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1. GOEDKEURING VORIG VERSLAG
Goedgekeurd

2. PUNTJES VAN EN AAN DIENST HUISVESTING
2.1. HOME ASTRID
2.1.1. OPVOLGPUNTJES
§ Verbouwingen ontspanningsruimte: noodverlichting brandt altijd
o De aannemer is hiervan op de hoogte, ook enkele internetkabels en de
opslagruimte met schoonmaakmiddelen van ISS is nog niet volledig klaar, maar
dit wordt z.s.m. afgewerkt.

§ Verflaag buitenmuur
o Niet enorm dringend dus zal voorlopig niet uitgevoerd worden.
§ Timer wasmachines
o Doorgegeven, nog geen verdere update.
o Rond 22u slaat de wasmachine uit. Door de stekker van stopcontact te
versteken, werkt de machine wel weer. Kan dit iets te maken hebben met het
slecht werken van de timers?
§ Keukenpapier + dispensers
o Werkt en wordt veel gebruikt. ISS vult het voldoende bij. Ook op de andere
homes wordt dit als positief ervaren.
§ Evaluatie keuken
o Gebruik ervan is voorlopig vrij beperkt. Wel positief dat de optie er is. Alles
verloopt vlot.

2.1.2. PUNTJES VAN HUISVESTING
§ Ontharden fietsenstalling
o Tegen 15/03 moeten de fietsen allemaal weg zijn. Hierover zal een mail
rondgestuurd worden, ook de fietsen zullen allemaal een briefje krijgen. In de
week die volgt zullen de fietsrekken verzet worden. Het ontharden zal niet
onmiddellijk daarna gebeuren, maar komt er wel snel aan. Een precieze datum
is er nog niet.

2.1.3. PUNTJES VAN DE HOMERAAD
§ Dampkap
o Kunnen de dampkappen op de rest van de home eventueel uitgewassen
worden? Dit is beneden gebeurd, en nu is duidelijk geworden dat de andere dat
ook wel eens kunnen gebruiken. à Wordt bekeken.

2.2. HOME BERTHA
2.2.1. OPVOLGPUNTJES
§ Update Berthus
o Vanmorgen gesnoeid.
§ Algemene mail i.v.m. pakketjes
o Nog niet gebeurd, maar daar wordt zo snel mogelijk werk van gemaakt.

§ Controle parking
o Er is in de homeraad een verantwoordelijke aangesteld die nu één à twee
keer per week gaat conroleren.
§ Ventilatieroosters
o Opkuis is uitgevoerd, de kleine roosters zijn ineens ook meegenomen.

2.2.2. PUNTJES VAN HUISVESTING
/
2.2.3. PUNTJES VAN DE HOMERAAD
§ Verdwenen banken
o De banken die normaal tussen blok A en B staan, zijn daar weggehaald en staan
nu aan de Sterre. De tafels met de afgeronde banken zijn van Home Bertha. De
rechthoekige banken zijn niet van hen. Ze mogen terug naar beneden gehaald
worden als de studenten dat wensen.
o Je mag Dirk mailen zodat hij eens mee komt checken welke banken precies van
de Bertha zijn! Misschien is het wel handig om deze dan ook ineens te
markeren.
§ Gras achter blok A
o Volledig kapot gereden door de strooitractor. Er zal hen gevraagd worden om
dit terug in orde te brengen wanneer het strooiseizoen voorbij is.

2.3. HOME BOUDEWIJN
2.3.1. OPVOLGPUNTJES
§ Liften
o De blauwe liften zijn gerepareerd, maar nu werkt de roze lift niet meer. Dit
wordt nagevraagd. Normaal gezien was het de bedoeling dat beide in orde
gebracht zouden worden.

2.3.2. PUNTJES VAN HUISVESTING
/
2.3.3. PUNTJES VAN DE HOMERAAD
/

2.4. HOME FABIOLA
2.4.1. OPVOLGPUNTJES
§ Update werken
o Afbraakwerken zijn (sneller dan verwacht) afgerond. Nu is het wachten op
nieuw materiaal. Fase 1 en 3 (midden van het gebouw) zullen daarna afgewerkt
worden.
§ Problemen met vervangers ISS
o Problemen lijken opgelost. Deze week waren er weer vervangers, maar deze
hebben extreem goed gepoetst.

2.4.2. PUNTJES VAN HUISVESTING
§ Renovatie afvoerbuizen
o Afgelopen. Alle toiletten en douches zijn terug beschikbaar.

2.4.3. PUNTJES VAN DE HOMERAAD
§ Aanduiding quarantainewc’s weggehaald
o Papieren zijn weggehaald omdat er op een gegeven moment te weinig
toiletten waren (door de werken) én er op dat moment geen quarantaines
waren.
o Kan opnieuw opgehangen worden, maar is dit wel nodig? We kunnen afwachten
of het nog wel nodig zal zijn, anders schieten er niet veel wc’s meer over voor
de rest van de gang. à We zullen afwachten of er nieuwe quarantaines komen.
o Er zal gecommuniceerd worden dat deze wc’s terug voor iedereen beschikbaar
zijn.
§ Tuin
o Niet zeker of deze terug in gebruik genomen kan worden. De kraan beweegt
over de tuin, dus is werfzone.

2.5. HOME VERMEYLEN & HOME HEYMANS
2.5.1. OPVOLGPUNTJES
§ Straffe lichten
o Lichtsterkte is gereduceerd tot de helft, maar toen ze weer aangestoken
werden, kwam er weer een klacht. Er is nu overlegd dat de middenste lamp

uitgelegd zal worden, omdat de mensen bij de andere lampen hier geen last
van hebben.
o De gordijnen moeten natuurlijk ook goed toegedaan worden! Als je wilt dat het
licht buiten blijft, moeten alle haakjes vanboven in orde gebracht worden, dan
zal er al veel licht tegengehouden worden.
§ Update werken inkomhal
o Lopende, goed op weg.
§ Werken studiezaal en ontspannigszaal
o Afgerond.
§ Situatie afvalhok Heymans
o Jobstudent is ingehuurd.
o Gft-container is er. Voorlopig staat deze bij de containers van Vermeylen, maar
hij is volledig vol. Deze zal eerst leeg gemaakt worden vooraleer hij verplaatst
wordt naar Heymans.

2.5.2. PUNTJES VAN HUISVESTING
§ Dakwerken
o Ze zijn aan het werken aan de valbeveiliging, maar hier zijn geen klachten over
gekomen. Normaal zouden deze werken inderdaad moeten meevallen qua
overlast.

2.5.3. PUNTJES VAN DE HOMERAAD
§ Stofzuigers
o Kunnen voorlopig niet uitgeleend worden. Vanaf dit terug mag, laten ze het
zeker weten.
§ Vuilbakjes quarantainewc’s
o Zijn weggehaald.
o Op verdiep 3, 5 en 6 zijn de aanduidingen van de quarantainewc’s ook
weggehaald.
o Zal overal gecontroleerd en indien nodig aangevuld worden.
§ Heraanvragen Heymans
o Er zouden problemen geweest zijn met heraanvragen van bewoners die een
vakje moesten aanvinken dat er niet tussen stond. Deze mensen nemen best

contact op met het onthaal. Over het algemeen zijn er momenteel geen grote
problemen met de heraanvragen.
§ Trappenhal opknappen
o De homeraad wilt samen met de bewoners iets leuks doen. Luc zal het
praesidium in contact brengen met diegene die verantwoordelijk is gesteld
voor het opknappen van de gangen.
§ Hekken rond de tuin
o Er mogen vlaggetjes aan het hek opgehangen worden om de online
lustrumweek te vieren.

2.6. HOMES KANTIENBERG
2.6.1. OPVOLGPUNTJES
/
2.6.2. PUNTJES VAN HUISVESTING
/
2.6.3. PUNTJES VAN DE INTERNATIONAL
/

3. ALGEMEEN
3.1

EHBO-koffers

De beslissing omtrent de drankautomaten wordt afgewacht. Indien de drankautomaten toch
verdwijnen, zullen er wel druivensuikers aan de EHBO-koffers toegevoegd worden.

3.2

Regels op de homes.

Voorlopig is er niets veranderd. Er waren wat onduidelijkheden omtrent studeren in de keuken,
maar deze zijn uitgeklaard. Er is ook nog een mail rondgestuurd om alle coronamaatregelen
nogmaals in de picture te zetten.

3.3

Internet

Op 10/05 komt Studenteninternet langs op de IHR. De ICT-raad wordt dan ook uitgenodigd, zij
zullen daarvoor eerst apart samenzitten.

4. VARIA
§ Herindeling oude Urgentlokalen @Home Vermeylen – Er zou plek blijven voor
Vermeylen/HK.
§ Sperperiode tussen twee contracten van interne verhuizers
o Dat sommige mensen een week zonder kot kunnen zitten als ze een interne
verhuis aanvragen, blijft een pijnpunt voor de IHR. Sommige mensen hebben
hun kot écht nodig (stage, studentenjob…) in die periode. Is er echt geen
alternatief mogelijk?
o Huisvesting wilt dat de kamers op een kwalitatieve manier doorgegeven
worden. Gezien het steeds groter wordende aantal kamers, is het op orde
brengen van al deze koten niet meer mogelijk op een termijn van vier à vijf
dagen.
o Hun spullen zullen wellicht in de home zelf gestockeerd kunnen worden.
Desnoods kunnen de studenten in kwestie een aantal dagen bij een vriend(in)
logeren of tijdelijk terugkeren naar huis. In deze periode heeft Huisvesting
geen contractuele verplichting t.o.v. de studenten, maar ze willen toch aan hen
tegemoet komen door opslagruimte aan te bieden.
o Is het dan eventueel een mogelijkheid om de optie aan te bieden in te trekken
in een niet-op-orde-gebrachte kamer? à Bijna iedereen zal een kot willen dat
op orde is. Er zullen uiteraard altijd uitzonderingen zijn, maar die zullen
beperkt zijn en het lijkt Huisvesting dan ook beter om hier één lijn in te trekken.
Uitzonderingen zullen de hele organisatie nog complexer maken, en
complexiteit is net wat men probeert te vermijden om meer tijd te winnen. De
hele situatie is praktisch onmogelijk geworden. De termijn om alle koten op te
knappen is té kort geworden, en Huisvesting wilt kwaliteit kunnen blijven
garanderen.
o Voor iemand die gedomicileerd is op de home, is een uitzondering natuurlijk
wel mogelijk.
o è Belangrijk dat deze informatie duidelijk gecommuniceerd wordt naar alle
bewoners. Een heraanvraag indienen is sinds deze week mogelijk, dus hierover

wordt best z.s.m. duidelijkheid geschept zodat er achteraf ook geen klachten
kunnen komen.
§ @Milieuraad: proficiat van Francis voor alle initiatieven die jullie de komende periode
op een coronaproove wijze gaan organiseren!
§ Kuisen van de ruiten: er zal aan ISS gevraagd worden om deze in te plannen.

5. VOLGENDE IHR
§ 31/03
§ 10/05
Dirk Mathys, Luc Van den Berghe en Francis Ascoop verlaten de vergadering.
Milan Demaître (Praeses Confabula), Frauke Van Kerckhove (Vice Confabula), Eli Van
Kerschaver (Vice mercator), Elien Cambie (Penning HK), Niki Boussemaere (Milieu HK),
Cheyenne Peynsaert (PR HK), Viktoria Gorbunova (PR HK), Arend Troch (Communicatie &
International HK) en Maxim Vandycke (Cantor HK) sluiten aan bij de vergadering.

6. PRAESES & VICE
6.1. Update vanuit de VKV
§ Uit het overleg na de incidenten op het Sint-Pietersplein zijn de grote cirkels
voortgekomen.
§ 2/03 en 4/03: Grote speeddate via platform Wonder
§ Tweede studentenconferentie met de rector – geen verdere updates
§ Maandag is er een vergadering met de burgemeester, Arno en Lodewijk zijn hiervoor
uitgenodigd. à Puntjes hiervoor mogen op mail gezet worden naar hen. Het doel van
de vergadering is om dieper in te gaan op de noden en signalen van studenten en om
feedback te geven op het huidige coronabeleid.

6.2. Voorstel lustra
Update: Francis heeft toestemming gegeven voor een zesde activiteit (voor HKC) op de homes
die geen activiteiten kunnen missen! Dit geldt wel enkel voor volgend academiejaar.

De praesessen bespraken de opties met hun praesidium en koppelden terug naar Lodewijk.
Wat vaak terugkwam was:
§ Het mag allemaal niet te lang aanslepen.
§ Het eerste semester is nog te onzeker.
§ Voorstel 1 heeft niemand gekozen.
§ Voorstel 2 lijkt gewoon geen goede optie.
§ Voorstel 3 is te ingewikkeld.
§ è Voorstel 4 en 5 kwamen het meeste terug als plausibele opties. Deze liggen nu dus
op tafel.
o Voorstel 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.
à Bedenkingen: druk! Veel activiteiten dus zal vaak kiezen worden, maar dit
zullen we als HK zeker aankunnen. Vanaf we weer dingen mogen doen, zal het
ook geapprecieerd worden dat er veel te doen is. Wel zijn Savania, Confabula
en Mercator dan de enige homes zonder lustrum en zij mogen zeker niet
vergeten worden! Belangrijk dat we dan een effort doen om ook naar hun
activiteiten te gaan en hen ruimte te geven om genoeg activiteiten in te
plannen.
o Voorstel 5: We schuiven alles op op een andere manier:
§ AJ 21-22 (sem 2): Fabiola, Boudewijn en Vermeylen
§ AJ 22-23 (sem 1): HK, Bertha en Astrid
§ AJ 22-23 (sem 2): Savania en Mercator à Hier geraken we terug op
schema.
à Bedenkingen: HK, Bertha en Astrid moeten hun lustrum dan in het eerste
semester vieren, en dat is over het algemeen een minder fijn semester om een
lustrum in te organiseren.

Discussie
§ Optie 4 zou betekenen dat we geen semesters of weken op voorhand vastleggen voor
elke home. Het idee is dan om echt af te stappen van de volle exclusieve weken zodat
we voor genoeg spreiding van de activiteiten kunnen zorgen.
à Het afstappen van vaste weken zorgt er misschien voor dat het speciale er wat af
gaat? Dan zouden eigenlijk alle activiteiten als lustrumactiviteit benoemd kunnen
worden. Het hele jaar speciaal maken zal ervoor zorgen dat het eigenlijk niet meer zo
speciaal is.
à Zal ook moeilijk worden om hier concrete afspraken over te maken, met het risico
dat er onderlinge conflicten ontstaan.
à Door te willen focussen op een volledig jaar met een onzeker eerste semester, zal
dit uiteindelijk sowieso eindigen in een drukbezet tweede semester omdat iedereen
dan alles inplant. Spreiden en rekening houden met elkaar zal dan heel moeilijk zijn.
§ De homes die normaal dit AJ hun lustrum hadden, willen dat volgend jaar op een zo
goed mogelijke manier kunnen vieren, maar dit is geen gewone situatie. Iedereen zal
wat water bij de wijn moeten doen!
§ Ziet HK het eventueel zitten om een jaar op te schuiven, zodat Bertha en Astrid kunnen
blijven staan op volgend AJ? De homes kunnen hun lustrum proberen focussen op hun
eigen bewoners om het zo toch te kunnen vieren. HK is voor haar lustrum veel
afhankelijker van de bewoners van alle homes. Het is voor hen dus belangrijk dat
iedereen van elke home welkom is alle activiteiten.
è Nieuw idee
§ Astrid wil niet uitstellen, maar Bertha en HK zijn hier wel toe bereid.
§ à Astrid volgend jaar lustrum samen met Vermeylen, Boudewijn en Fabiola zodanig
dat HK en Bertha uitstellen? Zij zouden dan samen met Mercator en Savania vieren.
§ Bertha ziet dat zitten, maar wilt dan niet dubbel moeten plooien door ook het eerste
semester te moeten nemen. Hiervoor willen ze een compromis: ze willen uitstellen,
maar dan willen ze ook het tweede semester krijgen.
§ Als het deze optie wordt, stappen we af van de vaste lustrumweken. HK heeft sowieso
geen lustrumweek en Savania vierde haar lustrum vorige keer tijdens het eerste
semester. Bertha hoeft zich dus niet echt zorgen te maken.

§ Voor zowel Bertha als HK is het slimmer om te verplaatsen aangezien ze beide
afhankelijk zijn van bewoners van andere homes.
Stemming tussen voorstel 4 en 5
§ Voorstel 4 à 2 stemmen
§ Voorstel 5 à 5 stemmen
§ Deze stemming is nog onder voorbehoud. De homes staan ook open voor het nieuwe
voorstel, maar Bertha en HKC willen dit eerst nog bespreken op hun eigen vergadering.
è Vermeylen, Fabiola en Boudewijn willen ‘hun’ jaar niet delen. Astrid wilt niet uitstellen.
Bertha wilt niet de enige zijn die deelt. Voor Mercator en Savania blijft alles hetzelfde in beide
opties, zij zouden enkel moeten delen met meer homes. De nieuwe optie zal de meeste homes
gelukkig maken en het minste homes teleurstellen. Neem deze gedachte ook zeker mee in de
discussie hierover met jullie praesidium.
è Koppel zo snel mogelijk terug naar jullie praesidium. Volgend IHR houden we de officiële
stemming.

6.3. Filmpjes welkomstdagen
We moeten eens nadenken over wat we precies in deze filmpjes willen laten zien. Er wordt
ook nog bekeken of er budget is om op de homes te gaan filmen.
§ Elke home denkt best eens na over bijvoorbeeld jaarlijkse activiteiten waar alle
nieuwe bewoners zeker van op de hoogte moeten zijn.
§ Het is de bedoeling dat dit tijdloze filmpjes worden die elk jaar opnieuw gebruikt
kunnen worden.
§ Er wordt nog bekeken wie deze video’s zou kunnen inspreken. Eventueel kunnen de
praesessen allemaal kort iets vertellen.

6.4. Communicatie prijsverhoging Studenteninternet
Lodewijk zal dit volgende week met Francis bespreken.

7. SECRETARIS
/

8. COMMUNICATIE
8.1. Update vanuit de StuGent/GSR
Maandag: overleg met de burgemeester (zie puntje praeses/vice)

8.2. Update vanuit de SoRa
Geen nieuws

9. PENNING
9.1. Subsidies 2021: interne verdeling
Voorlopig uitgesteld tot na de beslissing over de lustra.

9.2. Geld Stad Gent
Nog steeds geen update over.

10. MILIEU
10.1. Milieuraad
§ Insectenhotels worden verplaatst naar volgend jaar. Hiervoor zal een plan
uitgeschreven worden, dat komt dan terecht bij de milieu van vorig jaar. Het principe
zal hetzelfde blijven (soort van ikea-pakket). Alles is wel al goedgekeurd door Francis.
§ Focus MMM
o Activiteiten zijn besproken
o De kookworkshop komt binnenkort in een verkorte video online zodat iedereen
deze nog kan herbekijken.
§ Algemeen: probeer jullie milieus zo goed mogelijk te ondersteunen! De motivatie lijkt
wat zoek. Vraag kort eens of ze hulp kunnen gebruiken en vergeet niet langs te gaan
op hun activiteiten.
o Idee: samen met het praesidium proberen de bingokaart vol te krijgen. De
drempel wordt dan kleiner omdat je het niet volledig alleen moet doen.
à Het eerste praesidium dat samen een kaart vol krijgt, krijgt een prijs van
HK!
o Eventueel een schachtenopdracht van de bingokaart maken.
§ Swapshop moet nog geëvalueerd worden.

§ Er komen douchetimers in de douche waarmee je kan kijken hoe lang je doucht (geen
verplichting).

10.2. Maart Milieumaand
§ Poster
o Er worden posters voor MMM afgedrukt. Er wordt er één per home voorzien,
jullie kunnen zelf kiezen waar jullie deze ophangen.
§ Online activiteiten
o Filmavond (Savania), plantenworkshop (Astrid en Mercator), ecologische quiz
(Boudewijn, Fabiola en Confabula). Doorlopend is er ook de ecobingo à
Vergeet geen foto te nemen of een filmpje te maken wanneer je iets uitvoert
van de bingokaart!
o Data zijn te vinden op de MMM-poster en op de fb-pagina van ecohomes.
§ Foodtrucks @home tour
o Niki is nog volop foodtrucks aan het contacteren. Momenteel heeft ze er twee
gevonden die dit zien zitten. Moest je nog trucks kennen die biologisch en
vegetarisch/vegan eten verkoopt, stuur Niki dan snel een berichtje.
§ Take-away spaveggie
o Wachten op goedkeuring van DSA.
o Alle homes zouden zelf vegetarische spaghetti maken en verdelen vanuit hun
ontspanningszaal.
§ Verwarring organisatie op banners
o Er kwamen wat vragen van bewoners of de activiteiten van MMM ook bedoeld
zijn voor de rest van HK. Op de affiche staat namelijk enkel het schild van de
homes die de activiteit mee organiseren.
o Is het een idee om de schilden van alle homes op de banner te zetten? Zo
stralen we uit dat de activiteiten voor iedereen bedoeld zijn.
o à MMM is altijd al voor iedereen geweest, zeker nu het online is, is dit nog
makkelijker. Het HK-schild staat hier ook op om duidelijk te maken dat het voor
iedereen van het HK bedoeld is. Ook ecohomes staat vermeld op de affiche.
§ Ophaalactie koffiecapsules
o Mercator gaat een inzamelactie voor koffiecapsules van Dulce Gusto
organiseren. Dit moet per 5kg. Voor een inzending krijg je punten waarmee je
na verloop van tijd een goed doel kan steunen. Hiermee starten ze in MMM, als
dat werkt, trekken ze het verder door naar de rest van het jaar.

o Als dit werkt kan het misschien ook in andere homes of zelfs vanuit HK
georganiseerd worden. Mercator houdt ons op de hoogte.

11. ICT
§ De ICT-raad wordt binnenkort samengeroepen.
§ Gertjan is bezig aan de nieuwe site.
§ Voor zowel Confabula als Astrid moeten er aanpassingen gebeuren aan het praesidium
op de site. à Zet deze op mail naar praeses@homekonvent.be en
ict@homekonvent.be.

12. SPORT
12.1. Strava loopwedstrijd
In de paasvakantie komt er een strava 2.0 wedstrijd. Er zal waarschijnlijk ook een live
leaderboard voorzien worden (indien mogelijk) zodat de stand op de voet gevolgd kan worden
(zoals tijdens de 12ul).

13. EVENT
13.1. Verdiepenstrijd
Event werkt momenteel aan een verdiepenstrijd, communicatie hierover volgt nog.
à Boudewijn organiseert er ook één. Deze zal gespreid worden over een aantal weken en
gaat vandaag van start. Ze zullen hun ingeplande dagen aan HKC laten weten zodat zij zich
hierop kunnen afstemmen.
à Ideeën voor challenges: doorsturen naar Nele!

14. PR
/

15. ZEDEN & CANTOR
15.1. Bubbelbeerpongtoernooi

Online beerpong zelf is uitgetest, dit werkt goed. Wonder werkt hiervoor ook goed. Datum zou
gelegd worden na MMM, waarschijnlijk in de week van 29/03-2/04. Officiële datum wordt nog
gecommuniceerd.

16. INTERNATIONAL
16.1. Walk while you talk
Arend heeft dit op poten gezet, maar na een week was hij nog steeds de enige die was
ingeschreven. Dit ligt waarschijnlijk wel aan het feit dat er zo weinig erasmussers zijn dit
semester. Dikke merci in elk geval om hier moeite in te stoppen!
à Eventueel proberen de Klik-app wat te promoten?

17. METER & PETER
Op 2/04 organiseert de SoRa een werkgroep over de samenstelling van de SoRa. Vorig jaar is
het idee ontstaan om een lid van de IHR in de SoRa te krijgen. Tijdens corona was het
bijvoorbeeld handig geweest moesten we onszelf kunnen vertegenwoordigen. Francis deelt
niet altijd onze mening en we willen ook zelf onze stempel kunnen drukken. Het is niet zeker
of dit ook iemand met stemrecht zal zijn, maar wel op z’n minst adviserend.
à Vinden wij ook een goed idee? Ja! Roselien gaat dit bekijken en proberen erdoor te krijgen.
Als je hiervoor goede argumenten hebt, mag je ze op mail zetten naar Roselien.

18. VARIA
§ Virtuele kusjes en knuffels
§ Milan zal een postje zetten in de fb-groep van de IHR omtrent het meewerken aan de
vaccinatiecampagne. Het is opgestart door Confrater en ook Confabula zal hieraan
meewerken. Ondertussen werken er al zeventien Gentse clubs mee. Het gaat om
vrijwilligerswerk (vergoeding van €35/dag). Shifts duren van 7u-14u en van 13u3020u30. Promoot het initiatief eventueel bij je leden. Geïnteresseerden kunnen Milan
sturen, hij zal je dan doorverwijzen naar de juiste persoon.
§ IHR online fotochallenge à Enkel Astrid en Fabiola hebben al iets ingezonden. Als je
nog wilt deelnemen, doe dit dan deze week nog!

§ We zijn al maart??
§ Lodewijk heeft zich nog altijd niet ingeschreven voor K3.

