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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:
Francis Ascoop (Afdelingshoofd Huisvesting)

1. GOEDKEURING VORIG VERSLAG
Goedgekeurd

2. PUNTJES VAN EN AAN DIENST HUISVESTING
2.1. HOME ASTRID
2.1.1. OPVOLGPUNTJES
§ Verbouwingen ontspanningsruimte en studiezaal

o De studiezaal werd iets later dan gepland terug in gebruik genomen, maar
beide zalen zijn nu open met een mooi resultaat.
o Vanaf de nieuwe sloten voor het berghok er zijn, zullen hier voldoende nieuwe
sleutels van besteld worden. Thibeau zal tellen hoeveel ze er precies nodig
hebben en dit doorgeven aan Dirk.
o De internetkabels die nog uit het plafond hangen, zijn nog niet weggewerkt.
o De noodverlichting brandt constant, dit was bij de vorige niet zo. Dit is niet
ideaal voor sommige evenementen.
§ Locatie printer
o De printer mag niet in de inkomhal blijven staan omdat dit een vluchtweg is.
Ze zal in een lokaal op het gelijkvloers geplaatst worden. De veiligheidskast
van de alcoholgel staat hier ook. Deze zal afgesloten worden zodat de deur
naar de printer steeds open kan blijven. Het papier voor de printers zal hier ook
staan.
§ Verflaag buitenmuur
o Nog niets aan veranderd.

2.1.2. PUNTJES VAN HUISVESTING
§ Aan alle buitenhomes: dikke proficiat aan alle studenten voor hun voorbeeldig gedrag
tijdens de blok- en examenperiode!

2.1.3. PUNTJES VAN DE HOMERAAD
§ Timer wasmachines
o De timer van de verschillende programma’s loopt niet juist. Zou hier eens naar
gekeken kunnen worden? Buiten de timer werken de nieuwe machines goed.
Dankuwel daarvoor!
§ Keukenpapier
o Is het mogelijk om dispensers voor keukenpapier op te hangen in de keukens?
Nu wordt er voor het gebruik van alcoholgel wc-papier gebruikt. à Wordt
nagevraagd.
§ Reparatie lift
o Gisteren kwam er een technieker langs voor de lift, dit was gewoon voor een
onderhoud. Er hadden zich geen grote problemen voorgedaan.
§ Kelder

o Er was sprake van dat de Homeraad hun ruimte in de kelder zouden moeten
afstaan tijdens de technische keuring. Mogen zij na deze keuring de ruimte
weer in beslag nemen? Deze hebben ze oorspronkelijk gekregen door een
plaats tekort. Dirk zal dit navragen bij Francis.

2.2. HOME BERTHA
2.2.1. OPVOLGPUNTJES
§ Update Berthus
o Maandag zouden ze komen snoeien, maar het was te nat om er een
hoogtewerker te zetten. Het snoeien is dus uitgesteld. De bewoners zullen hier
op tijd van verwittigd worden.
§ Deur trappenhal blok A
o Gemaakt.
§ Algemene mail i.v.m. pakketjes
o Dirk zal dit samen met Hilde bekijken. De examenperiode was niet het ideale
moment om zo’n mail uit te sturen, maar dit wordt zeker nog in orde gebracht.
§ Parking controle
o Morgen zal Dirk de vignettes geven aan Jitske.
§ Rotte bank aan grasveld Sterre
o Staat er nog steeds.

2.2.2. PUNTJES VAN HUISVESTING
/
2.2.3. PUNTJES VAN DE HOMERAAD
§ Ventilatie
o De buizen zitten vol met stof. Is het mogelijk om deze eens uit te laten kuisen?
Het is zo in beide zalen en in de studio’s. Dirk geeft dit door aan de
verantwoordelijke dienst, normaal gezien zou dit jaarlijks moeten gebeuren.
§ Fietsensloten
o Bij het ophalen van de fietswrakken door de Fietsenambassade werden de
doorgeknipte fietssloten gewoon op de grond gegooid en achtergelaten. Dirk
zal melden dat ze dit moeten meenemen. Over het ophalen van de fietsen
waren er voor de rest geen klachten.

§ Informatie mail branddekens
o De informatie in deze mail klopte niet helemaal. De plaats die volgens de mail
moest vrijgemaakt worden, was niet de plaats waar de dekens uiteindelijk zijn
opgehangen. Er zijn echter geen problemen geweest, het is overal goed gegaan.

2.3. HOME BOUDEWIJN
2.3.1. OPVOLGPUNTJES
/
2.3.2. Puntjes van Huisvesting
/

2.3.3. PUNTJES VAN DE HOMERAAD
§ Algemeen onderhoud liften
o Is er een algemeen onderhoud mogelijk? Er zijn de laatste tijd heel wat
klachten geweest. De knoppen werken niet altijd en de lift maakt soms een
heel raar geluid. Dit wordt doorgegeven. Vergeet zeker niet meteen een
melding te plaatsen indien er zich problemen voordoen.

2.4. HOME FABIOLA
2.4.1. OPVOLGPUNTJES
§ Werken aan de gevel
o Worden terug opgestart. Donderdag wordt de kraan teruggeplaatst en
maandag 15/02 gaan de werken terug van start. De communicatie hieromtrent
is verstuurd. Bewoners hebben de mogelijkheid om uit te wijken naar een
kamer plus op Kantienberg. Hier zijn al veel reacties op gekomen, wat positief
is aangezien de werken enorm lawaaierig zullen zijn. Dit is mogelijk doordat
dit semester slechts een stuk of vijftig internationals op de Kantienberghomes
zitten, zij zitten vooral in de studio’s. Bedankt om deze optie aan te bieden!
o Over de verhuis kwamen al wat vragen over onder andere tegen wanneer deze
beslissing genomen moet zijn. Normaal gezien krijgt iedereen tijd tot eind
februari. Probeer het toch zo snel mogelijk te doen. Huisvesting probeert de
clusters te behouden dus hoe sneller je aanvraagt hoe beter.

§ Verstopte buizen
o De komende weken wordt er hieraan gewerkt. De toiletten aan de kant van
Stalhof zullen daardoor tijdelijk niet toegankelijk zijn.

2.4.2. PUNTJES VAN HUISVESTING
/
2.4.3. PUNTJES VAN DE HOMERAAD
§ Poetsproblemen
o Op bepaalde verdiepen (1, 5, 6 en 7) wordt er zeer weinig of soms niet gekuist.
Het probleem is ondertussen wel wat gebeterd. Het gaat meestal om periodes
waarin vervangend personeel van ISS werkt. Vervangers zijn hun
verantwoordelijkheid, Huisvesting kan hier dus enkel op inspelen door
regelmatig te gaan controleren, maar daarvoor zijn ze van ons afhankelijk voor
informatie. Als je problemen merkt, zet deze dan meteen op mail zodat dit zo
snel mogelijk bekeken en in orde gebracht kan worden.
§ Wasruimte
o Niemand mag deze meer betreden. Wanneer de kraan terug geplaatst wordt, is
dit werfzone.

2.5. KANTIENBERGHOMES
2.5.1. OPVOLGPUNTJES
§ PMD+ affiches
o Zijn opgehangen in een Engelse versie

2.5.2. PUNTJES VAN HUISVESTING
/
2.5.3. PUNTJES VAN INTERNATIONAL
§ Klacht bij betreden kamer
o Er kwam een klacht van een nieuwe international die op haar kamer toekwam
maar die in een smerige staat moest betreden. De kamers worden normaal
gecontroleerd door Huisvesting, vervolgens schoon gemaakt door ISS en tot
slot betreden door de bewoner. Tussen ISS en de bewoner is het voor
Huisvesting niet mogelijk om nogmaals de kamer te controleren, hier is dus

vermoedelijk iets fout gelopen. Wanneer dit voorvalt, mail of bel je best meteen
naar Huisvesting zodat zij de kamer meteen laten poetsen.
§ Online contactmoment
o Normaal zou Huisvesting online contactmomenten tussen internationals
organiseren, maar hier hebben we niets meer van vernomen. à Er is een
concept op poten gezet, maar hier kwam maar weinig reactie op, vooral de
hosts waren online aanwezig. Het was wel een mooi initiatief. Een aantal
waren wel ermee weg en hebben het initiatief doorgetrokken naar iets op de
gang. Momenteel wordt er gekeken voor een grote speeddate voor heel Gent.
Erasmusstudenten zouden hier via het IK in verwerkt worden, dus ook zij
kunnen hieraan deelnemen indien ze dat wensen.
§ Covitesse6
o Voor herhaling vatbaar? Er zijn dit semester maar weinig internationals, maar
het blijft een leuk initiatief en zorgt voor een leuke sfeer tijdens een moeilijke
periode.

2.6. HOME VERMEYLEN & HOME HEYMANS
2.6.1. OPVOLGPUNTJES
§ Vandalisme trappenhal
o Persoon die gevat is, komt voor de commissie.
§ Straffe buitenverlichting
o De armaturen op de gevel kunnen via software op een lager lichtniveau
ingesteld worden. Hiervoor moet een hoogtewerker gereserveerd worden. Dit
zou gebeuren in de eerste helft van februari, maar Luc heeft er nog niets van
vernomen.
§ Update werken inkomhal en dak
o Dak is afgewerkt, het enige dat nog moet gebeuren is het monteren van een
valbeveiliging. Dit zal niet voor veel overlast zorgen.
o De inkomhal en de vroegere bureaus staan volledig leeg, de herindeling hiervan
kan beginnen. Vermoedelijk zal dit klaar zijn voor de tweede sperperiode.
§ Werken studiezaal en ontspanningszaal

o De buizen achter de valse plafonds moeten vervangen worden. De werken die
oorspronkelijk in december gepland, stonden zijn uiteindelijk niet doorgegaan
en verplaatst naar (waarschijnlijk) februari.
§ Fritobox Heymans
o Geplaatst.
§ Afvalhok Heymans
o De afvalophaling gebeurt correct. De meeste bewoners gooien hun afval weg
op vrijdag. Dit blijft bijgevolg allemaal staan tot maandag. Op Vermeylen wordt
het afval in het weekend weggehaald door een jobstudent. Er zal bekeken
worden of deze jobstudent deze taak ook in Heymans op zich kan nemen om
op die manier dit probleem te verhelpen.
o Aparte gft-containter is aangevraagd bij IVAGO. Dit kan dus wel een tijdje
duren, maar het is onderweg.

2.6.2. PUNTJES VAN HUISVESTING
/
2.6.3. PUNTJES VAN DE HOMERAAD
§ Internet Heymans
o De meeste bewoners van Home Heymans hebben dit weekend zonder internet
gezeten. Blijkbaar was dit doordat ze nog aan een kabel aan het werken waren,
maar dit werd niet zo goed gecommuniceerd door Studenteninternet.
§ Kalkaanslag douches
o Er zou kalkaanslag zijn in de douches op het tweede verdiep die niet zomaar
weg te kuisen valt, maar deze informatie klopt niet. Luc heeft dit onlangs nog
op alle verdiepingen gecheckt en de douches op het tweede verdiep zijn zelfs
nog in zeer goede staat.
§ Klok studiezaal
o De batterij van de klok in de studiezaal is leeg. Wordt vervangen.
§ Lek studiezaal
o Tijdens de examens heeft het lek in de studiezaal zijn ding nog eens gedaan.
Dit zal vanaf nu altijd voorvallen bij heftige regenval. Al het water verzamelt
zich in een heel dunne afloop die niet groter gemaakt kan worden. Die afloop

is dus niet verstopt, maar kan de hoeveelheid water gewoon niet aan. Het
probleem zal zich dus blijven voordoen.
§ Poetsproblemen
o Ook op Vermeylen liet het vervangpersoneel van de kuisploeg te wensen over.
Ondertussen is de vaste kuisvrouw terug en is de situatie enorm gebeterd.

3. ALGEMEEN
3.1. EHBO-KOFFERS
Voorstel om druivensuikers toe te voegen aan de EHBO-koffers à Status wordt nagevraagd
bij Francis.

3.2. REGELS OP DE HOMES
Overzicht van reeds geldende regels en opvolging ervan à geen nieuwe regels op de homes
sinds de vorige IHR
§ Op Astrid schiet de maximumcapaciteit van tien personen per keuken nu echt wel
tekort aangezien iedereen bij het begin van het semester wel wat socialer is.
§ Misschien is het geen slecht idee om de bewoners nogmaals te herinneren aan alle
geldende regels via mail? à Wordt nagevraagd bij Francis.
§ Op Boudewijn zijn er al heel wat mensen aangesproken door permanentie omdat ze na
00u nog iemand op hun kamer hadden. Als deze persoon ook op de home woont, is dit
geen probleem zolang het geen overlast veroorzaakt.
§ Permanentie komt de laatste tijd al snel aankloppen om eens snel te controleren, ook
als je slechts in een zoom-call zit of met één iemand op je kot. Daardoor ontstaat er
soms wat verwarring over de regels, maar het is op zich wel goed dat de mannen van
permanentie hun taak zo serieus nemen in deze moeilijke tijden.

3.3. INTERNET
§ Prijsverhoging is goedgekeurd in de SORA.
§ Login internet
o Normaal gezien geraak je met een code op het wifinetwerk, maar er zijn wat
wijzigingen aangebracht en Huisvesting twijfelt eraan of inloggen nu bij
iedereen op dezelfde manier gebeurt. Op Astrid zou dit bijvoorbeeld niet bij

iedereen volgens hetzelfde principe verlopen; sommigen moeten hun code
ingeven en sommigen niet.
§ Flyer
o Huisvesting zal binnenkort een flyer verspreiden met tips en tricks voor het
internet.

4. VARIA
§ Opvolging: Herindeling oude Urgentlokalen @Home Vermeylen - Er zou plek blijven
voor Vermeylen/HK.
§ Sperperiode tussen twee contracten
o Jobstudenten of studenten die stage lopen in Gent, hebben hun kot wel
degelijk nodig. Hier moet ook aan gedacht worden. Een goede oplossing
hiervoor zou kunnen zijn dat mensen kunnen beslissen of ze een nieuw
geschilderd kot willen of niet. Dit kan bijvoorbeeld gedaan worden door het
rondsturen van een form, dus hier hoeft niet veel tijd in te kruipen. Lodewijk
zal dit op deze manier nog eens voorstellen aan Francis.

5. VOLGENDE IHR
Voorstellen
§ 01/03 of 03/03
§ 31/03 of 01/04
§ 27/04 of 28/04
Dirk Mathys, Luc Van den Berghe en Sofie Miclotte verlaten de vergadering.
Milan Demaître (Praeses Confabula), Frauke Van Kerckhove (Vice Confabula), Imen Dakhlaoui
(Praeses Mercator), Eli Van Kerschaver (Vice Mercator), Geneviève Vaillemans (Vice Savania),
Elien Cambie (Penning HK), Gertjan de Smet (ICT HK), Nele Haenen (Event HK), Viktoria
Gorbunova (PR HK), Cheyenne Peynsaert (PR HK), Maxim Vandycke (Cantor HK) en Jonathan
Verhelst (Zeden HK) sluiten aan bij de vergadering.

6. PRAESES & VICE

6.1. UPDATE VANUIT DE VKV
§ Grote speeddate – 2 & 4 maart
o Voor alle studenten van Gent. Wij zullen hier mee reclame voor maken.
§ Tweede studentenconferentie met de rector
o Meer informatie is er nog niet beschikbaar, de rector zou er wel zeker bij zijn.
o De focus ligt op meer dan enkel verenigingen deze keer. Alle studenten zijn
welkom.
§ Codex onder de loep
o In de codex staan wat verouderde liedjes die beledigend kunnen overkomen.
Bij deze liedjes zou een disclaimer geplaatst worden met een kader
waarbinnen dit lied begrepen moet worden.
§ Opvolging praesidia
o Probeer je praesidiumleden op te roepen om hun draaiboeken zo goed mogelijk
in orde te brengen zodat alle kennis van voorgaande jaren niet verloren gaat.
§ Versoepelingen
o Ze zullen deze keer veel voorzichtiger omgaan met versoepelingen. Het is
voorlopig bang afwachten wat we nog zullen mogen organiseren.

6.2. AGENDA
Probeer de agenda’s zoveel mogelijk up to date te houden! Vergeet ook niet activiteiten die
niet doorgaan uit de agenda te halen om verwarring te vermijden. Zo kunnen we zoveel
mogelijk op elkaars activiteiten langsgaan.

6.3. BADGES
Zouden in orde moeten zijn. Je mag om je badge bij het onthaal van Huisvesting. Als er iets
niet werkt, laat iets weten aan Lodewijk.

6.4. ZOOM ACCOUNT
Is er toch niet doorgekomen bij DSA. Er zouden wel meer mogelijkheden komen in MS Teams,
maar de communicatie daarover verloopt traag. Bij meer informatie houdt Lodewijk ons op de
hoogte.

6.5. JAARVERSLAGEN
Moeten morgen binnen!!

6.6. VOORSTEL LUSTRA
Voorstellen die momenteel op tafel liggen:
1) Alle lustra tijdens AJ 2021-2022
o Semester 1: Fabiola, Boudewijn en Vermeylen
o Semester 2: Astrid, Bertha en HK
2) Alle lustra schuiven een jaar op:
o AJ 21-22: Fabiola, Boudewijn en Vermeylen
o AJ 22-23: Astrid, Bertha en HK
o AJ 23-24: Mercator en Savania
o AJ 24-25: Confabula (weer normaal)
3) Er zijn namelijk twee manieren om je lustra te organiseren: ofwel in het vijfde
werkingsjaar, ofwel vijf jaar na het oprichtingsjaar. We zouden de lustra nu kunnen
organiseren volgens de oprichtingsjaren. Dit zou dan geven:
o AJ 21-22: HK (’71), Astrid (’71), Boudewijn (’66), Vermeylen (’71)
à Fabiola (’70) zat dit AJ al correct volgens hun vijfde werkingsjaar. Zij
zouden bij dit voorstel ook in ‘21-‘22 vieren, wat weer voor vijf
lustrumweken op één jaar tijd zou zorgen.
o AJ 22-23: Bertha (’02), Mercator (’17)
o AJ 23-24: Savania (’13)
o AJ 25-26: Confabula (’00)
4) Alle lustra tijdens AJ 2021-2022, maar we stappen af van ons klassiek systeem van ‘wij
hebben lustrum, wij hebben voorrang’ en gaan ermee akkoord dat het een druk jaar
met grote activiteiten zal zijn. We plannen de grote evenementen zoveel mogelijk in
samenspraak en proberen deze zo goed mogelijk te spreiden.
5) We schuiven alles op op een andere manier:
o AJ 21-22 (sem 2): Fabiola, Boudewijn en Vermeylen
o AJ 22-23 (sem 1): HK, Bertha en Astrid
o AJ 22-23 (sem 2): Savania en Mercator à Hier geraken we terug op schema.

Algemene bedenkingen
§ Wat met de linten? Zetten we dan in het juiste jaar de lauwerkrans en vieren we het
later, of zetten we de lauwerkrans in het jaar dat het lustrum gevierd wordt? En zetten
we dan het correcte getal of dat van het lustrum dat gevierd wordt?
à Idee: pinnetjes met ‘+1’ op laten maken in de HK kleuren om duidelijk te maken dat
je al langer bestaat, zonder verder iets aan de linten te moeten veranderen.
§ Wat met lustrumfuncties die dit jaar al verkozen zijn en volgend jaar afstuderen?
Discussie
§ De homes die normaal dit jaar hun lustrumweek hadden, willen volgend jaar zo goed
mogelijk deze week kunnen inhalen. De homes die normaal volgend jaar hun
lustrumweek hebben, willen dit niet moeten uitstellen. We zullen dus moeten zoeken
naar een gulden middenweg van alle opties die voor iedereen aanvaardbaar is. Zo is
het voor Mercator binnen twee jaar hun eerste lustrumviering. Er zijn heel wat mensen
die nu al blijven om hieraan te kunnen meewerken. Nog eens twee jaar uitstellen is
voor hen absoluut geen optie.
§ Voorstel 1 kan mogelijks voor onnodige concurrentie zorgen. Zo matcht de kaas- en
wijnavond van de Fabiola, die normaal gezien iedere keer in het tweede semester
doorgaat, waarschijnlijk niet met de homes die in die periode hun lustrum vieren.
§ Voorstel 1 loopt het risico dat er geen zekerheid is dat we in het eerste semester al
grote evenementen zullen mogen organiseren. Daarnaast moet de voorbereiding voor
grote evenementen in het eerste semester al vroeg genoeg starten, en het zal dan nog
een heel onzekere periode zijn. Ook kunnen lustrumactiviteiten niet over twaalf weken
gespreid worden, aangezien we gewoonlijk pas met grote activiteiten beginnen na de
dopen. Alles zal dan in het beste geval op zeven weken tijd gepropt worden. Het
tweede semester lijkt ons wel al realistischer.
§ Daarnaast zou zes lustrumweken op één jaar tijd enorm druk zijn. Een mogelijk
oplossing hiervoor zou kunnen zijn dat de lustrumhomes van dat jaar hun kleinere
activiteiten op een lager pitje zetten, zodanig dat de niet-lustrumhomes van dat jaar
wel nog de ruimte behouden voor kleinere activiteiten.

§ Voorstel 1 brengt ook met zich mee dat zes lustrumvieringen op een jaar zorgt voor zes
homes met voorrangsactiviteiten. Het is niet de bedoeling dat de andere drie homes
daardoor op de achtergrond verdwijnen, maar dat risico lopen we wel.
§ Wat met locaties voor het HK? De regel is normaal dat homes met een lustrum hun
luide activiteit niet moeten afstaan aan HK. In een jaar met vijf homes die hun lustrum
vieren, zorgt dat ervoor dat HK een jaar geen locatie heeft voor activiteiten
(cantussen). Een jaar niet cantussen in haar eigen lustrumjaar, zou wel héél sad zijn
voor HK.
à Een mogelijk oplossing hiervoor zou kunnen zijn om verschillende homes samen
cantussen te laten organiseren om zo ook ruimte voor HK te creëren.
à Eventueel proberen vragen aan Huisvesting of we tijdens zo’n jaar extra luide
activiteiten kunnen krijgen? In het verleden hebben we hier al eens een ‘nee’ op
gekregen, maar de situatie is nu volledig anders.
à Zien de homes het zitten om toch, ondanks het feit da het een druk jaar kan worden,
een van hun geluidsactiviteiten af te staan aan HK omdat ook zij in voorstel 1 hun
lustrum volgend jaar vieren? à De praesessen overleggen dit liever eerst eens met
hun praesidium.
à De zalendiscussie is vorig jaar ook al eens gevoerd. Best nog even terugzoeken in
de vorige verslagen voor het volgende overleg.
§ Voorstel 2 zorgt voor een blijvend domino-effect: als we nu alles verschuiven, zorgt
dat waarschijnlijk voor een effect dat nog jaren aansleept.
§ Bij voorstel 5 zitten we niet meer met het probleem van de zalen en wordt de drukte
wat verminderd tegenover ander mogelijke voorstellen. Als dit wat meer zekerheid
geeft, is het misschien nog niet zo’n slecht idee.
Conclusie
§ Koppel over deze verschillende voorstellen allemaal eens terug naar je praesidium, en
geef jullie ideale scenario door aan Lodewijk. Bespreek ook al eens waar jullie mee
akkoord kunnen gaan indien de IHR er samen niet helemaal uit geraakt. à TO DO:
Week voor de volgende IHR jullie ideale scenario doorsturen naar Lodewijk.

7. SECRETARIS

/

8. COMMUNICATIE
8.1. UPDATE VANUIT DE STUGENT/GSR
Geen nieuws

8.2. UPDATE VANUIT DE SORA
Geen nieuws

9. PENNING
9.1. SUBSIDIES
§ Subsidies 2020 zijn betaald.
§ Susbsidies 2021: de verdeling hiervan zal gebeuren na de finale beslissing over wat er
met de lustra zal gebeuren.

9.2. GELD STAD GENT
§ Hierover is nog steeds discussie, is dus nog afwachten.

9.3. PROJECTAANVRAGEN
§ Als je home deze in de toekomst nodig kan hebben, stuur dan eens naar Elien. Zij heeft
een mail staan met alle relevantie informatie hieromtrent.

10. MILIEU
10.1. MMM
De volgende milieuraad vindt volgende woensdag om 10/02 om 10u plaats in MS Teams. Hier
zal MMM besproken worden, dit zal waarschijnlijk een wekelijkse activiteit zijn, aangevuld met
DIY tips etc. Er zal wel zoals elk jaar een wedstrijd zijn tussen de homes. Het zal natuurlijk op
een meer individuele manier zijn dan andere jaren om alles op een veilige manier te laten
verlopen. Andere ideeën zijn het delen van wandelroutes, afhaalpakketjes met vegan
maaltijden verkopen…

10.2. INSECTENHOTELS
Wordt verschoven naar later dit semester of volgend academiejaar omdat Green Office
momenteel nog bezig is met andere projecten.

10.3. DEELPLATFORM TWEEDEHANDSMATERIAAL
De werking van het deelplatform voor tweedehandsmateriaal van Green Office wordt dit
semester hervat. Updates volgen nog!

11. ICT
11.1. ICT-RAAD
Deze week verstuurt Gertjan een mailtje naar de ICT-verantwoordelijken van de homes om te
bekijken wat er allemaal kan gedaan worden met de ICT-raad en wordt er een meeting
ingepland.

11.2. SITE
Wordt aan gewerkt. Van zodra Gertjan zijn nieuwe laptop in orde is, zal hij ons dingen kunnen
laten zien.

12. SPORT
12.1. SCHAAKTOERNOOI
Dit toernooi zal niet doorgaan op een datum die al vastlag voor een ander IHC, maar krijgt een
nieuwe datum.

12.2. INTERHOME E-SPORT TOERNOOI
Misschien wel een leuk alternatief voor een online IHC?

13. EVENT
13.1. VERDIEPENSTRIJD

In de HoGent gebouwen wordt er bij het begin van het tweede semester een verdiepenstrijd
georganiseerd door Revolte studentenraad. Elke gang/cluster werkt hiervoor samen. Op die
manier willen ze eenzaamheid op de homes tegengaan en een hechter groepsgevoel proberen
creëren. De opdracht zal iedere keer door een bepaalde instantie gegeven worden, ook HK
zorgt voor een challenge.
à Lijkt het ons iets leuks om dit door te trekken naar het hele HK? Door dit vanuit het HK te
organiseren, worden ook de universitaire homes betrokken. Op de Bertha zou er dan per kamer
gewerkt worden aangezien elke kamer daar een bubbel is. We moeten in het achterhoofd
houden dat we niet mogen aanzetten tot georganiseerd samenkomen, zéker niet binnen. Hier
moet rekening mee gehouden worden in het samenstellen van de opdrachten.

14. PR
14.1. JASSEN
Worden zo meteen geleverd op de homes.

14.2. INTERVIEWS PROSENIOREN
We zitten momenteel al aan 2010, benieuwd hoe ver we nog geraken!

15. ZEDEN & CANTOR
15.1. BUBBELBEERPONGTOERNOOI
Er komt een online beerpongtoernooi! Je gooit telkens naar je eigen bekers. Als je in een beker
gooit, moet diegene aan de andere kant van het scherm dezelfde beker leegdrinken. Er wordt
waarschijnlijk best gewerkt met genummerde bekers. Het praktisch in beeld krijgen van de
beerpong tafel zal het moeilijkste worden. Er kan eventueel gewerkt worden met het platform
‘Wonder’ dat het FK ook gebruikte voor z’n speeddate. Wanneer je iemand zijn avatar passeert,
opent er automatisch een videocall.

16. INTERNATIONAL
§ Niet veel nieuws, er zijn 50 nieuwe internationals.

§ Best alle regels nog eens aanhalen, want veel bewoners lappen de regels aan hun
laars. Lodewijk zal aan Francis vragen deze nog eens te delen via hun kanalen.
Permanentie heeft sowieso de opdracht om minstens 3x per dag te gaan controleren.
§ IK en ESN organiseren een speeddate voor de internationale studenten. Misschien iets
leuks om reclame voor te maken.
§ Idee: walks with strangers organiseren à twee van de internationals at random
‘koppelen’ om samen een wandeling te laten maken zodat ze toch ook buiten komen
en wat mensen leren kennen.
§ Klik: app waarop je zoekertjes kan plaatsen voor studybuddies, wandelvriendjes…

17. METER & PETER
/

18. VARIA
§ Virtuele kusjes en knuffels!
§ Megacoole IHR online fotochallenge: het is de bedoeling dat elk praesidium tijdens een
online vergadering een creatieve/grappige foto maakt. De winnaar krijgt een prijs!
§ Bubblegames
op
1/04
op
de
Blaarmeersen
https://www.bubblegames.be/locaties/gent-1-mei/
§ Klaasje stopt met K3!
§ Activiteiten die de homes de komende weken organiseren:
o Adjes for life
o Valentijnsroosjes
o Kooktutorialweek
o Nieuwjaarsrecepties
o Beertasting @home
o En meer online evenementen.
§ Niki heeft gemaild naar de rector over waarom wergwerpmondmaskers verplicht zijn
als volgens de virologen stoffen mondmaskers even goed werken.
§ De nieuwe keuken die net in Vermeylen is gebouwd, mag nu niet meer gebruikt worden.
§ Donderdag gaat Lodewijk naar de kapper.

