VERSLAG HKC
1 MAART 2020, 20U
HOME ASTRID
AANWEZIG:
Roselien Van Gucht (Praeses HK), Tessa Behaeghe (Vice HK), Jeroen Heyrman (Penning HK),
Ranald Vandersteene (Milieu HK), Gertjan de Smet (ICT HK), Arno Felix (Event HK), Sander
Machado (Sport HK), Lodewijk Claeys (Zeden HK), Sara Helsen (International HK), Leandro
Maebe (Peter HK).
VERONTSCHULDIGD: Kirsty Wauters (Secretaris HK), Robin De Wulf (Event HK), Tom Libbrecht
(Sport HK), Viktoria Gorbunova (PR HK), Kaat Van der Haegen (PR HK), Thibaut Allaert (Cantor
HK), Katchiri Pieters (Meter HK).

1. GOEDKEURING VORIG VERSLAG
à Goedgekeurd.

2. EVALUATIE ACTIVITEITEN
VFO- cantus:
à Lodewijk: taakverdeling voor de cantus, het was niet leuk dat Jeroen en lodewijk

niet wisten wie er binnen mocht. Voor de volgende cantus gaat lodewijk helpen met
de inschrijvingen. Van HKC werd gezegd dat er niet genoeg plaats was. Maar toen
werd er niet verplaatst om meer plaats te maken.
o Algemene tip: luister beter als je iets gevraagd wordt
o Verdeling van bier was moeilijk geen duidelijke taakverdeling op voorhand
o Teruggave van bier en opkuis ging heel vlot
o Jeroen: betaling in orde!

o Probleem: er was bier besteld naar de boudewijn. Zij hadden de rekening
gekregen. Na de cantus wordt dat wel verrekend, maar ons leeggoed is blijven
staan (22 bakken) en dat hebben we wel betaald.
o Alles positief, we hebben alles goed betaald.
o De papa van lodewijk vond het heel leuk, hij heeft gestoefd bij zijn vrienden.
o @ (to do) Thibaut: maak forms met HK account, de rest moet er ook
aankunnen!!
o De cantus is niet enkel voor cantusteam, de rest moet ook helpen!
o T-rex merci om te helpen met de bakken en danku meter en peter om zoveel
te helpen!!

IHC 3 – Hockey
o 2 sticks en 2 ballekes kapot
o Er was 1 stick te weinig bij de opkuis, maar die ligt op Roos haar kot. To do
o
o
o
o
o
o
o

Roselien: De stick in het HK-kot leggen.
Factuur moet nog naar Jerre
Vorig jaar: per uur huren ging toen niet, nu wel dus hoezee
Het was goed qua timemanagement -> uitloop was ingecalculeerd
Soms waren de scheidsrechters niet zo goed en Home Bertha heeft niet
gescheidst
Niet iedereen was mee met de regels. Ze waren nochtans op tijd doorgestuurd
en ze waren serieus versimpeld.
Volgend jaar: Frisbee komt sowieso terug. De regels zijn van ondergeschikt
belang eigenlijk voor IHC. Iedereen vond het leuk en er was het gevoel dat ze
konden winnen.
Teamsporten worden meer geapprecieerd dan loopwedstrijden (zoals
duatholn) enzo

3. PRAESES & VICE
EHBO cursus op maat van studentenverenigingen
Op de Student Bootcamp volgend jaar zal BeMSA Gent een EHBO-cursus op maat van
studentenverenigingen geven: de klassieke opleiding in combinatie met situaties die
voor ons herkenbaar zijn tijdens studentendopen of bij het uitgaan in de Overpoort
en die nu niet aan bod komen tijdens het klassieke aanbod van EHBO. Stad Gent

(Anneke) wil graag onze input over situaties die wij graag behandeld willen zien
tijdens deze EHBO-cursus.
Hebben jullie suggesties?
To do Lodewijk en Thibaut: Kunnen jullie de schachtentemmers bevragen via fb-chat
of mail of mondeling over de situaties waarmee zij geconfronteerd worden.
! Deadline = 06/03/2020
o Correct gebruik warmtedekens en wat te doen bij onderkoeling.
o Snijwonden, dingen in de ogen krijgen.
o Iemand die op de grond gaat liggen na teveel drank (iemand die het niet gewend
is). Dit is misschien niei zo handig voor EHBO, maar wel voor de alcoholworkshop.
o Allergische reactie tijdens doop -> epipen bijhebben
o Epilepsie: Wat ermee doen?
o To do Lodewijk: tegen 6 maart doorsturen.

Herbruikbare bekers op evenementen
Blijkbaar is de nieuwe wetgeving toch al van toepassing op evenementen die
plaatsvinden op privéterrein (de homes, café’s, zalen…). Hoe lossen we dit op voor
onze activiteiten?
o Spaveggie: oke
o Cantussen: oke . Soms zijn er wel een paar wegwerpbekers, maar dat zou geen
probleem mogen zijn.
o Galabal: afspraken maken met Loods 25? Wij zijn in principe niet
verantwoordelijk, maar vraag eens na bij Loods 25
Eten galabal -> partysnacks enzo in karton (regel zou enkel plastic zijn)
To do Roos: checken of het ook op karton geldig is, en niet alleen plastic
o Ecological breakfast: eigen borden/bestek/bekers laten meenemen? + zoveel
mogelijk in glazen flessen aankopen.
o Uitreikingsmoment MMM: eigen beker laten meenemen en drank in glazen
flesjes aankopen, niet in blik
o 12UL: herbruikbare bekers worden aangeleverd door organisatie maar wat
met verkoop van snacks door de homes?
To do Sport: Communiceren naar sportjes: gebruik karton of herbruikbare
materialen.

o Afscheid praesidia: eigen borden/bestek/berkers laten meenemen?
Net zoals bij verwelkoming: DSV sturen (of fals het niet anders kan sturen
naar Home Fabiola).
o Stad Gent gaat voorlopig nog niet controleren, want ze hebben zelf verkeerd
gecommuniceerd. Roselien zal het navragen bij Stad Gent.
o Als ze in de Overpoort een oplossing hebben gevonden, dan moeten we goed
beginnen opletten.
o Echt alles moet ecologisch zijn -> geen grote plastieken flessen meer? To do
Roselien: navragen.

Groot Gents Studentendictee (12/03/2020) @ UFO
à Wie wil helpen verbeteren rond 21u? Free hapjes
To do PR, willen jullie volgende week nog eens reclame maken hiervoor?
Roos kan wel, Sara zou misschien ook kunnen. Jullie worden pas later verwacht.

Bondingsactiviteit voor praesidia
à Update:
o Welke datum? Het zal waarschijnlijk in de paasvakantie worden. Het zal
maandag 6 april worden. To do roos: op kalender zetten
o Tessa werkt een verrassingsactiviteit uit met de verschillende ideeën (kip,
paaseieren rapen,…)
o Hadewig heeft een kippenonesie.

4. SECRETARIS
Verslag gelezen:
à 7 personen.

Jaarverslag
To do Kirsty: De volgende tips bekijken en doorsturen naar de secretarissen.
o Herinnering sturen naar secretarissen van de homes ivm deadline.
o Voor een konvent volstaat inschrijvingsbewijzen kernfuncties + oplijsting 10
activiteiten die aangekondigd zijn via het controlepaneel.
o Voor alle homes: gebruik geen links wanneer je naar activiteit verwijst, wel
screenshots van het facebook-evenement, want die verdwijnen na een tijd en
jaarverslagen worden lang bijgehouden in archief.

5. PENNING
Subsidieverdeling: uitkomst
Homes met lustrum hebben elk €150 meer gekregen, zodat ze al wat aankopen
kunnen doen. We hebben besloten om nog niet aan het noodfonds te komen, maar we
hebben besloten dat, wanneer er volgend semester nog eens een verdeling is, de
homes €50 te geven. HK en Home Astrid krijgen later dan voorrang.
HK krijgt €50 minder dan vorig jaar. Dat is een beetje krap, maar volgend jaar
krijgen we meer. HK en Astrid mogen dan wel van het noodfonds gebruiken;
Vorig jaar is er meer van het noodfonds genomen door de tent (grote eenmalige
uitgave).
De reden dat we nu minder hebben is omdat we 3 lustra hebben, HK, Home
Astrid en Home Bertha hebben ook lustrum.

Opvolging to do’s vorige vergadering:
à Aankoop warmtechampignons/bbq:

o Warmtechampignons gaan we dit jaar niet meer aankopen, bbq wel.
o Waarom subsidies afgeven aan de homes om dan iets te kopen voor hen?
Dat was sowieso ons plan het is toevallig dat er nu veel lustra zijn. Het is heel
handig voor NBW.
Warmtechampignons: moeilijk om prijs-kwaliteit te vinden, maar wel goed voor
galabal, 12 urenloop en voetbal.
Confabula leent ook onze verwarmingselementen voor hun galabal.
Lodewijk: grootste reden voor die warmte elementen was dat Lodewijk die heeft
gebruikt voor Savania lustrum (en voetbal en galabal). Toen werden er elementen
aangekocht Het probleem met die van Lodewijk was dat die met gas werkte.
Wat we eerst gaan gebruiken, is de bbq (zomer) en voor het NBW.
o Bbq uitlenen is moeilijk, maar van Stad Gent kunnenn we misschien
warmtechampignons lenen.
è To do Arno: vragen voor uitleenbare warmtechampignons
è To do Thibaut: heb jij verstand van bbq’s ? Lodewijk gaat mee
helpen.
è Uitleenstelsel: net zoals bakfrigo systeem en tent
è Of hou rekening daarmee bij subsidieverdeling uitlenen ->
kijken voor een stevige bbq (wel onder 125 euro, anders via
DSA)

6. MILIEU
MMM:
à PR

Op 1 maart algemeen evenement met affiche als banner lanceren via HK pagina en
pagina ecohomes.

-

-

à Spaveggie
Om 17u afspreken op de dag zelf
In principe in orde à er mogen meer mensen komen helpen, zeker als die een auto
hebben. Er zal ook een glutenvrije pasta zijn.
Audit 12 maart: de keukens worden gecontroleerd (Dirk doet dit normaal, maar
Ranald vraagt na).
à Ecological breakfast
7u30-11u30 @ Kantienberg
eigen borden, bestek en beker meenemen
Fabiola of Vermeylen: HK-bekers laten verkopen?
Anouk: boterkoeken via smul???
Vrije bijdrage vragen aan mensen die niks hebben.
Reclame ook via Sara?
Moeilijk, je gaat enkel als het je eigen home is. Niki kan goede dingen koken, maar
het wordt niet gebruikt.
Als we naar de les gaan, dan is het moeilijk om in de les te geraken.
David: moet met inschrijvingen gebeuren.
To do Ranald: form maken (Kaat en nalezen door Anouk/David)
à Gentse Gruute Studentenkuis (24/03/2020)
Ze hebben nog 4 mensen nodig om aan 2 checkpoints (2 per post) te zitten. Wie wil
dit graag doen?
19u: Arno, Lodewijk, Tessa, Ranald en Jeroen zouden kunnen helpen. We mogen ook
meedoen er zijn er maar 4 meedoen die helpen.
We moeten een spelletje ontwikkelen over afvalduurzaamheid, bv. Miniquiz,
sorteren,..
Roselien mailt ideetjes door naar David.
Per home 1 team voorzien -> to do PR: reclame voor maken (Roselien stuurt nog info
door)
Deze personen verzinnen samen met de Green Office Gent een spelletje van max 4’
met afval/duurzaamheid als los thema waarbij 3 teams met elkaar in competitie
gaan. Zijn er al ideetjes?
Wie wil er graag meedoen met de activiteit zelf?
Wanneer reclame beginnen maken? Want 1 team per home is voorzien
Na spaveggie?
Website: gruutekuis.be

à Sustainable quiz (31/03/2020): save the date!
- Waarsschijnlijk ook hulp om in de zaal te helpen of om te helpen verbeteren
à Uitreikingsmoment MMM (02/04/2020)
- Vegan ijs (gesponsord door Milieudienst UGent) + sappentrappers? + drank via
huisvesting/biodrank (via Abush?) + grote lampen fiksen (To do Ranald)
- Extra uitreikingsmoment in de tuin van de Sterre
- To do Ranald: kijken voor lampen (bij Boels kan je die huren) à Stuur naar Bertha
die hebben lampen gekocht voor hun doop
à Varia
- Vraag aan PR: Is er een update sappentrappers? Wanneer kunnen we ze gebruiken?
Kunnen we die voor heel maart gebruiken of niet?
- Kajakken: Gaat dit door?
Nu kajakken zou betalend zijn, vroeger met opkuis was het gratis
- We maken een vlot van afval?
- Affiches: To do Ranald: mailen naar David en uitdelen op spaveggie.
- Verdeling affiches?
- Op milieubars ook reclame door HK. Viktoria heeft dat gevraagd, ze gingen zelf ook
reclame maken
- Eigen milieuactiviteiten homes: ze moeten dan sturen naar PR en zelf
initiatief nemen. Wij vragen daar niet om.
- Op tijd alle nodige info doorgeven aan PR voor tijdige aanmaak evenementen!!!!!
Ranald stuurt vanavond nog naar PR
SCHRIJF JE IN VOOR SPAVEGGIE!

7. ICT
STAVAZA
- Lichtgevend schild: Is er een zicht op het kostenplaatje? Het zal maximum €150
kosten. Waarschijnlijk ligt de prijs rond €80/90.
- Nieuwe website: Het is blijkbaar moeilijk, Gertjan *dies a little bit inside*, want het is
nogal brak van deze site. Het komt dus in orde.

Nieuw mailadres voor HK International
international@homekonvent.be
Dat is niet veel werk. To do Gertjan: aanmaken.
To do: Bij sport is er ook een probleem. Sander krijgt de mails niet aan.

Opvolging to do’s vorige vergadering
- Verzoek Francis:
Gertjan heeft Geert Van de Merckt, coördinator security, toegang verleent tot het
overzicht van de goedgekeurde activiteiten.
- Doorsturen mails pr@homekonvent.be naar Kaat. Gelukt.
- Website:
• Ranald moet nog toegevoegd worden aan de praesidiumlijst van Astrid en de foto’s
hebben verschillende groottes. Is dit in orde? Ranald staat er bij, maar het zijn
verschillende groottes. Daar kan niets aan veranderd worden. Dit komt doordat de
kwaliteit van de foto’s enorm verschillend zijn.
• Kevin Dequirez toevoegen aan de praesidiumlijst van Bertha als sport. Hij werd
verkozen. Dit is gedaan.
- Is het al gelukt om de form toe te voegen aan de website om anoniem berichten
door te sturen naar de vertrouwenspersoon? Gertjan is er nog mee bezig.
- Vraag van Sara: waarom kan ik geen mobiele hotspot maken? Je kan enkel VPN
opzetten als je met de kabel verbonden bent. Het werkt waarsschijnlijk niet op de
UGent.

8. SPORT
IHC 4
à van 18-21u op 1 veld. Al het materiaal is in orde.

12UL
à To do Kaat: Laten weten of je met de auto komt.
à Evenveel punten als een normaal IHC of meer (zoals vorig jaar)?
- Bv 10 speciale rondes
- Stand op einde -> berekenen wie 10 ptn enzovoort (geen extra punt) -> speciale
ronde heeft dan heel andere invloed
- Extra rondes bijtellen per speciale ronde dat ze goed lopen, dan kunnen homes met
minder mensen inzetten op de speciale rondes. Dit moet je wel achteraf berekenen -- Achteraf bekendmaken (speciale rondes staan er wel bij op webapplicatie)
à Shoutout naar Lodewijk Claeys voor het fantastische idee.
à Mag HKC meelopen? Ja, loop maar voor je eigen home.

Handbal
Hoe wordt het geregeld met de poules? Dit wordt nog uitgewerkt.
To do Tessa: Opvolgen met de sportjes.

9. EVENT
Galabal:
- Wie helpt mee? We hebben nog vervoer nodig. We werken ook met een cambio
(misschien 2), maar de cambio kunnen we ’s nachts niet huren. We kunnen wel
Lodewijk zijn auto volsteken. Sander ziet het zitten om te rijden met een cambio.
@Tom kan jij rijden met een cambio? Ranald skipt zijn les en kan ook rijden met een
cambio.
- Algemeen probleem: We zijn niet zeker van het huidig scenario (Er is gemaild naar
de zaal voor de praktische regeling, maar nog geen antwoord. De zaal is pas vanaf
17u vrij). Kleine of grote zaal weten we niet, maar er is gemaild. We gaan ervanuit dat

-

-

-

we het materiaal tijdelijk buiten in een tentje kunnen zetten, we kunnen wel al vroeg
uitrijden voor decoratie en Stad Gent.
De cambio’s zullen toch niet nodig zijn, want Lodewijk heeft een grote auto, een
camionet en Gertjan zijn auto is er ook.
Meeting met de feestjes?
Waar bandjes ophalen? Goed communiceren via event!
Cambiokaart nodig? nee
Decoratie: Zijn er al ideetjes?
- photowall ipv messagewall -> combo met actie
- Gondel en kader photowall
- Gondel crasht ( à under the sea)
- Volgende zondag is er een knutselnamiddag om 15u bar boudie
- We hebben ook iemand nodig met een auto dan -> maandag kan ook nog
(dinsdag is er bar op Home Boudewijn) Zondag kunnen we in nood Leandro
bellen.
3e DJ en fotograaf?
- Jonathan van Home Astrid, Bjorn (sluit niet af, want eigen voorkeur blijkbaar),
Brent van Savania. We mogen wel nog het mengpaneel gebruiken.
- Sigi komt van 23u tot 3u in de zaal.
- Mirco komt voor de photobooth (duidelijk in evenement zetten dat het maar
tot 0u! is)
Uitleendienst Gent: materiaal gereserveerd?
Message/Instagram wall: update?
Draaiboek/to do-lijst voor en na het galabal: klaar? + shiftenlijst?
Promo?
- Profielfoto’s aanpassen people!
- Geen affiches en flyers wel promo in evenement
- FB promo -> goed voor doelgroepen in Gent (kost niet veel)
- Veel meer mond-aan-mond (of mond-op-mond aighttt) reclame binnen HK ->
feestjes zelf promo laten maken in homegroepen!
- VKV uitnodigen voor gala -> mogen gratis komen
- To do Roos: huisvesting vragen en VKV
- Gratis bandjes: Senioren gratis?
- HKC -> bekijk achteraf of wij zullen moeten betalen of niet (zet het dus maar
op de poef)

-

-

-

- DRAAIBOEK GALABAL IN FACEBOOKGROEP ZETTEN TO DO EVENT
Sponsoring: stiefpapa Jessie die zoals Tinder surprise -> panoramische foto’s en
dergelijke van Venetië. To do Lodewijk: Foto’s doorsturen.
Varia:
- Kan er spitbull gemaakt worden?
- Voor Roos/Kaat verjaardag -> Spitbull die Loods 25 gaat maken
- Beter voor enkel HKC? Op gala zijn we vooral bezig met de shifts
natuurlijk
- Externen welkom? ZIE BOVEN
- Extra dingen -> bv kraslotjes ofzo
- Better luck op bertha cantus
- Vermeylen: Fien heeft dat gefikst (Tessa: vragen)
- Yucca doet dat ook!
- Bedenk op knutselnamiddag!
To do Lodewijk: ontwerp maken als hij daar tijd voor heeft!
- Rookmachine -> problemen met rookmelders (om beter de lasers te
zien)
3 soorten croques
- Veel partysnacks, croques met pesto enzo om in thema italie te blijven,
bananen en choco ofzo
- Het kost ook niet zoveel
- Croquemachine -> is normaal daar
- Drank
- Probleem vorig jaar: als je met bonnetjes werkt, dan moet je met
ronde prijzen werken, vooral probleem met Ice Tea (bonnen van 59
cent en dergelijke. Je verkoopt die toch per kaart)
-> ronde bedragen is wel beter zicht op bedragen die je verkoopt
- Bonnetjes als je helpt met shiften -> ligt niet vast qua geld (vroeger was dat
een probleem)
- Ice tea is populair en gaat de kost niet maken volgens ons.
Jerre, Felix en Robin zijn de enigen die geld ontvangen
- Feestjes kunnen wel bandjes verdelen
- Morgen en overmorgen worden er bandjes gegeven aan de feestjes
- Is het betaald? -> vraag Jerre: dagelijks op een vast uur updaten wie betaald
heeft (19u) vast kadertje in doc met laatst geüpdatet

- Opmerking: Robin en Felix verdelen de bandjes op de binnen en buitenhomes (handig
als Jerre meegaat) -> bars vanaf 9 maart (feestjes verdelen het meest)
- Feestjes hebben vast aantal bandjes en moeten ze teruggeven (tekort= betalen)
(noteren ook namen als ze het hebben afgegeven). Als ze er nog nodig hebben, dan
kunnen ze aan Robin en Arno bijvragen.
- Bandjes -> morgen in evenement!
- Photoboat ipv photobooth

10. PR
Allround Happiness Foundation
à AHF gestuurd dat we de samenwerking stopzetten tot we het volledige bedrag

hebben, geen antwoord. Vanaf nu geen logo’s meer dus.

Maes→ Maes op vaten en tap proberen ipv met bakken?
Wij koelen altijd verkeerd. We hadden klachten van het warme bier, hergebruikte
bakken die heropgewarmd waren.
Als we dat doen is het gemak van bier bestellen via homes kwijt. En wat doen we dan
met vaten die niet op zijn?
Conclusie: Geen goed idee.

HK-boekje
To do Kaat: Wanneer kan dit klaar zijn?
Tessa vraagt of ze weer iets moet schrijven?
Ranald gaat schrijven in het Engels over MMM.
Lodewijk vraagt of het nog mogelijk is om een nieuwe jas te krijgen? Die van
Lodewijk en Sander zijn gestolen. To do PR: Dit nakijken.

11. INTERNATIONAAL

Opruimen collection room en storage room
(Kuisproducten uitsorteren)
Heeft iemand volgende week ergens vrije momenten om het werk verder te zetten
met Sara en nog enkele anderen van het Swap Shop Team?
Gevraagd aan Anouk, maar ze zouden niet uitgedeeld zijn (David zegt van wel?) ->
Er zijn wel nog half volle die dus niet uitgedeeld zijn. Die brengen we terug naar het
collectielokaal brengen en de lege mogen naar het Duurzaamheidskantoor/dienst
milieu die komen dat halen)
PAASVAKANTIE -> opruimen
To do Sara: doodle plaatsen in groep

Evaluation Swap Shop
à verslag Drive > 2019-2020 > Swap Shop: verslag van de collectie en distributie
zelf, en van de evaluatievergadering 20/2.
à Donsdekens issue: de kledingcontainer wordt voorlopig elke week leeggemaakt,
Probleem met brandveiligheid branddekens en huisvesting.
à Sara wil heel graag de Swap Shop een systeem op zichzelf laten worden omdat
het moeilijk blijft om mensen te vinden, maar Huisvesting ziet dit niet goed
zitten.
Compromis:
één persoon zal 4u per maand betaald worden om de Swap Shop collectielokalen op
orde te houden. Wij mogen iemand naar voor schuiven. We vragen het bij Homeraad
Vermeylen, Homeraad Fabiola, HKC, geïnteresseerde internationale studenten die
lang genoeg blijven?
Een aantal keukens kunnen proefproject worden, krijgen schabben in hun kasten.

Jobstudent Swap Shop
Heb je al eens kunnen polsen naar de motivatiebrieven van leden van het Swap Shop
Team om als jobstudent in juni/juli verantwoordelijk te zijn voor de collection rooms?
Francis is geen fan -> idee dat keukens worden ingericht, maar dat moet gecheckt
worden. Bij distributie alles gesorteerd op voorhand. Bedoeling dat de
collectielokalen op voorhand gecontroleerd worden. Als 1 iemand betaald wordt is

dat misschien een beetje een probleem -> meer kijken voor engagement. Homeraad
Vermeylen/Internationale studenten/fab -> zijn er kandidaten? Eventueel een
motivatiebrief
Sam: er staan kasten in de keukens om gerief in te zetten, er kunnen plankjes is,
rondgaan in keukens om te kijken voor deelkasten
Misschien uitproberen met 1 bepaalde keuken voor een bepaalde periode?

Meeting met DZHK en Siem (projects manager van ESN)
(verslag zie Drive > 2019-2020 > International)

Varia
→ Nog niet samengezeten met de Erasmus praeses van Savania (Margaux Dumon) en
Mercator.
→ De keukens van de Kantienberg homes nog niet afgegaan
Wel nog steeds mijn plan. + briefjes leggen?
praten over homeraad?, gangverantwoordelijken, communicatiekanaal,…
→ Mini aanvaring met ESN
Zonder te vragen in hun WhatsApp groep gepost, maar dit was overdreven van hen.
→ Evenement Internationals: maandag 9.3.2020
@ Common room Home Canterbury
Duurzaamheidskantoor ondersteunt, betaalt eten … Ranald, kun je meedoen? Hangt
af van de cantus.
à Het lint van Sara is in orde.

12.ZEDEN & CANTOR

Afrikantus
Update inschrijvingssysteem à als mensen het vragen, stuur naar Lodewijk of
wacht op de lijst (komt eind deze week online)
- Croqueskesschacht: Is het oke dat er schachten qroques verkopen? Ja, dat is in orde.
- Vanaf woensdag onze drank koud steken.
- Geen shiftenlijst voor bier, maar Tessa: checken of er genoeg bier koud staat (als je
niet alles koud kan steken).

Opvolging to do’s vorige vergadering
To do Thibaut: navragen of de machinist het sprekersformulier kan doorsturen.
- Machinist is heel tevreden, wil terugkomen met nieuwe liedjes
- Thibaut heeft document doorgestuurd en het geld terugbetaald aan Lodewijk
- - Cijfers van schachtentemmers zijn er, wel nog niet ivm vorig jaar. Ze zetten dat in
de slack.
- Omgekeerde cantus: To Do Zeden en Cantor: tegen volgende vergadering een deftig
concept uitwerken. Het moet echt iets meer zijn dan enkel liedjes omdraaien) Dan
kan het besproken worden.

14. METER & PETER
Das Box:
à Update? Maart is een drukke maand. Het zal eerder in mei zijn als

afsluitingsactiviteit.

Activiteit met alle meters en peters:
To do Leandro en Katchiri: een faceboekgroep aanmaken.

15. VARIA
→ Seksueel overschrijdend gedrag
Schrijf jullie in voor de active bystander trainingen op 18/03:
https://docs.google.com/spreadsheets/u/1/d/163xnig6dQHsU7siEb0YM2_Hkiz444zW13

v8KB-b-i4/edit#gid=0
→ Tessa gaat naar de winkel borstels en aftrekkers kopen.
→ Op 05/03 komt Confabula de (oude) tent en verwarmingselementen halen om 17u. Wie
kan het HK-kot opendoen? To do Ranald
→ Bonding functies volgend jaar/bondingsdag voor alle functies: kan bekeken worden.
→ Wie zet bak? T-rex.
à Benny is lelijk
à Iets over Jeroen en niet aftrekken? Wow, het is te merken dat deze opname al 3uur
duurt. Wat een zalige opname haha (groetjes Kirsty)
à To do Lodewijk: een document maken met alle quotes.
à To Do Lodewijk: Nadenken over wat we eten voor de Afrikantus

16. VOLGENDE VERGADERING
Volgende vergadering:
à 9/3 om 18u (voor de Afrikantus) @Home Vermeylen

IHR:
→ Woensdag 11 maart 18uur @Home Vermeylen

Ad hoc:
→ Woensdag 29 april 14u30 @Raadzaal UFO

