VERSLAG HKC
19 MEI 2019, 19U
HOME ASTRID
AANWEZIG:
Roselien Van Gucht (Praeses HK), Tessa Behaeghe (Vice HK), Kirsty Wauters (Secretaris HK),
Ranald Vandersteene (Milieu HK), Gertjan de Smet (ICT HK), Tom Libbrecht (Sport HK), Sander
Machado (Sport HK), Arno Felix (Event HK), Lodewijk Claeys (Zeden HK), Katchiri Pieters
(Meter HK), Leandro Maebe (Peter HK)
Bart van Balkom (Kandidaat Penning HK), Jeroen Heyrman (Kandidaat Penning HK)

VERONTSCHULDIGD:
THIBAUT ALLAERT (CANTOR HK)

1. GOEDKEURING VORIG VERSLAG
/

2. EVALUATIE ACTIVITEITEN
/

3. PRAESES & VICE
Linten
à Bestelling is doorgegeven. Gertjan gaat de oude linten morgen naar Storck brengen.
Dank u!

Commissies Homes & Homesberoep
à 2 personen in Commissie homes: Roselien & Arno
à 2 personen in Commissie Homes Beroep : Tessa en Kirsty
à Namen zijn al doorgegeven
àDeze commissies komen enkel samen in crisisgevallen. Ze vallen onder de SoRa

GDPR
à Inloggen in Hkdrive: op gsm’s liever geen app downloaden
à niet vergeten bij evenementen in form te zetten en forms te verwijderen
à badgenummers worden maandag doorgegeven à to be continued

Galabal der Gentse studenten
à Voorstel Feest FK: De avond voor dies natalis (19 maart) wordt een galabal
georganisseerd. Men wil alle konventen erbij betrekken door promotie te maken met
banners op evenementen + werkkrachten op evenement zelf
à Het zal waarschijnlijk plaatsvinden in Flanders Expo of Kuipke
à Het is normaal niet de bedoeling dat het HK meehelpt met de organisatie
à Interesse? Ja, als we mee mogen helpen bij de organisatie
à @Roselien: Vragen om 1 persoon van ons bij de oranisatie te zetten; Lodewijk is
kandidaat

HK weekend
à Er komt een weekend
à Ideetjes locatie en datum? Ergens in oktober; vroeg op het jaar
à ProHK is toegelaten
à Katchiri, Leandro en Kirsty helpen mee met Tessa

Teambuilding/clubweekend
à idee van Thibaut: in het 2de semester wordt een cultuurrondleiding gedaan adv een
cutytrip in Praag, Amsterdag of Berlijn. Dit zal voor ongeveer 20 à 25 personen zijn (open
voor alle homes). De prijs zal rond 300euro zijn (zonder drank)

à Discussie: Het is vrij duur en het is geen kleine activiteit meer. Dit vastleggen voor het
2de semester wordt moeilijk.
à Er kan gepolst worden met een enquete
à Alternatief: 1 dag met heel HK iets doen: stadsspel, brouwerijbezoek,.. in een stad
dichtbij
à Er zijn organisaties die dat organiseren, maar dit kan veel kosten.
à Conclusie: Dit jaar testfase met 1 dag; Het jaar daarna eventueel naar het buitenland
gaan
à Comité oprichten na NBW

HK-speeddaten
à HK on tour was hectisch, voelde verplicht aan, daarom ander idee
à “vaten” zetten op 1 activiteit; bar waarop we nieuwe en oude mensen beter leren
kennen = variatie op HK on tour
à Luide bar dus eventueel karaoke achteraf
à 5 vaten: Roos, Arno; Lodewijk, Thibaut; Gertjan
à Verschillende soorten dranken (= prijs van 5 vaten)
à Afterparty na IHC 1 (14/10)
à @Roselien: bar van Astrid op dezelfde dag, navragen bij Lisa

HK kalender: overlopen en vastleggen data
- Swap shop: 15/06-15/07
- BBQ DSA: 2/07 @ Therminal
- Zomercantus: 2/08 (@ Astridtuin)
- Verwelkoming: 30/09 @ Therminal
- HK weekend: ergens in oktober
- IHC 1: Duatlon: 14/10
- Afterparty: 14/10
- Cantus: 5/11 @Astrid
- HK-tweedaagse: 14/11 (quiz @ Therminal) en 15/11 (voetbal @ HT Zwijnaarde)
- Manillentoernooi: 25/11 @ Therminal
- Traditionele cantus: 3/12 @ Kantienberg
- IHC 2: Ultimate Frisbee: 4/12
- Teambuilding: ? (2de semester)
- VFOcantus: 14/02

- IHC 3: verrassing (Hockey?): 25/02
- Cantus: 11/03 @ Home Fabiola
- Galabal: 23/03 @ Loods 25
- IHC 4: Handbal: 2/04
- 12uL: 29/04?
- Verkiezingen: 4/05 @ Home Bertha
- Challenge run: 6/05 @ Schoonmeersen
- Afscheid: 13/05

4. SECRETARIS
/

5. PENNING
Hoe zien kandidaten penning
Jeroen: Hij heeft al een beeld gevormd dat het meer is dan enkel kassa bijhouden en op de
andere homes
Bart: Penning werk zal veel minder zijn, minder activiteiten, maar meer samenwerken als
team. Qua subsidies gaat het gelijk zijn.

Voorstel: poef
à Poef voor HKC op activiteiten (eventueel ook jas, lint,..)
à Andere jaren positief

Geen rekening, geen terugbetaling
à zorg dat je rekeningetjes bij houdt en afgeeft, anders geen terugbetaling!

Uitje met je functie
à Elke functie mag iets doen met zijn/haar functiegenoten
à Budget: nog geen zicht op. (zal ongeveer 1 drankje per persoon zijn). Meer info volgt
later

Betaling sportzaal HoGent
à via vaste prijs (Roos mailt om te vragen hoeveel juist) ipv toegangstickets
à betalingsbewijs wordt opgemaakt en betaling adhv cash of via bancontact

6. MILIEU
Swapshop
à Ranald heeft met Sara gepraat; kan er zelf niet geraken door examens, etc.
à Thibaut en Stefanie wouden helpen

Maart Milieu maand
à Maak helpen op de activiteiten verplicht zodat iedereen helpt.
à Roos vraagt aan Roy voor de sappentrapper.

Vergroening Therminal
à Ranald heeft nog geen ideetjes
à Planten langs de muur?

7. ICT
Plannen website?
à Volledig van 0 een nieuwe schrijven. Gertjan heeft al enkele mensen gecontacteerd om
te helpen.
à Zal in de vakantie gebeuren, maar wordt waarschijnlijk een jaarproject.
à Vraag om Ecohomes erbij te zetten
à Foto’s praesdidiumleden: Uniforme foto’s nemen voor de overgangscantus
à @Gertjan: Vraag de mening van HKC over layout
à Website kan een vast puntje worden op de vergaderingen

Email-adressen doorgeven aan nieuw HKC (1/07)
à van zodra Gertjan kan (op 1 juni)

Nieuwe praesidia: foto’s updaten
à vraagt Gertjan rond.

à Eventueel op de verwelkoming nog foto’s nemen
à De foto van Arno staat al vast
à Idee om foto’s van Maxim en Sander af en toe om te wisselen

Beamer/tent/verwarmingselementen/bakfrigo reservaties
à Beamer en tent staat al op de website
à Bakfrigo komt als opmerking bij op de website
à Cambiokaart staat er in
à Er wordt nagevraagd voor een cambiokaart voor elke home

8. SPORT
Data IHC’s
à 4 ihc’s
à IHC 1: Duatlon; idee nog uitwerken; eerste idee was watersportbaan, maar is 5km en is te
ver om te lopen
à IHC 2: Frisbee: niet veel voorbereiding nodig; enkel kegeltjes zetten
à IHC 3: Hockey: meer info volgt
à IHC 4: Handbal: meer info volgt
à HK voetbal: op tijd veld contacteren; afgelopen jaar kostte het 125euro zonder
kleedkamer; vragen aan andere homes om extra tentjes mee te nemen in geval van regen.
à Manillentoernooi: organisatie hetzelfde als afgelopen jaar. Één aanpassing: er wordt met
poules gewerkt.
à Drankbordjes: Er wordt gevraagd aan Frederic om er bij te maken.
à Zwerkbal: organisatie doet het gratis. Er wordt veel opkomst verwacht.
à Zeflverdediging: Matjes bij Stad Gent zijn gratis en het is de bedoeling om bewoners met
ervaring zelf te laten lesgeven.
à Paintball: vermeylen wil het alleen organiseren, er wordt met hen gepraat. Als de
penning is verkozen, wordt er gevraagd naar budget/subsidies.
à Boodschap voor de extra activiteiten: veel reclame maken & op tijd data en praktische
zaken regelen.

Challenge run?
à idee: competitie SK tegen HK of gewoon homes onderling

à @Sander en T-rex: Mercator en Confabula contacteren. + op tijd terug comminuceren of
de homes apart moeten inschrijven.

9. EVENT
Verwelkoming praesidia
à 30/09 @ Therminal
à We moeten om 22u eindigen, want FK heeft de zaal. We mogen nog opruimen na 22u

Quiz
à 14/11 @ Therminal
à Tijdens examens uitwerken en wachten op 2de event; Ideetjes mogen naar Arno
gestuurd worden.

Galabal
à 23/03 @ Loods 25
à Receptie voor galabal voor werkmensen/oud Hkleden.
à café is overdag open. @Arno: Navragen of het mogelijk is. Andere locatie zien we niet
zitten.
à Galabal is aansluitend op receptie.
à Invulling receptie: wordt later nog afgesproken
à Feestjes in Galabalcomité?
à Geen respons als je iets vraagt
à Vergadering plannen en vragen wat de feestjes verwachten. In hoeverre willen zij
betrokken zijn?
à Communicatie naar praeses, zodat die de feestjes kan motiveren.

Afscheid praesidia
à 13/05 @ Home ?
à traiteur was een succes, maar prijs is misschien een struikelpunt

à Enquete opstellen voor evaluatie: combinatie tussen wat homes willen en wat HKC
wil/kan dragen; Afwachten wat de inzet is van HKC tijdens andere activiteiten

Alcoholworkshop
à Eventueel ander thema, maar alcohol is goed.
à eventueel uitbreiden naar drugs.
à De manier waarop reclame gemaakt werd was niet effectief. Er moet meer info
gegeven worden; er is vorig jaar om als referentie te gebruiken.
à Datum nog niet bekend

Algemene puntjes
à Oud HKLeden uitnodigen voor alle activiteiten.
à Tip: op het Canva-account van HK staan prijslijsten

10. PR
Jassen/truien
à We behouden dezelfde leverancier
à jassen bestellen en ophalen om bij te stikken in herexamens

Instagram
à Iedereen van HKc eens voorstellen tijdens examens
à Bloktips combineren met voorstelling
à @Tessa: stel poll op met wie welke datum kan

BUFFL. App
à Zeker invullen!

Sponsors
à Papier&co behouden? Ja, zeer tevreden van.

à Lidkaarten? Niet te doen. Veel homes hebben dat al zelf
à Vergadering met Maes: factuur naar penning en niet alleen naar pr
à Ideeën nieuwe sponsors? Met enkele mensen rondgaan in de zomer.
Albert Heijn, Interimbureau’s, Mise en place, Silvertie, Delta worx, Studaro, accent, Nowjobs,
Draagkracht (0,50euro per uur dat iemand van HK werkt),..
à Familie die kan sponsoren, eventueel in natura
à Gertjan vraagt aan zijn buur voor bloemen
à Vader Leandro werkt bij busbedrijf

11. ZEDEN & CANTOR
Data cantussen
à 5/11: cantus
à 3/12: Traditionele cantus
à 14/2: VFO-cantus
à 11/3: cantus

Zomercantus/zwanenzang
à @lodewijk: event aanmaken voor zomercantus
à cantusteam doet overdracht? Wordt afgesproken met cantusteam van afgelopen jaar.
à Er wordt aan Caro gevraagd om drank te bestellen

12. COMMUNICATIE
/

13. INTERNATIONAAL
/

14. METER & PETER

/

15. VARIA
NBW
à Dinsdag vergadering
à 1 a 2 personen per home verantwoordelijk; confabula en mercator nog niemand. Tessa
vraagt rond.
à Leandro biedt zich aan als chaffeur voor tijdens het weekend
à er komt een shiftenlijst online.
à Affiches uithangen/ Flyers rondbrengen.
à Lodewijk wil meehelpen met flyers ontwerpen
à @Tessa: Bij confabula flyers in de bus of onder de deur?
à Er op letten dat Hoge school vroeger begint dan UGent om reclame te maken op
sleutelophaling.
à Optie voor internationale studenten? Te moeilijk om alles in het engels te organiseren.
Eventueel wel reclame voor de fuif in het engels.

Verkiezingen 2 ronde
e

à 24 juni om 20u @ Home Fabiola
à Kandidaturen: Event, Penning, Internationaal, PR
à Vraag rond voor PR binnen eigen (oud)praesidium

Gebruik media
à Fb: serieuze zaken
à Snapchat/whatsapp: gezever
à Via sms/whatsapp: melding als er een belangrijke mail, fbpost, to do is.

Journey of sound – Balaton
à Aanbieding Vermeylen : Roadtrip, aparte campsite, volledig betaalde cantus
à Vanuit vermeylen: niet super veel interesse door prijs/werk
à Lodewijk over vorig jaar: veel zat er niet in; Extra kosten: 220 euro festivalticket, ticket
bus 160 euro. Op de camping veel problemen gehad
à Duur voor wat het is

à Boudewijn vragen naar hun ervaring met snowbite.
à Interesse vanuit HK? Waarschijnlijk niet, niemand kan/wil en te laat om nu nog te
regelen.
à @Roselien: naar contact van Arno sturen dat het een “nee” is.

Band (T-rex)
à Het voorstel is dat we een bandje oprichten om gratis te spelen op receptie van galabal
HK, vosrock, August in April, etc..
à Het enige dat we nodig hebben is spelers en een oefenzaal
à oefenzaal: Therminal?
à Potentieel: Thibaut (zang), Tessa (zang), Gertjan (piano), Shauni (bas), T-rex (gitaar) en
Bram H. (drum)
à Rendement oefenuren vs. Gratis uren spelen
à T-rex wil dit regelen bij goedkeuring; hij mag eens rondhoren

Startuuur vergadering
à Op zondag liefst vanaf 20u

Kot opkuisen
à Na de overgangscantus
à inventaris updaten

16. VOLGENDE VERGADERING
Overgangsvergadering/zomervergadering
à nog geen datum; wordt gevraagd aan Thibaut. Kan eventueel ook bij Lodewijk of
Gertjan.

Vergadering september
à 24 september om 20u @ Fabiola (Solarium)

IHR
à Woensdag 2 oktober 18uur @Home Astrid

Ad hoc
à Woensdag 16 oktober 14u30 @Raadzaal UFO

