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Francis Ascoop (Afdelingshoofd Huisvesting), Dirk Mathys (Homebeheerder), Luc Van den
Berghe (Homebeheerder), Sofie Miclotte (Homebeheerder)
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Roselien Van Gucht (Meter HK)
Thibeau Margo (Praeses Astrid), Joeri Verschoren (Vice Astrid), Jitske Lommelen (Praeses
Bertha), Lisa Lambrechts (Vice Bertha), Hien Lam (Praeses Boudewijn), Lennaert Sanders (Vice
Boudewijn), Shauni Bernau (Praeses Fabiola), Lore Willemen (Vice Fabiola), Alexander Van de
Weghe (Praeses Vermeylen), Helena Vergauwen (Vice Vermeylen)

VERONTSCHULDIGD:
/

1. GOEDKEURING VORIG VERSLAG (27/10/2020)
Goedgekeurd

2. PUNTJES VAN EN AAN DIENST HUISVESTING
2.1. HOME ASTRID
2.1.1. OPVOLGPUNTJES
à Verbouwingen ontspanningsruimte

§ De studeerzaal wordt morgen bekeken door Dienst Veiligheid. Als zij hem goedkeuren,
gaat de zaal open en kan er maandag weer gestudeerd worden.
§ Eind december zou ook de ontspanningszaal volledig in orde moeten zijn.
à Verflaag buitenmuur
§ Is doorgegeven en komt in orde.
§ Puntje afgerond
à Alcoholgel in de keukens
§ In orde. Wanneer er een spray op is, wordt er meteen een nieuwe geplaatst.
§ Er zijn er ook al nieuwe besteld zodat er tijdens de blokperiode zeker voldoende zijn.
à Quarantaine-wc’s
§ Er zijn extra markeringen aangebracht om duidelijk te maken dat ze enkel door mensen
in isolatie gebruikt mogen worden.

2.1.2. PUNTJES VAN HUISVESTING
/

2.1.3. PUNTJES VAN DE HOMERAAD
à Communicatie isolaties
§ Thibeau stuurde een document door naar Francis met enkele ideeën omtrent corona:
algemene quarantaine, communicatie naar de home, extra aanduiding toiletten… De
puntjes die Francis aanhaalde om te veranderen, bleken een goed idee te zijn! Goed dat
de homeraad hier wat insteken in heeft kunnen geven.
§ Er kwam wat tegenstrijdige informatie van contact tracers en artsen, maar Huisvesting
kan hier geen uitspraken over doen. De expertise blijft best waar ze hoort, het is aan de
student om samen met de betrokken arts de nodige maatregelen te treffen.
à Update identiteitscontroles
§ Er waren heel wat externen op de home. De homeraad heeft toen controles aangevraagd.
Deze zijn vorige week uitgevoerd en er zijn geen overtredingen meer vastgesteld.
§ Indien nodig kan dit ook op de andere homes. Geef dan even een seintje zodat er vb
controles in de keukens georganiseerd kunnen worden.
à Locatie printer
§ Staat momenteel in de trappenhal door de werken in de ontspanningszaal. Hij staat daar
eigenlijk wel goed. De homeraad vermoedt dat indien deze na de werken zou worden
teruggeplaatst naar de ontspanningszaal, dit niet ideaal is voor studerende mensen.

§ Dirk zal navragen of hij in de inkomhal kan blijven staan. Voordeel is dat hij dan ook bij
de opslagruimte van het papier staat.

2.2. HOME BERTHA
2.2.1. OPVOLGPUNTJES
à Update Berthus
§ Nog niet gesnoeid.

2.2.2. PUNTJES VAN HUISVESTING
/
2.2.3. PUNTJES VAN DE HOMERAAD
à Deur trappenhal blok A
§ In de omkadering zit nog steeds een deuk. Enkel het ijzer om de deur trager te laten
dichtgaan, is weggehaald waardoor de deur nu terug dicht kan.
§ Er zit wel nog steeds een deuk in, zal dit zo blijven of zullen hier nog werken aan
gebeuren?
§ Dit is waarschijnlijk zo gemaakt dat de deur nu zoveel mogelijk sluit, de overige werken
hieraan worden vermoedelijk later uitgevoerd.
à Grasveld
§ Er zijn borduren opengelegd zodat de brandweerwagens weten waar ze kunnen rijden.
Deze vraag kwam vanuit de brandweer. Op die manier kunnen ze zich nu niet meer
vastrijden.
à Lawaai blok B
§ Vanop het gelijkvloers en het eerste verdiep in blok B was meermaals geboor en geklop
te horen.
§ Er zijn momenteel geen werken aan de gang, dus Dirk heeft geen idee vanwaar dit lawaai
komt. Waarschijnlijk zijn dit een aantal herstellingen die kort achter elkaar werden
uitgevoerd.
à Pakketjes
§ De homeraad heeft al meerdere malen aangehaald dat het niet de bedoeling is om
pakketjes te laten leveren op de home. Alternatieven werden reeds aangereikt. Toch
wordt er maar weinig gehoor aan gegeven.

§ Dit probleem doet zich ook voor op Astrid. Er zal een algemene mail uitgestuurd worden
naar alle homebewoners.
à Hygiëne ontsmettingsdispenser
§ Wanneer de dispensers vastgekoekt raken en je ze dan wilt gebruiken, spuit de alcoholgel
naar alle kanten. Dit werd niet altijd opgeruimd door het poetspersoneel.
§ Normaal moeten ze dit dagelijks onderhouden, maar Dirk geeft het nog eens door.
à Posters sorteerregels
§ Hangen er sinds deze middag, danku daarvoor!
à Parking
§ Er staan geregeld auto’s zonder parkeerkaart op de parking, iedereen die een
parkeerkaart wou, heeft er normaal gezien een. In se worden er geen nieuwe kaarten
meer gemaakt dit semester.
§ Controles gebeurden vroeger door de studenten zelf. Op Boudewijn kijkt er elke dinsdag
en donderdag iemand van de homeraad of iedereen die er staat een parkeerkaart heeft.
Indien niet, wordt de auto opgeschreven. Als dit meermaals voorvalt, kan er dan iets aan
gedaan worden.
§ Dirk zal voor parkeervignettes zorgen. Hierop staat dat de auto geïmmobiliseerd zal
worden indien het voertuig niet verwijderd wordt. Maandag zal hij de parking zelf eens
controleren, en waarschijnlijk zal het probleem hierdoor wel opgelost geraken.
à Grasveld Sterre
§ Op het grasveldje op de Sterre was er een bank rondom een boom gebouwd. Deze is
echter ingezakt, waarschijnlijk omdat hij verrot is. Dit is geen deel van de Bertha, maar
ze hadden dit opgemerkt en wisten niet wat ermee te doen. Jitske zal eens een foto
doormailen zodat dit eens bekeken kan worden.

2.3. HOME BOUDEWIJN
2.3.1. OPVOLGPUNTJES
à Extra fietsenstalling
§ Fietsen zijn gelabeld zodat de wrakken er eens van tussen geraken. Twee ploegen deden
dit: de ene heeft alle fietsen gelabeld, de andere heeft enkel de wrakken gelabeld. Bij
het ophalen zullen ze er wel op letten dat ze de fietsen die er goed uitzien, niet

meenemen. Ook enkel de labeling van de wrakken zal aangerekend worden. Dit was een
fout van de Fietsenambassade.
§ Puntje opgelost.

2.3.2. PUNTJES VAN HUISVESTING
/
2.3.3. PUNTJES VAN DE HOMERAAD
à Studieruimtes
§ Ugent zou maar een beperkt aantal studieplaatsen mogen aanbieden, tellen
studieplaasten op de homes hierin mee? à Francis vraagt dit eens na.
§ Tot zover blijft alles gewoon behouden: zowel de resto als de bar kunnen gebruikt
worden als studiezaal. Voor de bar zal gewerkt worden met een online
registratiesysteem vanuit de homeraad. Of zij dit ook moeten door de resto is nog niet
duidelijk.
§ De ruimtes zijn gesloten tussen 00u en 7u. Door dit niet te doen, zou dit contraproductief
kunnen werken bij de geleverde inspanningen tegen corona. Ppd zal de zalen rond die
uren steeds komen afsluiten en terug openen. Hetzelfde geldt ook voor de andere homes
(behalve voor Bertha, daar worden de deuren niet afgesloten). Communicatie naar de
bewoners hierover volgt morgen.

2.4. HOME FABIOLA & HOME COUNCIL KANTIENBERG
2.4.1. OPVOLGPUNTJES
à Update werken aan de gevel
§ Ligt momenteel stil. Hier en daar worden er misschien nog kleine dingen uitgevoerd,
maar globaal gezien zijn er geen grote werken meer aan de gang. Deze zijn allemaal
uitgesteld.
à Verstopte wc’s
§ Er is tweemaal een overstroming geweest in de ontspanningszaal. Dit kwam door de
oude buizen in de kelder die op een bepaald punt een bocht maken en daar dichtgekalkt
zaten.
§ De ontruimingsdienst is hier ook tweemaal voor langskomen. De tweede keer zijn er
kalkbrokken meegekomen, wat zou helpen in het oplossen van het probleem.
§ De buizen worden in februari vernieuwd.

2.4.2. PUNTJES VAN HUISVESTING
/
2.4.3. PUNTJES VAN DE HOMERAAD
/

2.5 HOMES KANTIENBERG
2.5.1. OPVOLGPUNTJES
à PMD+ affiches
§ Sofie heeft contact gehad met Duurzaamheidskantoor. De engelstalige affiches zijn klaar
en moeten enkel nog geleverd worden.
à Gereedschap
§ Ok! Bedankt hiervoor!

2.5.2. PUNTJES VAN HUISVESTING
/
2.5.3. PUNTJES VAN INTERNATIONAL
à Capaciteit beschikbare studieruimtes
§ De resto is nu een leslokaal geworden en is dus niet meer beschikbaar als studieruimte.
Dit is ook nog eens nagevraagd: die ruimtes worden vrijgehouden en mogen niet gebruikt
worden door de internationale studenten.
§ Momenteel is dus enkel de common room ter beschikking.

2.6. HOME VERMEYLEN & HOME HEYMANS
2.6.1. OPVOLGPUNTJES
à Vandalisme trappenhal
§ Ze zijn ermee bezig.
à Straffe lichten
§ Aan de kant van de parking werken de lichten, aan de tuinzijde nog altijd niet. Luc heeft
hier niets meer over vernomen van de verantwoordelijke. Hij heeft wel nog enkele
elektriciens gezien die foto’s namen van de binnenkant van de lampen. Wat de volgende
stap is, is nog niet helemaal duidelijk.

à Update werken inkomhal
§ Alle tussenwanden zijn weg en de elektrische bekabeling wordt weggehaald. Vooraleer
ze stoppen voor het bouwverlof en de sperperiode, gaat er nog één héél lawaaierig werk
gebeuren om de deuropening groter te maken. Dit zal waarschijnlijk gebeuren in week
13, maar dit is nog niet helemaal zeker.
à Fritobox Heymans
§ Wordt volgende week geplaatst.
à Afvalhok Heymans
§ Luc vermoedt dat er door vervanging een gat zat in de ophaling. Vervangend personeel
wordt niet altijd even goed gebrieft. Het hok van Heymans zit al wat meer verstopt dan
dat van Vermeylen en Fabiola, en wordt dan al sneller over het hoofd gezien.
§ Als zoiets nog eens gebeurt, mail dit dan door zodat dit kan gecommuniceerd worden
naar ISS.

2.6.2. PUNTJES VAN HUISVESTING
à Dakwerken
§ Terug heropgestart. Het dak wordt afgewerkt nu zodanig dat we er vanaf zijn in ’20-’21.

2.6.3. PUNTJES VAN DE HOMERAAD
à Mail Huisvesting: wat te doen bij internetproblemen
§ Er zou een mail rondgestuurd worden met wat bewoners precies kunnen ondernemen
wanneer ze problemen met het internet ervaren.
§ Deze mail is zo goed als klaar en wordt bijna doorgestuurd door Dimitri. Daarin wordt
nog eens verduidelijkt dat het gebruik van de kabel noodzakelijk is voor een stabiele
internetverbinding.
§ Alle informatie werd ondertussen ook nog eens gebundeld in een flyer. Deze zal onder
de deur van de kamers gestoken worden.
à Werken studiezaal en ontspanningszaal
§ Nog niet duidelijk wanneer deze zullen plaatsvinden.

3. ALGEMEEN
3.1 EHBO-koffers
Thermometers
§ Twee per home toegekomen. Deze zijn ondertussen verdeeld.

Voorstel toevoeging druivensuikers:
§ Met het oog op het verdwijnen van de drankautomaten, is het misschien geen slecht idee
om snelle suikers in de EHBO-koffers op te nemen. Druivensuiker vervalt ook niet snel,
dus kan zeker geen kwaad.
§ Normaal gezien is er een EHBO-koffer per preventiestudent, de homeraad heeft er
daarnaast ook zeker een. De praesessen zullen op mail zetten hoeveel EHBO-koffers er
zijn. Normaal gezien zou er al een lijst van de preventiestudenten moeten bestaan, deze
kan eventueel ook opgevraagd worden.
§ Het voorstel wordt eens bekeken en waarschijnlijk ook uitgevoerd.

3.2 Regels op de homes
Overzicht van geldende regels en opvolging ervan.
§ De regels zijn niet meer veranderd sinds de vorige IHR.
§ Op Astrid zijn er wat problemen geweest, maar deze zijn nu opgelost sinds de controles
(zie boven).
Hoe verlopen de quarantaines?
§ Astrid heeft net bericht gekregen van een nieuwe quarantaine.
§ Verder niets groot meer.

3.3 Internet
Inschakelen ICT-verantwoordelijken
§ De ICT’s van de homes zouden eens samengebracht worden met Studenteninternet zodat
zij alle noodzakelijke informatie krijgen over wat ze kunnen doen bij problemen en hoe
zij Studenteninternet het beste kunnen bereiken en welke informatie ze hen dan steeds
moeten doorgeven.
§ Zou ook volgende jaren zeer nuttig kunnen zijn wanneer er nieuwe verantwoordelijken
verkozen zijn.
§ In hoeverre zien zij het ook zitten om op de hoogte te blijven van individuele problemen
van de bewoners? Dit zou bijvoorbeeld kunnen door hen steeds in cc te zetten bij
communicatie naar Studenteninternet. Het oplossen van de problemen blijft natuurlijk
de taak van Studenteninternet zelf, maar zo blijft de ICT-verantwoordelijke steeds op de
hoogte, ook wanneer een probleem zich meermaals voordoet.

§ De praesessen zullen eens aftoetsen bij hun ICT’s of zij dit zien zitten en wanneer zij een
dergelijk overleg zouden zien zitten.
Voorstel prijsverhoging
§ Tegen 1/03 moeten studenten weten aan welke voorwaarden ze een kamer kunnen
aanvragen. Met een prijsverhoging à prijzen koten volgend jaar: huidige prijs +
indexering + meerkost internet = €306 voor een kamer, €473 voor een studio.
§ Contractueel gezien staat er weinig kwantitatief beschreven. Studenteninternet moet
een dienstverlening organiseren die actueel is en die kan wedijveren met de andere
internetleveranciers. Ze moeten een netwerk aanbieden dat optimaal functioneert.
§ Standpunt van de senioren: er is nood aan het onbeperkte pakket. Het is echter ook
belangrijk dat er transparant naar de bewoners toe wordt gecommuniceerd waarom de
prijs precies omhoog gaat en wat er exact in die prijs zit. Op die manier hopen we de
problemen van dit jaar opnieuw te vermijden. Daarbij best duidelijk vermelden dat de
meerprijs dit jaar niet door de studenten moest worden betaald, maar dat er wel degelijk
al een upgrade van het abonement was, en dat het dit is waarvoor ze volgend jaar dan
zelf zouden moeten betalen.

4. VARIA
§ Kast HK kot staat er, ze moet enkel nog in elkaar gestoken worden.
§ Oude Urgentlokalen die nu worden gebruikt als opnamestudio’s zullen nog door HK en
Vermeylen gebruikt kunnen worden.
§ Evaluatie over in- en uitstroom van studenten: omdat het ondertussen over zo’n groot
aantal kamers gaat, zijn er soms wat problemen. Kamers moeten op een heel korte tijd
in gereedheid gebracht worden. De laatste jaren vormen interne verhuizen steeds vaker
een probleem. De vijf dagen zonder contract werden steeds gezien als geste omdat het
lastig is om voor vijf dagen al je spullen naar huis te brengen, maar dit is niet werkbaar
meer voor Huisvesting. Het probleem zal ook alleen maar groter worden wanneer ook
de nieuwe homes klaar zijn. Tijdens deze korte periode zouden al deze kamers wel leeg
moeten zijn. Ter compensatie zou er een opslagplaats voorzien worden door Huisvesting.
o Dit zou al zo gebeuren vanaf september ’21.

o Wat met jobstudenten die hun kot echt nodig hebben? Hier is niet echt een
oplossing voor.
o Het zal wel goed op tijd gecommuniceerd worden zodat iedereen hier rekening
mee kan houden in z’n beslissing.
o Opslagplaats zou bijvoorbeeld de studiezaal kunnen zijn. Adhv een spreadsheet
zou een bewoner dan kunnen aanduiden wanneer hij spullen komt bregen. Er
zouden dan jobstudenten kunnen voorzien worden die deze plaats steeds
bemannen en de deur weer afsluiten.
o Eventueel afspreken met interne veruizers dat ze meteen naar hun nieuw kot
kunnen, als ze ermee akkoord zijn dat hun nieuw kot dan niet volledig op orde is
gebracht. Op die manier is dan de oude kamer vrij voor de werkploegen. à Dit
maakt het op een zekere manier toch weer complexer.

5. VOLGENDE IHR
-- 9 februari 2021 @ntb
Dirk Mathys, Luc Van den Berghe, Sofie Miclotte en Francis Ascoop verlaten de vergadering.
Milan Demaître (Praeses Confabula), Frauke Van Kerckhove (Vice Confabula), Imen Dakhlaoui
(Praeses Mercator), Niki Boussemaere (Milieu HK), Tom LIbbrecht (Sport HK), Nele Haenen (Event
HK) en Viktoria Gorbunova (PR HK) sluiten aan bij de vergadering.

6. PRAESES & VICE
6.1 Update vanuit de VKV
Nieuwe subsidieverdeling: we hebben 2% extra gekregen. Nog extra vragen voor onze lustra was
helaas geen optie.

6.2 HK vertegenwoordiging in SoRa
Volgende SoRa zal plaatsvinden op 9/12 om 14u. Voor ons staan er twee belangrijke punten op
de agenda: de prijsverhoging en de internet service.
à Wat is nu momenteel onze visie op de prijsverhoging?

§ Terugkeren is geen optie, maar hier zal hoogstwaarschijnlijk wel veel commentaar op
komen. Zeker bijvoorbeeld op Home Bertha: de prijs was daar vroeger minder, het
draadloos internet werkte, en nu zijn er problemen én zou er bijbetaald moeten worden.
§ Langs de andere kant is €2 natuurlijk niet veel. Belang van een goede kadering van
waarom dat geld extra betaald zou moeten worden door de student.
§ De dienstverlening moet even goed blijven zoals ze nu is, maar moesten er in de
toekomst weer problemen ontstaan, moet er ook een garantie zijn dat die opgelost
raken.
§ We geven geen advies voor of tegen, maar een genuanceerd advies waar onze case
duidelijk is in uitgewerkt: we willen dat het internet blijft zoals het is, maar bij een
prijsverhoging zijn X en Y onze problemen, deze zouden we graag opgelost zien.
§ Arend zal hiervoor een klein verslagje uitwerken dat hij kan meenemen naar de SoRa.

6.3 Badges
Zijn normaal gezien in orde, af te halen bij Huisvesting. Bij problemen best mailen naar
accommodatie met Lodewijk in cc.

6.4 Zoom account (VKV noodfonds)
Is er uiteindelijk toch niet doorgekomen bij DSA. Ze hebben wel voor een upgrade van MS Teams
gezorgd, zo zijn er daarin nu ook break-out rooms.

6.5 Voorstel lustra
Feedback over het voorstel rond verplaatsen van de lustrumweken: Astrid vond dit een goed
idee, Boudewijn vond vijf lustra op één jaar tijd dan weer heel druk. Alles zou heel
geconcentreerd raken. Zij stellen daarom voor om de lustra van dit jaar naar volgend jaar te
verplaatsen, en ook de lustra van volgend jaar naar het jaar daarna te plaatsen zodat alle weken
iets meer verspreid liggen.
è Discussie wordt verplaatst naar de volgende IHR.

7. SECRETARIS
/

8. COMMUNICATIE
/

9. PENNING
9.1 Subsidies 2020: alles is op!
§ Bedankt om alle subsidieaanvragen op tijd te regelen! Alles verliep goed. Er waren nog
wat aanvragen kort tegen de deadline, maar ook deze zijn goedgekeurd.
§ De laptop van Vermeylen loopt nog wat vertraging op, maar dit zou normaal geen
problemen meer mogen geven.

9.2 Overschot subsidieverdeling
Het overschot van de subsidieverdeling wordt enkel verdeeld naargelang voorstellen door
konventen. Er worden hiervoor geen verzoeken van verenigingen toegelaten. We hebben zo geld
gevraagd en gekregen voor een camera voor HK, die kan gerust uitgeleend worden als dit vooraf
goed afgesproken wordt. Er is ook wat extra gevraagd voor de laptop van Vermeylen aangezien
die via Ugent meer kostte dan wat ze over hadden qua subsidies. De rest van de subsidieoverschotten zullen voornamelijk door DSA zelf besteed worden aan duurzame goederen die te
ontlenen zullen zijn.

9.3 Geld Flexpo
Is ondertussen gestort en doorgestort naar alle homes. We kregen iets meer dan vooraf
afgesproken: €66,50 per persoon, per dag.

9.4 Geld Stad Gent
Voorlopig geen update.

9.5 Servies
Staat momenteel in het HK kot, maar moet nog bij Home Fabiola geraken. Shauni zal dit
onderling regelen.

9.6 Algemeen
§ Algemeen op de homes: alles verloopt financieel goed. Bij vragen kunnen de penningen
steeds bij Elien terecht voor hulp.
§ Bij grote aankopen: spoor je penningen aan om Elien steeds in cc te zetten zodat ze
steeds van alles op de hoogte is.

10. MILIEU
10.1 Sensibiliseren kraantjeswater
§ Uit de enquête over het waterverbruik van afgelopen maand is geconcludeerd dat 40%
van de bevraagden geen kraantjeswater drinkt omwille van verschillende redenen.
Samen met Huisvesting zullen ze op zoek gaan naar een manier om te sensibiliseren en
zo duidelijk te maken dat het kraantjeswater op de homes wel degelijk drinkbaar is. Niki
bekijkt dit in samenspraak met Huisvesting, ideeën mogen steeds doorgestuurd worden
naar Niki.
§ Verder werd er op de milieuraad besproken dat er gesignaleerd zal worden in welke
gebouwen de toiletten worden doorgespoeld met regenwater. Zo wordt het weer wat
duidelijker dat er wordt gewerkt aan duurzaamheid op de homes.

10.2 Insectenhotels
Francis zal bekijken waar ze het beste geplaatst worden. Voor de niet-Ugent homes zal er
binnenkort contact opgenomen worden om aan te vragen of ze er wel geplaatst mogen worden.
Niki zoekt nog steeds naar wijnkisten en dennenappels hiervoor.

10.3 Drankautomaten
Op termijn zullen alle drankautomaten waarschijnlijk weggehaald worden zoals ook in het
duurzaamheidsplan staat. Green Office wilt ter vervanging graag een druppelsysteem uittesten
in één van de Ugent-homes. Dit is een systeem dat wordt gekoppeld aan het kraantjeswater. Je
kan er je drinkfles vullen met water met een smaakje.
§ De automaten worden in de homes wel nog frequent gebruikt, dus zal een grote
aanpassing voor de bewoners worden.

10.4 Deelplatform Green Office
Green office is bezig met het opstarten van een online deelplatform. Op deze site zou je
verschillende duurzame diensten kunnen raadplegen zoals de tweedehandsshop van Ugent. Ook
zal je er spullen kunnen uitlenen onder studenten. Er komt ook een uitleendienst van Green
Office zelf op. Volgend academiejaar zal dit platform waarschijnlijk in werking treden.

11. ICT
11.1 ICT’s homes
Jullie ICT’s zullen door ons gecontacteerd worden om eens af te spreken voor een overleg met
Studenteninternet. Indien op jullie home hier iemand anders dan de ICT zich mee bezig houdt,
laat dit dan even weten aan Arno of Lodewijk.

12. SPORT
12.1 IHC’s
Voorlopig geen IHC’s meer mogelijk, hopelijk terug wel in het tweede semester!

13. EVENT
13.1 Confabula vs. Mercator
Idee voor activiteit om eenzaamheid op de home tegen te gaan en een groter groepsgevoel te
creëren. Het zou een gebouwen-/verdiepenstrijd worden, met de steun van Stuvo, huisvesting
HOGENT en Revolte studentenraad. Het zou normaal van start gaan in het tweede semester.

14. PR
14.1 Jassen
Hebben drie weken stilgelegen door corona. Ze zal hierover zo snel mogelijk opnieuw contact
opnemen, maar voorlopig hebben Viktoria en Cheyenne hier niets meer van gehoord.

15. ZEDEN & CANTOR

/

16. INTERNATIONAL
/

17. METER & PETER
17.1 Massacantus
§ Proficiat, Nele, met je verkiezing voor het logo van de Massacantus!
§ Hou rond 9/12 allemaal je Instagram in de gaten, misschien valt er wel iets te winnen.

17.2 Bonding
§ We kijken om eventueel in de kerstvakantie een online IHR-verkiezing te organiseren ter
ontspanning.
§ Lodewijk en Shauni mogen zich nog aan een kroontje verwachten van de vorige
verkiezing!

18. VARIA
§ Lustrum Bertha: verwarring door verschillende data inhuldiging Home Bertha en
oprichting als club. Als ze verder bouwen op de vorige lustrumweken, is het volgend
academiejaar hun lustrum.

