VERSLAG HKC
7 OKTOBER 2019, 19U
HOME VERMEYLEN
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), Robin De Wulf (Event HK), Sander Machado (Sport HK), Tom Libbrecht
(Sport HK), Viktoria Gorbunova (PR HK), Kaat Van der Haegen (PR HK), Lodewijk Claeys
(Zeden HK), Leandro Maebe (Peter HK), Katchiri Pieters (Meter HK).
VERONTSCHULDIGD: Thibaut Allaert (Cantor HK)

1. GOEDKEURING VORIG VERSLAG
Verslag en Agenda:
à Lees het verslag en de agenda voor de vergadering. Vergeet ook je naam niet aan
te vullen.

2. EVALUATIE ACTIVITEITEN
HK @ SKO:
àLeuk dat er iets actiefs gebeurde op onze stand in vergelijking met de andre
standen, maar het schminken is niet ideaal. We kunnen het schminken ook
veranderen in iets minder “intensief”.
àDe foto actie was een leuk idee, maar we moeten beter specifiëren hoe de foto
moet geplaatst worden.
àWe kunnen het ringspel er de volgende keer zetten. (Mercator moet er nog bij
gezet worden)

NBW:
à Huisvesting moet vroeger de uitnodigingen uitsturen.
à Het evenement moet eerder online komen, tegen week 1 van de Hogescholen.
à Op de flyer moet meer info komen zoals hoe je kan inschrijven, etc.
à Wat met erasmusstudenten? Savania is de enige home met internationale
studenten. We zouden hen eventueel een begeleider (van het comité of de praesidia)
kunnen geven om te vertalen.
à We moeten proberen om meer met huisvesting samen te werken om meer nieuwe
bewoners te bereiken. Bv. Met anekdotes en foto’s van bewoners die vorig jaar
hebben meegedaan.

Verwelkoming:
à Lodewijk stelt voor om zijn toestel te gebruiken, omdat de foto’s niet super goed
waren uitgekomen.
à Arno zegt dikke merci voor al het harde werk.
à Het was te kort volgens de ihr, maar dat kwam door een evenement van het FK.
à Home Astrid vond het spijtig dat er maar weinig keuze meer over was. Dat kan
opgelost worden door een deel van al het eten achter te houden.
à Er moet in het vervolg een niet alcoholische variant voorzien worden voor tijdens
het binnen komen. Dat was vroeger geen probleem, omdat men toen all-in konden
drinken. 2 bussen appelsiensap zou al genoeg zijn.
à Tijdens de voorbereiding ging het niet zo vlot. Een to-do lijst moet vroeger online
komen. Timemanagement en voorbereiding zijn werkpunten.
à Afwas: we hadden wat tegenslag met de leidingen die verstopt geraken. We
moeten proberen om volgend jaar het afwasmachine te gebuiken of ergens anders af
te wassen weg van de bar.
à Eens kijken naar een aankoop voor dienbladen, schalen en dergelijke.
à Het grootste puntje van kritiek was dat het niet meer all-in was. Eventueel
volgend jaar het aantal gratis bonnetjes verhogen of toch terug gaan naar all-in.
à Geen cash meer betalen om de avond zelf, enkel overschrijvingen.

Student bootcamp:
à To do Iedereen: Zet een verslagje van jullie workshop in de link.
https://docs.google.com/document/d/1N8SaJrpnHW9kDf9nCxCJpvxhyXfCoagjuoglVvTZVM/edit?usp=sharing

3. PRAESES & VICE
HK-weekend:
à De mail met de uitnodiging is al verstuurd naar Pro-HKC.
à Datum: 18-20 oktober
à We hebben veel auto’s nodig, want de locatie is niet heel toegankelijk met het
openbaar vervoer.

Clubweekend/uitstap:
à Dit is op de IHR besproken en er was veel interesse.
à Datum: 2de week van de Paasvakantie
à Comité vastleggen: Thibaut, Tom, (Shauni?)
à Een update van het comité wordt verwacht tijdens de vergaderingen.

AfterBARty:
à Soorten drank: Bier, frisdrank, rouge, cocktail en wijn. 1 vat = 8 bakken. (12 bakken
bier en 4 frisdrank).
à Thibaut is verantwoordelijk voor de cocktail.
à We gaan een papier met bolletjes gebruiken die we inkleuren per consumptie. We
duiden elke soort drank apart aan.
To do Lodewijk: De papieren maken.
à Vermeylen bestelt de drank.
à To do Tessa: Shiftenlijst maken. (Lodewijk kan opzetten)
à Brent maakt een playlist. We moeten dan wel gebruik maken van iemands gsm
met spotify premium.
à To do Viktoria en Kaat: evenement maken.
à To do Roselien: Materialenlijst maken
à To do Jeroen: Een kassa voorzien.
à Het is de bedoeling dat iedereen zijn HK-beker meeneemt, maar Ranald zorgt
voor een extra doos bekers.

à Van 21u tot 1u in Home Vermeylen

Vergaderzaal Home Konvent:
à Er werd ons gevraagd of we een vergaderruimte willen hebben in de lokalen van
Home Vermeylen. Dat willen we wel.
To do Roselien: doorgeven aan Francis en jouw opvolger
(à Er komt ook één in de verre toekomst in therminal)

Kuiscampagne bij achterlaten kot:
à Huisvesting vraagt naar onze ideeën om ervoor ze zorgen dat bewoners hun
kamer proper en in één stuk achterlaten.
à We raden aan om grondig te controlleren.
à “Lelijk hoofd kot = 50euro boete”, “Te vuil = boete”

4. SECRETARIS
Verslag gelezen:
à De secretaris heeft maar van 6 personen een GIF gekregen.
à Er zijn enkele mensen waarvan de secretaris nog nooit een berichtje heb gehad.
Dus lees zeker het verslag.

5. PENNING
Rekening:
à We moeten nog geld van de cambio en jassen binnen krijgen.

Waarborgbonnen gasflessen:
à Er staat geen vervaldatum op de waarborgbonnen.
à To do Jeroen: Een plek zoeken om de gasflessen binnen te brengen.

Concrete voorstellen grote aankopen:
à BBQ
à Tent

à Verwarmingselementen (2x): “champignons”-model of warmtekanon. Belangrijk
dat het op elektriciteit is. To do Lodewijk: Ook eens kijken naar de
verwarmingselementen.
à To do Jeroen: Het document doorsturen naar de Hkkern groep.
à Spullen die te leen zijn: Wie de aanvraag krijgt volgt het op + de HKC leden die op
Home Astrid zitten helpen hier ook best in.
à Lodewijk heeft nog lichtjes om eventueel te doneren.
à To do Arno en Robin: kijken voor schalen en kommen.

6. MILIEU
Herbruikbare bekers Stad Gent:
à De bekers zijn gratis, maar je moet ze zelf afwassen of je kan betalen voor de
afwas.
To do Ranald: Deze info communiceren naar de Milieus.

Events Milieu:
à 8/10: Ecomarkt
à 22/10: Making tomorrow
à To do Roselien: evenementen op de HK-kalender zetten.

7. ICT
Website:
à Foto’s nieuwe Praesidia: Boudewijn is als enige helemaal binnen.
To do iedereen: foto doorsturen!
To do Gertjan: omslagfoto aanpassen van website.

8. SPORT
IHC 1: Duathlon:
à To do Sport: Oproep in groep HKC zetten om te helpen + maken van een
overzicht/shiftenlijst zodat HKC ook op de hoogte is en kan helpen op de dag zelf
à We gaan de Swapfietsen ophalen op vrijdag om 15u en maandag om 17u.
Achteraf zetten we de fietsen op Home Astrid als ze niet worden gebruikt.
à 5 mensen nodig op het IHC: Tessa, Gertjan, Robin, Kaat, (Roselien en Gertjan).

Manillentoernooi:
à Cateringsbedrijf? Moet nog bekeken worden
à Google form voor inschrijvingen: is in orde. Houd Rekening bij de inschrijvingen
met de datum die was versprongen op Facebook.

HK-voetbal:
To do Tom: cambio reserveren.
To do Sport: veld blijven contacteren

9. EVENT
Quiz:
àTo do Feest: Document maken met wie een ronde wil maken.
à Ideeën: raad het thema van de quiz/ronde? Alfabetronde,… Tinder ronde (links of
recht voor waar of niet waar)
à Stel een duidelijke deadline!
à To do PR: Kijken voor prijzen voor de quiz

Alcoholworkshop:
à Flipchart: Thibaut?

10. PR
Sponsors:
à Papier&Co: PR is er vandaag langs geweest.
à Maes: Er is een datum geprikt met Thibaut.
à Swapfiets: Het contract getekend maar de fietsen moeten nog opgehaald worden.
Personen die een fiets gaan ophalen: Viktoria, Ranald, Lodewijk, Jeroen, Kaat, Robin,
Tom, Sander, Gertjan en Roselien.
à Mis en place: PR gaat ze contacteren (maar stellen waarschijnlijk te hoge eisen).
à Delhaize: Gaat Kaat morgen voor kijken.

HK-boekje:
à Wordt het best gemaakt in Publisher.

Jassen/truien deel 2:
à To do PR: sturen voor de jassen en wachten op de verkiezingen van Mercator.
à Kijken voor nieuwe leverancier? We weten niet goed waar. Dit jaar was het wel
oké. We sturen best geen e-mail, maar we kunnen beter bellen of smsen.

Insta take over door de homes:
à Op de ihr besproken
à Evenementen: Fabweek, Lustrum Confabula, August in April, Vosrock, Galabal
Savania,..

Foto’s op evenement zetten ipv op de pagina
à De foto’s mogen op de pagina komen voor PR-redenen en mensen kunnen een
bericht sturen om een foto te verwijderen.
à To do PR/iedereen: In de beschrijving van het evenement zetten dat er foto’s
worden genomen voor de pagina.
à To do Sport: Kort filmpje op sociale media zetten om reclame te maken voor de
IHC.

Complimentje:
à Heel leuk dat de weekverslagen op Instagram komen.

11. ZEDEN & CANTOR
Zangavond:
à Locatie en startuur
à To do Thibaut: deze info meedelen.

Cantussen:
à Iedereen houdt elkaar op de hoogte via de whatsapp groep wanneer de
inschrijvingen open zijn.

Dopen:
à We beginnen met Mercator.

à We gebruiken onze eigen checklist om te controleren en Lodewijk maakt
desnoods een nieuwe voor het HK.
à Savania gaat waarschijnlijk een nadoop doen, maar ze weten niet wanneer.
à De planning staat op de drive. Je mag je naam erbij zetten. Denk er wel aan dat er
bij controleren geen alcohol mag geconsumeerd worden.

12. COMMUNICATIE
/

13. INTERNATIONAAL
/

14. METER & PETER
/

15. VARIA
à To do Tessa: poll zetten: Wie zet bak?
à Lodewijk voorziet worst op een cantus
à Idee voor het Lustrum: Silent Disco
To do Roselien: zet het idee het Praesesdocument.
à Idee: Lichtgevend schild.
To do Gertjan: Het schild maken.
To do Jeroen: Is het subsidieerbaar?

16. VOLGENDE VERGADERING
Vergadering oktober:
à Zondag 20 oktober in Gent na het weekend. (Locatie nog te bepalen.)

IHR:
à Dinsdag 15 oktober 18uur @Home Bertha

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

