VERSLAG IHR
6 NOVEMBER 2019, 18U
HOME BERTHA
AANWEZIG:
Francis Ascoop (Afdelingshoofd Huisvesting), Dirk Mathys (Homebeheerder),
Luc Van den Berghe (Homebeheerder),
Roselien Van Gucht (Praeses HK), Tessa Behaeghe (Vice HK), Kirsty Wauters
(Secretaris HK)
Lisa Dangreau (Praeses Astrid), Elien Verbrugge (Vice Astrid), Cynthia Cleeren
(Praeses Bertha), Robin Dirckx (Vice Bertha), Hadewig Claeys (Praeses
Boudewijn), Iebel Crutelle (Vice Boudewijn), Shauni Bernau (Vice Fabiola),
Paulien Custers (Praeses Vermeylen), Kaat Bottu (Vice Vermeylen)

VERONTSCHULDIGD: Sam Schauvliege (Homebeheerder), Maxim Vandycke
(Praeses Fabiola)

1. GOEDKEURING VORIG VERSLAG
2.WIFI
Beslissing ad hoc: Dienst Huisvesting en de homes zullen de bewoners
sensibiliseren over het gebruik van eigen routers en DICT zal meer
sanctioneren.
Voorstel: Enquête van twee jaar geleden aanpassen en opnieuw verspreiden?
Studenteninternet: Hoe zit het op betalen home Heymans en Xior
bijvoorbeeld?

Home Heymans: Eduroam is niet optimaal, en je hebt de optie extra te
betalen voor studenteninternet.
• Xior: Hier werkt het op sommige koten goed en op andere niet. Er is ook
de keuze om ofwel Eduroam ofwel studenteninternet te gebruiken...
• De communicatie met de helpdesk gaat zeer goed volgens huisvesting.
De laatste tijd zijn er veel klachten van Home Fabiola door illegaal gebruik van
de routers.
In 2017 wou 62% van de bewoners betalen voor wifi. Het budget van €200000
voor de installatie is al voorzien, alsook €60000 voor schadegevallen.
Conclusie: Er komt opnieuw een enquête om de bewoners te bevragen over de
optie van studenteninternet en wifi op elke kamer voor €12 per maand. Indien
de wifi zou doorgaan, is het een verplichting om het abbonement te nemen en
beursstudenten zullen hierbij geen korting krijgen. Het is namelijk een
collectieve voorziening.
Tegen volgende week proberen we de enquête te verspreiden. Misschien
wordt er nog een keer samengekomen als het past in de agenda om de
enqueêe te bespreken.
Francis zal in dat geval DICT uitnodigen.
•

Varia: Lesopnames op Ufora gaan ook van ons dataverbruik op vpn waardoor
onze data snel op is. Dit was bij Minerva niet het geval. Nadat de datalimiet
overschreden is, kunnen we ook niet meer op Ufora.
—> Oplossing: Via athena gaan. Blijkbaar werkt dat niet altijd. Francis vraagt
dat aan DICT. Dit moet wel duidelijk gecommuniceerd worden naar alle
bewoners. Francis neemt het mee.

3. PUNTJES VAN EN AAN DIENST HUISVESTING
3.1. HOME ASTRID
3.1.1. OPVOLGPUNTJES
→ Nieuwe herinrichting buitenruimtes (oude fietsenstallingen): Een datum
wordt nog gecommuniceerd.
→ Plaatsing manuele fietspomp: de compressor is regelmatig kapot dus werd
er vorige IHR gevraagd om een eventueel een manuele fietspomp te plaatsen.
Dirk zou dit bekijken. Dat is in orde.

3.1.2. PUNTJES VAN HUISVESTING
/

3.1.3. PUNTJES VAN DE HOMERAAD
→ Middenplein dak: Daaar liggen veel sigarettenpeuken. De sigaretten gaan
door ISS worden opgekuist.
→ Werken spanning: Home Astrid vroeg zich af welke soort werken dit waren.
Het zijn werken aan de hoogspanningskabine en deze moeten geberuen
conform de wetgeving.
→ Inkomdeur: die is vervangen. Spijtig dat het gebeurd is tjdens het kikkeren.
De melding kwam ook vrij vroeg in de avond. Het zal dus niet om vandalisme
gaan. De kikkertafel mag niet staan in de inkomhal.
→ Posters: de posters van de permanentie mogen wel aan de deuren, maar
onze posters niet. De prikborden dienen hiervoor, maar de posters van
permanentie moeten dan ook ergens anders hangen. Dit wordt
gecommuniceerd.
→ Vraag bewoner: Kunnen de ramen ook aan de binnenkant gekuist worden?
Dat wordt normaal niet gedaan, omdat je dat zelf moet doen. Misschien deze
keer wel in Home Astrid, omdat die werken er nu zijn.
→ Badge voor scriptor en bar. Bar is nog altijd niet in orde, maar die persoon is
er wel meerdere keren geweest. Die ligt er normaal, maar het onthaal wil die
niet meegeven. Lisa moet de mail doorsturen naar Francis. Hij zal dan met het
onthaal praten.
→ Ontkalken douchekoppen: Dirk vraagt het na.

3.2. HOME BERTHA
3.2.1. OPVOLGPUNTJES
→ Vlag: Er is een nieuwe directeur van de permanentie. Ze is niet tegen het
ophangen van de vlag, maar het kan enkel onder bepaalde voorwaarden.
Wordt vervolgd.
→ Sensor fietsenstalling; volledig geïnstalleerd. We moeten nu afwachten en
kijken hoe het werkt.

→ De deuren van de gemeenschappelijke zalen: Bij de deur van zaal A staat de
klink naar beneden. Zaal B is in orde.

3.2.2. PUNTJES VAN HUISVESTING
/
3.2.3. PUNTJES VAN DE HOMERAAD
→ Plafond: er is een plank uitgehaald in zaal B. Die ligt ter veiligheid opzij.
Zowel in Zaal A en B zijn er herstellingen nodig aan het plafond. Dat is
doorgegeven in herstelling, maar Dirk gaat nog eens horen, want het zou met
prioriteit moeten gebeuren.
→ Deur gang 1, blok B: Herstelformulier is al ingevuld. De klink aan 1 kant is
volledig losgekomen en het badgemoment blijft piepen.
→ Kot werkmannen: Daar komt regelmating een piepend geluid vandaan. Dat
betekent dat de deur niet dicht kan. Het is een alarm van de brandcentrale en
Dirk kan dat niet afzetten. Als je dat hoort, kan je best naar permanentie
bellen.
→ Postpakketjes bij Joris en Ria: Er wordt gekeken om een groter huisnummer
te voorzien, zodat het duidelijk is bij welk adres de pakketjes moeten geleverd
worden.
→ Preventiestudent: Kunnen er branddekens worden voorzien? Normaal
hangen die in de gemeenschappelijke keukens, maar Home Bertha heeft dat
niet. Huisvesting zal er ergens in de gangen 1 of 2 hangen. Dirk zal dit navragen.

3.3. HOME BOUDEWIJN
3.3.1. OPVOLGPUNTJES
→ Defribillator: nieuw Medisch toezicht. Niet noodzakelijk om het te doen; lijst
met argumenten. Francis stuurt het door.

3.3.2. PUNTJES VAN HUISVESTING
/
3.3.3. PUNTJES VAN DE HOMERAAD

→ Slagboom: De bars vragen hoe externe personen moeten binnen geraken.
In principe wordt alles voorzien door dienst gebouwen. De mensen die komen
kuisen hebben een badge. Enkel de brouwer zullen de bars zelf moeten binnen
laten.
→ Printer: Het meisje die de post doet steekt af en toe papier in de printer..
De mensen van de post nemen papier mee en zo wordt dat op dagelijkse basis
gedaan. Er wordt gekeken naar een plaats voor het papier, want de homeraad
wil geen barsleutel geven.
→ Branddeuren beneden: De ene gaat niet meer toe (kant van upkot/bij resto).
Allebei zouden een alarm moeten hebben als ze blijven open staat, maar het
alarm blijkt niet meer te werken.
→ Verlichting fietsenstalling: Het is best om terug te gaan naar lichte
verlichting en pas versterkt bij beweging.
→ Douches hogere verdiepingen: Er is amper water bij lauw water. Er is niet zo
veel straal, zoals bij koud water. Er is al een mail gestuurd en een
herstelformulier ingevuld. Ze gaan er hopelijk eindelijk naar kijken.
→ Is er een afvalkalender voor de glasbak? Donderdag is het waarschijnlijk
ophaling, maar je kan best aan de kuisploeg vragen wanneer de ophaling juist
is.
→ Pooltafel: valt uit elkaar. Herstelformulier invullen.
→ Lift aan resto kant: Die is al 2 weken stuk. Dirk heeft gebeld, maar het duurt
wel lang.
→ Badge: Bij het onthaal werken jobstudenten die zeggen dat ze geen badges
mogen geven. Hadewig mailt hiervoor naar Franics.
→ Fuif: terugkoppelijk naar vorige ihr. Francis heeft nog geen nieuws. Hij gaat
het navragen bij de coordinator van security.

3.4. HOME FABIOLA & HOME COUNCIL KANTIENBERG
3.4.1. OPVOLGPUNTJES
→ Update verbouwingen gelijkvloers: er is nog geen nieuws, maar we staan
aan de vooravond van een zware renovatie. Die gaat sowieso niet samen
gebeuren. De verbouwingen komen niet in 2019-2020. De studie heeft
vertraging.

3.4.2. PUNTJES VAN HUISVESTING
→ Renovatie buiten schrijvnwerking aan zijkanten en kopse gevels. De opbouw
van de kraan vrijdag de hele ochtend. De werkmannen mogen eenmalig om
6uur binnen. Vanaf 8 november kan de hoofingang niet meer worden gebruikt.
De bowoners moeten aan de kant van Home Vermeylen binnengaan. Elke
bewoner kan binnen met de kamersleutel. Communicatie is hierover al
verspreid. Het zal niet mogelijk zijn om het wassalon te gebruiken.
Alternatieven zijn de Kantienberg en Heymans (toegang tot badge is in orde).
→ Solarium: Het was daar weer heel vuil en de vloer plakte enorm. Het heeft
uren geduurd om te kuisen. Het solarium zal tot aan de inhaalweek toe gaan
om 20uur. Vanaf de inhaalweek blijft ze open tot 23u.

3.4.3. PUNTJES VAN DE HOMERAAD
→ Wat moeten we exact doen met de internationale studenten: Home Fabiola
en Vermeylen organiseren samen één activiteit per semester. De functie
“internationaal” zou dat vanaf volgend jaar moeten overnemen en
coördineren, maar de statuten hiervoor zijn nog niet klaar.

3.5. HOME VERMEYLEN & HOME HEYMANS
3.5.1. OPVOLGPUNTJES
→ De stopjes die in de lavabo’s zitten, ontbreken nog op een aantal
verdiepingen. Het zijn er veel. Het is doorgegeven.
→ Fietspompen (in tuin van Vermeylen en de bewaakte fietsenstalling): in
orde.
→ Gereedschap aan fietsenherstelpunt: nog geen nieuws. Er zijn geen
universele fietssleutels bij het gereedschap. Het wordt nagevraagd.
→ Badgemoment fietsenstalling: Af en toe werkt het wel en niet, maar ze staat
niet meer open. Het is goedgekeurd om het poortje te vervangen. Dat is
misschien volgende maand in orde.

3.5.2. PUNTJES VAN HUISVESTING

→ Asfaltering: Door een verzakking van afvoerbuizen is er vertraging. Er zal een
omleiding zijn, want aan het onthaal zal je niet meer doorkunnen door het
leggen van de nieuwe asfaltlaag.

3.5.3. PUNTJES VAN DE HOMERAAD
→ Fietsenstalling bezoekers (groningen): om 23u gaat die op slot, maar het
licht blijft branden. Dat is normaal met een sensor. Wordt bekeken.
→ Printer: zwarte toner is via huisvesting te verkrijgen.
→ ISS: In de herfstvakantie werden de douches en wc’s niet echt gekuist. Home
Vermeylen heeft veel klachten gehad. Er is ook minder wc papier bijgevuld en
ook ’s morgens was die al op. Normaal komen vaste mensen van ISS. Als die
uitvallen door vakantie, dan is er vervanging en die doen het niet goed.
Onmiddellijk doorgeven in het vervolg. Er worden al extra controles gevraagd.
→ veiligheidsenquete. Heeft geholpen, want er zijn geen klachten meer en veel
minder onbekenden op de home. Actie wordt volgende week nog eens
herhaald.

4. ALGEMEEN
4.1. SWAP SHOP DISTRIBUTIE-EVENT EDITIE 2E SEMESTER
→ zaterdag 8 februari of woensdag 5 februari?
Huisvesting kan jobstudenten inzetten als het nodig is. De studenten komen
dinsdag toe. De conclusie is dus 5 februari. We moeten aan Francis laten weten
hoeveel personen kunnen helpen en dan wordt dat aangevuld met
jobstudenten.

4.2. MULTIFUNCTIONALS
Locaties:
→ Bertha: Aan lift blok A, 1ste verdieping; Er is twijfel, dus we evalueren dat in
het 2de semester.
→ Astrid: Gelijkvloers aan keuken
→ Fabiola: gelijkvloers trappenhal
→ Kantienberg: Groningen aan aan de Overpoortstraat, 1ste verdieping
De printers komen er in de komende weken.

4.3. VERMEYLEN HERINDELING OUDE UGENTLOKALEN.
De herindeling is wel goed, maar er is een vraagje van Home Vermeylen: Hoe
zal DOWA werken; staan er bureaus? Zouden de bewoners ook de grote zaal in
de blok kunnen gebruiken? Er staan bureaus, maar de bewoners zullen met de
extra zalen plaats genoeg hebben.
Je moet niet door elkaars ruimte, want die zijn gescheiden.
Er is een gedeelde vergaderruimte. Afspraken zouden met een online planner
kunnnen gebeuren.
Francis gaat nog vragen voor een extra stockageruimte voor Home Konvent.

4.4. HERSTELFORMULIER
Op 1 december 2019 zal het herstelformulier overschakelen naar homeserv.
Bewoners kunnen zo veel rechtstreekser een melding maken aan de dienst. De
homebeheerders blijven nog steeds de tussenpersoon. Huisvesting heeft nog
testpersonen nodig. Lus zal de datum doorsturen via mail.

5. VARIA
→ Opvolging: Kasten voor in HK-kot: De hoogte van het kot is 2m, dus er zullen
bij de kringwinkel rekken worden besteld.
→ Opvolging: Sensibiliseringscampagne: ‘Wees lief voor de buren’. Volgende
week bij overleg.
→ Opvolging: Campagne Kot proper achterlaten
‘Vuil kot: boete = X euro’ naar analogie met ‘Lelijk hoofd: boete 50 euro’.
Ideeën moeten we doorsturen naar Francis.
→ Opvolging: Volgende IHR Secret Santa. Luc zal niet mee doen. Roselien zal
nog vragen wie er aanwezig kan zijn en daarna kunnen we namen trekken.
→ Greenhub; ESN wil graag een moestuin voor buitenlandse studenten: Op
Kantienberg zijn er niet veel gelegenheden. Misschien bij Upsala in opbouw?
Het kan, maar dan moet er iemand zijn vanuit HK die het opvolgt en dat gaat in
de Fabiola al moeilijk. We zullen daar beginnen en aan Layla vragen om het op
te volgen.

→ Keukenkastjes: opnemen in het intern regelement. Bij misbruik geeft het
regelment het recht om het open te breken. Dit wordt geïmplementeerd bij de
start van het nieuwe academiejaar.

6. VOLGENDE IHR
•

5 december om 18u @ Home Boudewijn

Dirk Mathys, Luc Van den Berghe, Francis Ascoop verlaten de vergadering.
Liam Viaene (Praeses Confabula), Jolan Delecluyse (Vice Confabula), Imen
Dakhlaoui (Praeses Mercator), Eli Van Kerschaver (Vice mercator), Rano
Pulatova (Praeses Savania), Lieze Kerkaert (Vice Savania) sluiten aan bij de
vergadering.

7. PRAESES & VICE
7.1. BIJLESPROJECT DOOR JULIE LAUWERS VAN SKILL HOUSE
→ De senioren zullen reclame maken in de homegroepen.
→ Vragen mogen gesteld worden aan Julie. Zij stuurt haar contactgegevens via
mail door naar Roselien en we kunnen haar terugvinden op de website van Skill
House.

7.2. JOURNEY OF SOUND: THE BALATON TRIP
Voordelen:
-10+1 (1 persoon kan gratis mee, de waarde van de reis wordt opgevraagd op
factuur als commissie voor de organisatie of het bedrag wordt als korting
toegekend over de verschillende deelnemers)
- Gratis cantus voor alle leden of 1 vat van 30l per 10 personen

- Gratis Journey Of Sound sweater met jullie logo op bedrukt vanaf 20
personen.
- Gepersonaliseerde flyers en posters
- 1 reis die jullie mogen weggeven aan de hand van een like & share contest
→ Kaat gaat naar HILOK sturen, want zij werken ermee samen. We zijn
bezorgd over de betrouwbaarheid.

7.3. INFOMOMENT ROND GDPR VOOR VERENIGINGEN
De Data Protection Officer van de UGent wilt studenten informeren over wat er
met hun data gebeurt, wat de rechten en plichten zijn van studenten. Ze wilt
daarvoor een infomoment rond dataprotection en privacy organiseren voor de
verenigingen (100 pers) op donderdag 28/11.
→ Noteer deze datum in jullie agenda want we moeten zeker 1 iemand sturen
(ICT bv.)

7.4. ALCOHOLWORKSHOPS: EVALUATIE
→ Volgend jaar weer laten komen, maar over een ander onderwerp zoals
seksueel overschrijdend gedrag.
→ Normaal zou het ook over andere onderwerpen gaan, maar uiteindelijk is
dat niet gebeurd. We willen dat toch wel, dus het wordt nagevraagd.
→ het eerste deel met het lopen over de lijn was even leuk, maar er waren ook
irrelevante vragen bij. De tijd die daar gespendeerd werd, is beter om te
spenderen aan het latere deel.
→ Basic workshop blijven doen voor nieuwe personen. We willen wel ervaren
personen om het gesprek op gang te trekken.
→ Vroeger communiceren, want het was een drukke week.
→ Het was leuker dan dat het klonk, dus volgend jaar moeten we anders
reclame maken.
→ Sponsoring van de GSR voor volgend jaar wordt moeilijk, want het zou voor
alle studenten moeten zijn. Dan zou GSR dat moeten organiseren. De
Konventen moeten we wel gescheiden houden, want er is een andere sfeer.

7.5. SEKSUEEL OVERSCHRIJDEND GEDRAG

→ Ideeën vanuit workshop op Student Bootcamp (2/10/2019):
Ombudspersoon op de homes aanstellen
→ Interesse voor workshop:
Trustpunt UGent en ook studentenpsychologen UGent komen met een
workshop in 2de semester over grensoverschrijdend gedrag en Active bystander
effect. Roselien kijgt daar volgende week meer info over en gaat vragen of wij
gratis proefkonijn mogen zijn.
→ Ook chatlijn aan UGent om te praten over seksueel geweld:
Zie artikel Schamper
(https://www.schamper.ugent.be/editie/608/artikel/seksueel-geweld-latenwe-erover-chatten)
De senioren verspreiden dit in de homegroepen.
We moeten er over praten binnen het praesidium en een aanspreekpunt
aanstellen waar mensen terecht kunnen. Denk aan nieuwe mensen en
schachten.
→ HK zal de Flirtertwister van SENSOA bestellen en dan kunnen de andere
homes deze uitlenen.

7.6. SECRET SANTA OP VOLGENDE IHR
Organisatie: tegen 19.30 komen de niet-UGent homes naar de IHR en Roselien
voorziet eten.
Maximumbedrag: 5euro

8. PENNING
8.1. FACTUUR VAN EVENEMENTEN
Voorstel: Factuur per home opsturen naar de homes na evenementen zoals de
verwelkoming. Het is te omslachtig en meer werk voor de penningen. Jeroen
kan dit enkel in 2de instantie doen, als hij geen antwoord krijgt.

9. ICT
9.1. VERSPRINGEN VAN NAMEN BIJ AANVRAGEN ACTIVITEITEN
Het is een mysterie waarom dat gebeurt.

Oplossing: een paar dingen invullen en op indienen klikken. Je krijgt dan een
melding dat nog niet alles is ingevuld. Je vult dat gewoon de rest in en daarna
zou het niet meer verspringen.

9.2. HK-WEBSITE: KNOP CAMBIO
Cambio wordt bakfrigo, dus reserveer de bakfrigo gerust als je hem wil
gebruiken.
Je krijgt iemand van HKC toegewezen met wie je verder afspreekt voor de
ophaling en het terugbrengen van de frigo.
Breng hem steeds proper terug aub.

9.3. FOTO’S
Er ontbreken er nog een paar.
Home Bertha: de volgorde staat niet juist. Feest staat naast Praeses.

HKSERVER:
Home Vermeylen wil de website updaten, maar dat gaat voorlopig niet. Het HK
werkt er met 4 mensen aan. Op het einde van dit semester moet het lukken.

10. MILIEU
10.1. SWAP SHOP DISTRIBUTIE-EVENT EDITIE 2E SEMESTER
→ woensdag 5 februari
→ To do Ranald: Datum navragen bij de homeraden.

10.2. #9DUST: SCHRAPKAART

→ Op instagram posten met #9DUST als je een opdracht doet.
→ Er wordt meer info gevraagd over de creatieve DuSt-opdracht.
→ Hoe meer je doet, hoe meer kans je hebt om iets te winnen. Je moet niet
alles voltooien
→ Vergeet niet om voor de honden dopjes te sparen.

11. SPORT
11.1. IHC DUATHLON
Feedback van HK-sport:
→ Zelfgemaakte regels zijn moeilijk over te brengen doordat niemand ze al
kent. Ook al is het concept zeer simpel.
→ Sander en Tom hadden een andere telling wat tot verwarring zorgde.
→ Wij dachten dat alles duidelijk was naar de sportjes toe, maar toch waren
op het moment zelf nog vragen.
→ In het vervolg werken we op de IHC’s met een aanmelduur en een startuur.
Zo kunnen we zorgen dat we op tijd beginnen.

→ We hadden de watersportbaan gekozen omdat dit gratis is en exact 5km wat handig is voor een exacte totale afstand te hebben-, het was echter niet
zeer overzichtelijk hoe de wedstrijd verliep in het veld vanaf de start. Dus in het
vervolg moeten zo’n dingen op een (betalende) piste zijn.
Stand:
Boudewijn
Fabiola
Astrid
Vermeylen
Confabula
Bertha en Mercator
Savania
Bertha en Mercator krijgen evenveel punten, namelijk de punten voor
de zesde plaats en zevende plaats gedeeld door twee. Savania krijgt punten
voor de achtste plaats.
Feedback:
- 1 persoon die het hele rondje moest lopen was een beetje te extreem.
- Er waren frustraties over de shortcuts. In het vervolg best personen van HKC
daar zetten.
- lange wachttijd voor het eindelijk begon, dus goede lopers moesten afhaken,
omdat ze ergens anders naartoe moesten . Omdat het daarna afterbarty was,
was er dus een deadline en is dat ten koste gegaan van de IHC.

11.2. HK-VOETBAL
De exacte uren moeten nog besproken worden, maar reken op 8u30 -> 17u30.
(We zijn vorige maand langs geweest en dan gaf de penning van HT Zwijnaarde
die uren op, het kan vroeger beginnen en later eindigen, niet omgekeerd)
Poules komen nu vrijdag online, we houden rekening met de poules van vorig
jaar. Degenen die vorig jaar begonnen, zullen nu wat later spelen. Het
aanmelduur zal twintig minuten voor de eerste wedstrijd van de

respectievelijke home zijn (dus als Home Mercator om 9u moet spelen, is dit
aanmelduur om 8u40).
Sander en Tom gaan morgen om 10u naar l’Arbre broodjes en soep regelen.
Voor de broodjes komt er een google form online (ten laatste vrijdag), er zal
ook een deadline zijn wat nog afgesproken moet worden met l’Arbre. Wie voor
deze dag geen broodje heeft besteld krijgt er ook geen.
Boudewijn vraagt om niet als eerste te spelen, omdat zij fuif hebben de dag
ervoor.
Er wordt gevraagd om op de IHR aan het begin van het semester de acitiveiten
te overlopen van het HK, zodat er minder dubbelboekingen zijn.

12. EVENT
12.1. AFTERBARTY
→ Het was heel leuk.
→ Tof dat er niet enkel bier was.
→ Het was er wel warm.

12.2. QUIZ
Donderdag 14/11:
Ondanks activiteiten van andere homes zijn er toch teams van die homes
ingeschreven.

13. PR
13.1. SWAP FIETS
→ Uitlenen van de fietsen: Er is een document opgesteld vooor het
eigenaarschap. Momenteel worden die door HKC gebruikt. In het document zal
een periode staan waarin andere homes de fiets lenen, zodat je zelf
verantwoordelijk bent voor de kosten bij diefstal.

13.2. HOMEKONVENT GENT TOEVOEGEN ALS AANBEVOLEN GROEP

13.3. BERICHT VAN MARKO
→ Zou gedeeld moeten worden in alle homegroepen.
→ Reclame maken voor de HomeKonvent groep naar de schachten.

13.4. HK-BOEKJE
→ Komt binnenkort.
→ Er komen een paar fysieke exemplaren voor op home in de onspanningszaal.
Voor de rest zal het online te bekijken zijn.

14. ZEDEN & CANTOR
14.1. ZANGAVOND: EVALUATIE
→ Er was een redelijke opkomst.
→ Het evenement moet vroeger online staan.
→ Veel bijgeleerd, leuk evenement.

14.2. CANTUSSEN OP DE HOMES
X comilitones + praeses?
Praeses niet bijgerekend.
Stemming: goedgekeurd.

14.3. DOPEN
→ Alle dopen zijn gebeurd en alles was in orde.
→ Doopcontainer: er zijn problemen, maar HK gebruikt het niet.
→ Enkel confabula doet “spaghettiavond”.

15. VARIA
→ Imen: Upperdare met alle homes. Al veel homes doen dat. Is ook iets wat
vooral vrouwen doen. Maar wel voorstander voor een bondingactiviteit.
→ Situatie Boudi/Vermeylen/Fabiola: Allemaal vrolijke vrienden :)
Stelen kan niet, wel op voetbal maar doe het enkel daar.
→ Lustra: data voor volgend jaar:
Fabiola: Week 2, 2de semester.
Vermeylen: Week 5, 2de semester. (8 maart: 12urencantus)
Boudewijn: Week 4, 2de semester.
→ Shauni: clubweekend: misschien niet haalbaar dit jaar, want alles is volzet.
We kunnen best in de zomer beginnen regelen voor volgend jaar. Zelf
organiseren is veel maanden werk op voorhand, We zouden kunnen werken
met een organisatie die alles voor ons regelt. Ideeën voor organisaties mogen
naar Shauni worden gestuurd.
In mei zal er een officiele verkiezing gehouden worden voor de organisatoren
van het clubweekend, zoals de voorzitters van het Niewebewonersweekend.

→ Bertha: Joris en Ria. Het is heel leuk dat andere homes naar Bertha
activiteiten komen, maar als jullie vertrekken, wees stil buiten en houd
rekening met Joris en Ria.

