
steeds dezelfde persoon.

7.5. Evaluatie NBW
à NBW: evaluatie. Woordje van Tessa: Bedankt iedereen voor de flexibiliteit en samenwerking doorheen het
weekend! Ondanks enkele tegenslagen met het weer, hebben er toch heel wat nieuwe bewoners kennis
kunnen maken met de homes en het HK. Door het slechte weer is er wel een overschakeling gemaakt naar
enkele ‘binnenactiviteiten’.
Namens mezelf zou ik toch twee punten ter discussie willen brengen: 1. door het aanhoudend slechte
weer is het niet meer zo haalbaar om alle activiteiten buiten te laten plaatsvinden, om ongevallen te
voorkomen zou ik willen oproepen om toch meer activiteiten binnen de homes of toch tenminste
binnen een bepaalde ruimte te laten plaatsvinden.
Als 2de punt wil ik vragen of er iets gedaan wordt aan de situatie met de mensen van Kantienberg.
Aangezien zijn geen eigen praesidiumwerking hebben vallen zij vaak uit de boot. Kan hiervoor een
goede oplossing gevonden worden?

Tot slot: bedankt aan allen die hebben meegewerkt, we hopen er volgend jaar weer een volledige en fijne
editie van te maken!
à Bonnekes nieuwtjes à mogen ze die op de bars gebruiken? Er kan een lijst voorzien worden aan alle
homeraden met wie er nog hoeveel bonnetjes heeft.
à Door een ingestorte tent zijn we met de nieuwtjes naar binnen gegaan, maar Francis begreep dit. Meer
activiteiten binnen met meerdere homes zal wel niet lukken.

7.6. Durf doen
Durf Doen is een website en platform waarop alle erkende verenigingen van de UGent verenigd zijn. Deze
bestaat sinds een tiental jaar, maar was aan een grondige update toe. Het doel is elke student zo veel mogelijk
tot een verrijkend tijdverdrijf tijdens hun studies te helpen.
Nu is er een online quiz/test om te weten te komen welke vereniging het beste bij jou past. Als je van de
uitkomst een screenshot neemt, en naar een activiteit van die vereniging gaat, kan je een prijs winnen.

7.7. Algemene afspraken en mededelingen
Promo op FB groepen
à De bars worden niet gepromoot.

à Voor cantussen en fuiven moeten de PR’s dat eerst vragen aan de senioren. De senioren zeggen dan een
moment om te posten.
à In de facebook-groep ‘Homes Kantienberg Ghent’ worden enkel dingen gepost door Home Vermeylen en
Home Fabiola.

Ophangen van posters
Het ophangen van posters gebeurt enkel op de prikborden. Hou hierbij rekening met de grootte van de
prikborden en bedek geen andere posters. Posters van events die al voorbij zijn mogen weggehaald worden
om plaats te maken voor een eigen poster. In het algemeen mogen de plaatsen in de liften niet gebruikt
worden, uitzondering hierop is Savania waar dit wel mag. Vergeet bij Savania ook niet dat de home uit twee
gebouwen bestaat. In beide mogen posters opgehangen worden. Ook Mercator bestaat uit twee gebouwen. Bij
hen worden de posters afgegeven aan de PR van Mercator, zodat de affiches in het kastje terecht komen. Bij
Home Astrid, Boudewijn en Vermeylen mogen er ook geen posters gehangen worden in de inkom. Op Confabula
moeten alle affiches aangevraagd worden bij xior. Dit kan enkel voor grote events zoals een galabal.
Flyeren mag enkel op de eigen home, met uitzondering van Vosrock en August in April.

Cantus voor praesessen
De senioren mogen gratis cantussen.

Consumptie op fuiven

à Elk praesidiumlid krijgt op een fuif één bonnetje.
à Personen met een dubbele praesidiumfunctie: één bonnetje per persoon, maar je kan natuurlijk altijd
proberen
à VM’s: niet
à Peter en meter: wel

Gebruik agenda
Lees zeker altijd de agenda op voorhand en vul deze aan, zeker voor het eerste deel van de IHR.

Dopen
Momenteel helaas niet van toepassing. Er volgt wel een vergadering van de drie doopcontroles van FK, HK en
SK over wat nu wel of niet mag. Volgende week wordt er hopelijk iets uitgewerkt. Hopelijk kan er dan half
oktober een beslissing vallen.

7.8. Badges
Zijn aangevraagd

7.9 Kleine IHR 15/10
à Studenteninternet
à Protocol
à Wijziging aan verbouwingsplannen nieuwe homes
à Studententuin

Kantienberghomes
De events gisteren zijn heel goed verlopen. Dominique was ook heel blij. Dit succes kunnen we proberen
gebruiken om nog meer dingen los te krijgen bij huisvesting

Externen op de homes
Veel en lang zagen heeft geholpen, we mogen een motivatie indienen. Op andere homes binnen mogen zal wel
nog steeds niet lukken.

8. Secretaris
/

9. Communicatie
9.1. Update vanuit de StuGent/GSR

à GSR heeft veel geld, dus als je iets wilt doen voor de studenten en je hebt een investering nodig, kan je daar
een projectinvestering aanvragen.

9.2 Kandidaturen
Staan terug open, maar vanaf nu ook voor huidig HKC.

10. Penning
10.0. Vragen over subsidies
à Hiermee kan je altijd bij Elien terecht!
à Groepschat met alle penningen.

10.1. We krijgen geld van stad Gent!
à We kregen dus allemaal 250 euro, maar nu gooit een ander konvent roet in het eten.

10.2. Bestek en borden
Zouden we zoiets gebruiken nu met corona? Is hier interesse naar? Voor hoeveel personen zou er dan
materiaal aangekocht moeten worden? Sommige homes laten bewoners zelf bord en bestek meenemen om
afwas te vermijden. Afwas kan wel gedaan worden door vzw Atelier.
Boudewijn zou binnenkort een eetactiviteit organiseren voor 40 personen, zij kunnen dit wel gebruiken.

10.4. Subsidies opgebruiken, niet overdraagbaar naar volgende jaren
à Alles moet op! Anders krijgen we volgend jaar minder. Subsidies afstaan aan de studententuin kan hierin
helpen. Andere ideeën: ontsmettingsmiddel, materiaal om een lokaal te organiseren…
à Als een Home zijn subsidies echt niet opkrijgt, help elkaar!

10.5 Mensen die Elien nog ticketjes/facturen moeten afgeven?
à Nee, anders stuur je haar maar.

10.6 Afspreken om drank onderling aan inkoopprijs door te verkopen.
à Oke!

10.7 Contactloos betalen – corona
à Apps werken niet altijd mee. Ingenieuze ideeën à laat maar weten aan Elien
à SumUps: goedkope bakjes, zowel contactloos als kaart in het bakje

10.8 Hoe gaat het op financieel vlak met de homes?
à Oké! Laat het anders zeker weten aan Elien.

11. Milieu
11.1 Insectenhotels
Tuinen opfleuren met insectenhotels. Niki zit hiervoor samen met Stujardin op 1/10. Dit kan ook doorgetrokken
worden naar de HKNU-homes. Het is een mooi project en heeft niet veel onderhoud nodig.

11.2 Textielshop swapshop
Niki zoekt nog twee mensen die haar zaterdag kunnen helpen. Dit moet zeker geen hele dag zijn, alle hulp is
welkom. Ze zorgt voor een kleine verrassing als je helpt. Vraag eens rond in de praesidia, ’t is echt leuk!

11.3 Milieuraad
Volgende dinsdag om 16u in de green office, max 8 mensen. Dit aantal is momenteel nog niet bereikt dus er
zijn nog plekjes vrij.

12. ICT
12.1. Aanvragen op site
Het systeem ligt nog altijd plat en zal niet meer online komen. Er volgt binnenkort een gesprek met de ICT’s
van DSA om aanvragen voor homebeheerders ook via hun site te laten verlopen. Op die manier zullen dan alle
aanvragen via de DSA-site gaan. Dit zal wel niet voor de eerste maanden zijn. Tot dan kunnen aanvragen
gewoon via mail gebeuren.
Voor reservaties van o.a. beamers, tenten… wordt HK nu ook niet meer op de hoogte gebracht, ook al kan je wel
nog reservaties plaatsen.
- Als je iets reserveert en de site zegt dat het oké is, stuur dan naar Arno
- Als je de beamer reserveert, stuur dan naar Gertjan

13. Sport
13.1. Beslissing ivm deelname HKC aan sport IHC’s
HKC mag deelnemen aan IHC’s voor de home waar hij/zij bij gedoopt is, enkel Sander en T-rex niet. Je speelt
dan wel enkel voor die home.

13.2. IHC Voetbal
à Normaal zijn de sportjes van alles op de hoogte.
à Sporters moeten van de club/home komen. Moeilijk om dit te controleren, maar de meeste mensen zullen
we wel herkennen. Bij twijfel kan er nog steeds een badge/sleutel gevraagd worden.
à Stuur vooraf een lijst met spelers en hun contactgegevens naar T-rex en Sander, dit is deel van het protocol.
à Geen supporters tijdens de voorrondes, enkel tijdens de finale. Er wordt geprobeerd om 100-200
toeschouwers toe te laten. Iedereen moet kunnen zitten.
à De schepen van sport gaat haar best doen om bij de prijsuitreiking te zijn.

13.3 Algemeen

Voor het IHC voetbal zal dit niet meer mogelijk zijn, maar voor de andere IHC’s: probeer de mensen van
Kantienberg te betrekken, bijvoorbeeld als je iemand te kort komt in je team. Er zijn daar heel wat
enthousiaste mensen!

14. Event
14.1. Evaluatie Verwelkoming
Sorry voor de late communicatie hierover! Deze moest meteen correct kunnen verlopen. Gelukkig kregen we
van Francis toestemming om het binnen te laten doorgaan dus wie weet kunnen we nog wat dingen loskrijgen
in de toekomst!
Ook dikke merci om allemaal zo snel in te schrijven en begrip te tonen voor de veranderende omstandigheden.
Wij vonden het heel leuk! Iedereen heeft wel wat mensen leren kennen.

14.2 Alcoholworkshops (20/10 & 22/10)
@Therminal, staat open voor twintig personen. Er volgt een spreadsheet voor inschrijvingen, haal dit zeker aan
bij jullie nieuwe praesidiumleden die deze workshop nog niet gedaan hebben.
Zet je aan het denken over de consumptie van alcohol, maar legt zeker geen regeltjes op.

14.3 Vergaderingetje met de bars
Er volgt binnenkort een vergaderingetje met de bars over creatieve oplossingen, drank…

15. PR
15.1. Jassen
à Allemaal verdeeld, behalve die van Home Astrid, die waren heel mislukt. Die komen dit weekend normaal
terug toe.
à Facturen hiervan komen altijd een tijdje later toe.
à Bij lustrumkransje op borstzak, wordt dit zakje hoogstwaarschijnlijk toegestikt.
à Tweede bestelmoment: na de herverkiezingen van Home Fabiola.

16. Zeden & Cantor
16.1. Doop/vervangactiviteiten
à Cantussen en dopen mogen niet. Vervangactiviteiten voor doop mogen doop niet in hun naam hebben.
à Communiceer wat er goedgekeurd raakt binnen groepschats zedens en temmers!
à Clublied mag aangeleerd worden maar niet gezongen = belangrijk in aanvragen

17. International
17.1. Bedanking Fabiola
à Dikke merci om zo te helpen met de bars op de Kantienberghomes!

17.2. Betrekken internationale bewoners site-KB?
à Uitkomst overleg Francis cf. externe organisatie? à HK, Fabiola en Vermeylen zullen eens samenzitten om
hun verwachtingen voor Huisvesting te bespreken.
à Idee om Kantienberghomes te ‘verdelen’ tussen Vermeylen en Fabiola? Dit gaan we niet doen, Francis ziet
hen ook als één home. Het is gemakkelijker om af en toe om de beurt eens een evenement te organiseren.
Anders zullen bepaalde homes op den duur ook benadeeld worden.

17.3. Facebookpagina Homes Kantienberg Ghent
à Maak maar reclame! Maak gewoon duidelijk dat het niet van HK is, wel van een home én vermeldt ook
steeds duidelijk de maximumcapaciteit.

18. Meter & Peter
/

19. Varia
à Variarondje
- Morgen leert Lolo vergaderskills dus vanaf daarna gaat de IHR korter duren
- Jonathan: merci dat ik zeden mag zijn dit jaar!

