VERSLAG HKC
9 MAART 2020, 18U
HOME VERMEYLEN
AANWEZIG:
Roselien Van Gucht (Praeses HK), Tessa Behaeghe (Vice HK), Kirsty Wauters (Secretaris HK),
Jeroen Heyrman (Penning 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), Lodewijk Claeys (Zeden HK), Thibaut Allaert (Cantor HK).
VERONTSCHULDIGD: Ranald Vandersteene (Milieu HK), Kaat Van der Haegen (PR HK), Sara
Helsen (International HK), Leandro Maebe (Peter HK), Katchiri Pieters (Meter HK).

1. GOEDKEURING VORIG VERSLAG
Opmerkingen bij vorig verslag:
- Bij subsidieverdeling: HK, Home Bertha en Home Astrid hebben binnen 2 jaar
lustrum.
- Bij aankoop BBQ: We zouden een bbq aankopen die misschien meer kost dan 125
euro want het moet een sterke bbq zijn als we die regelmatig gaan uitlenen.
- Milieu: Audit wordt enkel op Home Bertha door Dirk gedaan omdat daar het
waterverbruik wordt gecontroleerd. Op de andere homes doen de milieu's of HKC de
audit.

2. EVENT - GALABAL
Bandjes
Lukt het om alles te verdelen? Ja. Er zijn 7 bandjes voor Roselien opzij gelegd. Er zijn
redelijk veel mensen die nu pas een bandje bestellen, maar het loopt goed.

Decoratie:
Is alles afgeraakt op 8/03? Nog niet alles is afgeraakt, maar het meeste is gedaan.
Morgen namiddag wordt er met Thibaut verdergewerkt.
Jessie haar stiefpapa gaat de foto’s op groot formaat afdrukken. Jessie en Lodewijk
kijken nog eens voor de kwaliteit van de foto’s.
Bij de opzet moet rekening gehouden worden met de belichting van de foto’s.
Als er nog spontane ideetjes zijn, mogen die doorgestuurd worden naar de feestjes.
Heeft er iemand lakens? Er zijn er misschien nog in het HK-kot (check de inventaris)
of Home Bertha heeft er ook nog.
9duust schrapkaart: Als er herbruikbare decoratie wordt gebruikt, neem daar een foto
van.

Overlopen draaiboek/to do-lijst voor en na het galabal
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EbLlDSk5oqTbHGlzYRNJfcpFFHR4yfgB1hyY6
eNupOo/edit?usp=sharing
Sander kan de sleutel voor de camionet van Hadewig al gaan halen op zondag.
• Lodewijk, Sander en Gertjan worden om 9u aan de Astrid verwacht.
• Om 12u worden de beschikbare mensen aan de Astrid verwacht. Daarna gaan we
bij Loods 25 de tent opzetten.
• To do PR: Tussen 14u-16u een post plaatsen in het evenement met de routes naar
Loods 25
• Vanaf 17u gaan we in groepjes werken aan verschillende zaken. Als je klaar bent
of je hebt niets te doen; ga dan helpen bij decoratie.
• Als projectie klaar is, moet je een seintje geven aan decoratie. Ook als je volledig
klaar bent met techniek, geef je best een seintje aan decoratie.
• To do Arno: vergeet de frituurolie niet.
• Decoratie start om 18.30u zodat de mensen die om 18u toekomen nog even bij de
vestiaire kunnen helpen om daarna samen aan de decoratie te beginnen.
• We zullen met bonnetjes werken.
• Lodewijk of Bertha hebben doeken voor de stoelen af te dekken.
• Er zijn genoeg papieren voor “wc is daar; niet roken;…”
• To do feest: Zorg voor een EHBO-kit.

Overlopen shiftenlijst
• Hoeveel bonnetjes per shift en voor opzet? De feestjes zijn er nog niet helemaal
uit, maar HKC krijgt iets.

Promo
•
•
•

Welke acties? Gratis Cava (Kot)
Enkel Event geeft prijzen weg
PR of Event plaatst filmpjes op insta ivm de prijzen en van het gala

Varia:
•
•
•

To do Ranald: geef jij Collect&Go-kaart aan Event?
Bancontact app → HKkaart
Studentenvereniging in de kijker via insta Stad Gent: voor galabal of 12UL? We zouden
het voor de 12urenloop doen. To do sport: bespreken met die mensen.

16. VOLGENDE VERGADERING
Zie poll in de facebookgroep.

