VERSLAG HKC
4 SEPTEMBER 2019, 20U
HOME FABIOLA
AANWEZIG:
Roselien Van Gucht (Praeses HK), Tessa Behaeghe (Vice HK), Kirsty Wauters (Secretaris HK),
Jeroen Heymans (Penning HK), Ranald Vandersteene (Milieu HK), Gertjan de Smet (ICT HK),
Arno Felix (Event HK), Sander Machado (Sport HK), Tom Libbrecht (Sport HK), Viktoria
Gorbunova (PR HK), Lodewijk Claeys (Zeden HK), Thibaut Allaert (Cantor HK), Leandro Maebe
(Peter HK), Katchiri Pieters (Meter HK).

VERONTSCHULDIGD: /

1. GOEDKEURING VORIG VERSLAG
à De “To Do’s” best in het groen zetten
à Goedgekeurd

2. EVALUATIE ACTIVITEITEN
Zwanenzang:
à Arno: Het was een standaard HK-cantus, niets op aan te merken.
à Thibaut: Angele vond het super tof. Alle zwanen denk ik wel.
à Dikke merci aan Gertjan om te rijden. Zonder hem was er geen drank.
à De drank was niet in orde. Het stond niet genoeg koud. Er is te veel gedronken en
de frigo houdt het niet. Er is veel meer gedronken als vorig jaar.
à We moeten de volgende keer in de gaten houden of de personen die betalen voot
eigen drank geen bier drinken. De meesten houden zich er wel aan.
à Cantus zelf was goed.

à Merci aan Lodewijk voor de tenten en verlichting.
à De opruim verliep vlot.
à Merci aan iedereen om te helpen opkuisen

3. PRAESES & VICE
Linten:
à Lint van Viktoria is klaar.
To do Gertjan: Lint Jeroen binnen doen en lint Viktoria ophalen.
à Betaling linten? Staat voorlopig op de poef.

Student Kick-Off:
à De technische fiche is in orde en het reglement is ondertekend.
To do Jeroen: Waarborg storten.
à Praktische zaken:
• Er wordt opnieuw geschminkt.
• We doen een giveaway. De personen die geschminkt zijn plaatsen een foto op
instagram met “#HKSKO”. Er zijn 2 prijzen te winnen. Één voor de foto met de
meeste likes en één voor de foto die HKC kiest. De Interne winnaar krijgt een
duoticket voor het galabal. De externe winnaar krijgt (achteraf) een fles
tequila.
• Aanwezig: Jeroen, Arno, Sander, Roselien, Thibaut en Viktoria (na 12u)
• Tijdlijn: 8u-12u: opzet/ 12u-17u: schminken/ 17u-18u: afbraak
To do Viktoria: een reclameberichtje op Facebook, Instagram, etc. zetten + Evenement
online zetten
To do Tessa: Bij elke home kijken of er foto’s zijn van activiteiten in het thema
Mexico.
To do Roselien:
• Indien veel wijzigingen, technische fiche opnieuw indienen.
• schminkkoffer fixen.
• Shiftenlijst online zetten
• Link Student Grill-off op Facebook zetten
• Student Kick-off op de HK-kalender zetten
• In de Praeses-groep vragen om geen afzonderlijk evenement te maken

Statuten:
à zie apart document.
à Besproken t.e.m. artikel 24.
à Statuten komen nogmaals op facebook. BEKIJK ZE ZEKER! Worden op een latere
algemene vergadering besproken.
To do Tessa: statuten verwerken

NBW:
à Flyers ipv Posters.
à Flyers door Lodewijk ontworpen.
à deze week komt de shiftenlijst online.
à Uitnodiging: huisvesting wil ze niet doorsturen.
To do Roselien: met Francis de uitnodiging bespreken.
To do Tessa:
• Confabula: Bij Nele of David binnen stappen.
• Volgende vergadering zeggen wat van ons verwacht wordt.
To do Viktoria: Evenement aanmaken

4. SECRETARIS
à Lees het verslag!
à Het verslag eerst op de drive zetten en vervolgens via e-mail en facebook
doorsturen.

5. PENNING
à Bondingsactiviteit: Het budget is één drankje per persoon = 2euro per persoon.
To do Jeroen: Een minimumbedrag afspreken wanneer HKC-leden moeten vragen of
ze iets mogen kopen voor het HK.

6. MILIEU

Swap shop:
à Een email naar alle buitenlandse studenten wordt verstuurd. Sam vraagt aan ons
om meer info te geven.
To do Roselien: antwoorden op de email. van Sam
Thibaut: poster
To de Ranald: evenemt aanmaken + mailen naar PPD
à Distributie is op 18/09 @Resto Kantienberg.
à Aanwezig: Tessa, Roselien (namiddag), Ranald, Lodewijk, Arno, Tom, Jeroen
Roselien kan enkel in de namiddag, dus Tessa is verantwoordelijke in de voormiddag
(vanaf 10u)
à ‘S morgens opzetten. De zaal moet terug staan hoe die origineel stond.
à Iedereen heeft toegang tot de resto. Er zullen dus tijdens de afbraak mensen aan
het eten zijn. Dit kan lastig zijn.
à Het is belangrijk dat er veel volk opzet, omdat alle spullen moeten van de ene
plaats naar de andere moeten.
à Tijdens moeten er mensen bijvullen + checken dat de studenten niet te veel
spullen meenemen.
To do Lodewijk: tijdens de swapshop foto’s maken (voor instagram).
à De kleren die zijn binnengebracht worden aan de kringwinkel gedoneerd. We
moeten communiceren dat er volgend jaar geen kleren mogen worden binnen
gebracht.
à De donzen, dekens, lakens, etc. worden door het duurzaamheidskantoor gewassen
en verkocht. Dit is echter eenmalig, want ze mogen eigenlijk geen winst maken/niks
verkopen. Het HK neemt daarom voor volgend jaar dat raamcontract over. We betalen
dan de kosten om te wassen, maar we mogen dan ook verkopen. Met de winst zouden
we eventueel kasten aankopen voor de swapshop.

7. ICT
Problemen HK-site
à In orde nu? Gertjan werkt eraan.
à Kunnen we helpen met het verbeteren van de HK-site? Voorlopig niet. Binnenkort
wordt er een testversie aan de rest getoond, dan mogen we feedback geven.

8. SPORT

Manillen (25/11):
à De reservatie van de Therminal voor manillen is ok.
à Nieuw systeem -> double elimination = Je moet 2 keer verliezen voor je eruit ligt.
à We kunnen eventueel de overschot van de prijzen voor de quiz voor het manillen
gebruiken.
To do Tom & Sander: Double elimintion systeem posten op Facebook.
To do Thibaut: Het cateringbedrijf die hij kent doorsturen naar Sport.

IFK/IFT:
à HK doet mee als konvent aan IFK/IFT
To do Tom & Sander: Reclame maken bij de homes

IHC 1 (14/10):
à Vijf man nodig van HKC
To do Tom & Sander:
• aan Viktoria alle PR zaken vragen
• De uitleg van het verloop op facebook posten

Gemeenschappelijk sportmateriaal:
à Niet alle homes hebben veel sportmateriaal of budget hiervoor. Als alle homes
het sportmateriaal delen, is het niet nodig om bepaalde aankopen te doen.
To do Tom & Sander:
• vragen aan alle homes om een inventarislijst te maken. Homes regelen
onderling wie wat van wie leent; etc.
• To do: zet de lijst in de drive.

9. EVENT
Verwelkoming (30/09):
à Hulp nodig? Korte uitleg over evenement voor in uitnodiging
To do Arno: uitleg evenement in de Facebook-groep zetten.
à Materiaal: zie To do
à We hebben de Therminal de hele dag dus we kunnen de drank ‘s morgens al koud
zetten
à De prijs van 10euro blijft
à Thibaut en Tessa hebben tijd om zich uit te sloven in de keuken

à decoratie: Lodewijk heeft lampjes
à oud-praesidium is niet toegelaten & er zijn geen aangepaste prijzen: all-in of niks
à De shiftenlijst komt vooraf online

Quiz (14/11):
à Thema: nog niet gekozen. Ideeën zijn welkom
à Materiaal: idem verwelkoming
à Quiz opstellen: Arno zal nog vragen om vragen te helpen opstellen
à Arno gaat kijken wie welke taken kan doen tijdens de quiz, maar opbouw/afbraak
blijft standaard iedereen.

Dj duo + Fotograaf (zie ook facebook):
à we doen het niet. We hebben zelf genoeg dj’s en we hebben geen goede reacties
gehoord.

Overig:
à ‘Bondingsactiviteit met functies. Voor event zijn dat te veel personen. Zou iemand een
functie willen overnemen? Er was interesse van o.a. Tessa en Viktoria. Arno bekijkt het

To Do:
à Bekijken reservatie materiaal therminal (reminder, ook voor andere evenementen: Zie
Sport)
à Jessie gaat bij DSA werken. We kunnen via daar zaken huren?

Receptie galabal:
à De papa Jolien Schelstraete heeft een band.
à Lodewijk zit in een Big Band.
à Tom heeft ook connecties.
à We moeten eerst bekijken of het kan en mag op de locatie van het galabal.

10. PR
HK-boekje

à Viktoria heeft nog geen tijd gehad.
To do Viktoria: Vragenlijst opstellen.
à Voorstel van Tessa om artikels te schrijven.

Jassen/truien
à Update? Er is nog geen nieuws. We hebben dit vorig jaar ook voor gehad. We moeten
haar blijven contacteren.
To do Tessa: Blijven bellen en desnoods langsgaan.

Swap fiets
à Update? We hebben van de verantwoordelijke een deal ontvangen, maar we moeten
eerst aan Francis toestemming vragen of we een overeenkomst mogen sluiten met
swapfiets, gezien de samenwerking tussen de UGent en de Fietsenambassade. Morgen
heeft Roselien een afspraak met Francis om dat te bespreken.
To do Roselien: In IHR posten erna en vragen om mening.

11. ZEDEN & CANTOR
Dopen:
à GDPR opnemen in de medische fiche: “Stad Gent, UGent, Home Konvent en eigen
vereniging houden gegevens bij “ (GDPR)
à We hebben het draaiboek van Home Fabiola al ontvangen.
To do Roselien:
• Zorgen dat het draaiboek bij DSA en politie geraakt.
• Nog eens in praesesgroep vragen voor bootcamp. Reminder
à Morgen is vergadering tussen SK, FK en HK. Daar nemen we het Doopdecreet door.
To do Thibaut: in de map “tijdloze documenten” het nieuwe doopdecreet zetten.
à Behalve voor de HK-clubs contreleren we ook de dopen van: Octo, Drakentemmers,
taxandria en parkwacht.
à Tessa: Is er een schema voor de dopen? Lodewijk bekijkt en laat aan Tessa en
Roselien weten wie er wanneer moet zijn. Normaal kunnen Thibaut en Lodewijk alle
dopen onder hen verdelen.

à Nadopen? Moeten in 1ste semester. In het 2de semester is het niet toegelaten en we
moeten ze stilleggen.
To do Lodewijk en Thibaut:
• Medische fiche sjabloon: moet nog een zinnetje bij.
à Wie wil in de werkgroep om de herindeling van het Citadelpark te bespreken? Tessa,
Lodewijk en Thibaut

Cantussen:
à Thema cantus op de Fabiola: Romeinse cantus met wijn. Is goedgekeurd, maar we
zetten er een bepaald aantal flessen op. De praktische zaken (bv. Welk deel) wordt later
nog besproken.
à Thema volgende cantus = cantus van je dromen.

12. COMMUNICATIE
/

13. INTERNATIONAAL
/

14. METER & PETER
/

15. VARIA
AfterBARty
à Aan Brent vragen voor afspeellijst of een eigen spotify lijst maken.

Mail cambio:
To do Roselien: Mail doorsturen naar Tessa en zij stuurt het naar de rest van HKC

To do Iedereen: Dromen beginnen opschrijven voor de volgende cantus.

17. VOLGENDE VERGADERING
Vergaderingen september:
→ 24 september om 20u @ Fabiola (Solarium)

IHR:
→ Dinsdag 1 oktober 18uur @ Home Astrid

Ad hoc:
→ Woensdag 16 oktober 14u30 @ Raadzaal UFO

