VERSLAG HKC
9 OKTOBER 2019, 20U
HOME BERTHA
AANWEZIG:
Roselien Van Gucht (Praeses HK), Tessa Behaeghe (Vice HK), Kirsty Wauters (Secretaris HK),
Jeroen Heyrman (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), Thibaut Allaert (Cantor HK).
VERONTSCHULDIGD: Leandro Maebe (Peter HK), Katchiri Pieters (Meter HK).

1. GOEDKEURING VORIG VERSLAG
Goedgekeurd.

2. EVALUATIE ACTIVITEITEN
25/11/2019: Manillentoernooi
→ Evaluatie vanuit IHR:
Het is goed verlopen en het was gezellig. Er was veel volk aanwezig en er zijn er ook
veel blijven plakken. Iedereen heeft ook meerdere keren kunnen spelen.
→ Timing was minder maar, er is wel een goed systeem uitgedacht! Dit was een
beetje de bedoeling. De rondes waar er veel mensen aan het spelen waren, waren
altijd 20minuten. We wilde de gezelligheid prioriteren.
To do Jeroen: Sturen naar Savania hoeveel ze moeten betalen.

03/12/2019: Traditionele cantus
→ Evaluatie vanuit IHR:
- Alles is goed verlopen en het was heel leuk.
- De machinist was heel goed. Hij heeft ons twee liedjes geleerd die we tijdens
volgende cantussen waarschijnlijk gaan zingen.
→ We gaan de machinist opnieuw vragen voor volgend jaar.
We moeten de machinist inboeken op datum VFO-cantus (14/02/2020) op
onkostennota.
To do Thibaut: De machinist opnieuw uitnodigen voor volgend jaar.
To do Thibaut: Zorgen dat de machinist het sprekersformulier invult.
à We hebben te laat de homegroepen gespamd.
à Lodewijk geeft een bedankje aan iedereen.
à De opkuis is opnieuw vlot verlopen.
à Er zijn 11 bakken gedronken.
à Spijtig dat het samen viel met sinterklaasbaravonden. De vaste baravonden bij
Boudewijn en Vermeylen zijn op dinsdag en bij Fabiola is dit op woensdag. Een
maandag (of donderdag) is dan misschien beter voor de cantus van volgend jaar.
à Traditionele cantus ’20-’21: maandag 30 november
à Volgend jaar krambambouli? Het probleem is dat het niet op de homes mag, wel
in Karaoke en Delta. Eventueel voor het lustrum. We gaan het niet meer dit jaar
doen.

Ultimate frisbee
→ Evaluatie vanuit IHR:
- Home astrid kon hun laatste match niet uitspelen, waardoor ze op een gedeelde
eerste plaats kwamen met Home Vermeylen. Beide homes vinden dit niet plezant. We
werden buiten gezet door de scheidsrechter, waardoor we er niets aan konden doen.
- Home Bertha vond het niet eerlijk dat ze zowel tegen Vermeylen als Boudewijn
moesten spelen, maar de poules zijn gemaakt op basis van de achternamen van de
Praessesen. Dat is dus eerlijk verlopen.
- Er was onduidelijkheid over waar de supporters nu mochten zitten, dus dat wordt
best gecommuniceerd in het evenement. Er mogen geen schoenen en eten in de zaal.
De supporters moeten dus boven zitten.

Over het algemeen moet er meer buffertijd worden ingerekend, omdat er al een paar
keer vroeger gestopt is door omstandigheden. Er zal gevraagd worden om een
halfuur vroeger te starten.
Is het mogelijk om de zaal een half uur vroeger te krijgen voor de volgende IHC’s? Een
kwartier vroeger is al gerelged, maar er zijn vaak trainingen van scholen dus het is
nog niet duidelijk of een half uur vroeger mogelijk is.
To do Sport: uitdokteren poules, want ergens klopte er iets niet.

3. PRAESES & VICE
Werken Home Fabiola
De sperperiode zal worden aangehaald op de SoRa. Die zou vroeger moeten beginnen.
De eerdere klachten in de facebookgroep zijn overdreven.
Als er personen je contacteren daarover, verwijs je hen best door naar Maxim.

Wifi
De enquetes staan sinds vandaag online.
To do iedereen: enquete van Heymans nalezen.
De enquetes zullen we in week 13 verspreiden. Vanaf januari worden ze om de 2
weken gedeeld. Eind januari sluiten ze en op de eerste IHR bespreken we ze.
Het doel is 500 reacties.

UGent-truien
Update?
De mail is verstuurd met bestelling. We zitten over de 10 dus de bedrukking is gratis.
Alle gegevens staan nog op de drive en Tessa heeft het kot als adres meegegeven
met Tessa’s nummer en dat van Roos erbij als contactpersoon.

4. SECRETARIS
Jaarverslag
Deadline om jaarverslag in te dienen = 10 februari
Via mail indienen: dsa@ugent.be

5. PENNING
Update subsidies
à Warmtechampignons: Lodewijk heeft al enkele opties gevonden en doorgestuurd
naar Jeroen.
To do Jeroen: De opties bekijken. Lodewijk stelt die van de hubo voor.
Benny zegt dat je er via 2dehands websites ook aan kan komen.
To do Benny (aka Roselien): Sites doorsturen.
→ Weekend:
To do Jeroen: Aan de chauffeurs zeggen dat ze zelf onderling met hun passagiers de
kosten moeten regelen.
To do Jeroen: Het bedrag doorgegeven aan Pro-HKC dat zij moeten storten.
To do Jeroen: Factuur doorsturen naar penningen.

Hulp voor cantussen:
Lodewijk wilt helpen met de kassa. Thibaut wil graag een “shiftenlijst” maken voor
de cantussen in het algemeen.

6. MILIEU
Swapshop
5 februari = definitieve datum
Wilden het ni verlgeen

MMM
Update?
à Grote Kuus: 24 maart
à Er komt een Spaveggie
à In Kantienberg komt er een ontbijt. Het zal met een internationaal karakter zijn.
à Plantswap moet er nog bij komen.
à 23 maart: Gratis kajakken als je terwijl afval opruimt.
To do Ranald: Tegen februari alle data van activiteiten vastleggen.

7. ICT
Home Konvent-website
De feest van home bertha staat nog steeds niet op zijn plaats: Aangepast.
To do Gertjan: Op de banner onze foto zetten van gelukkig kerstfeest.

8. SPORT
IHC 3 - Hockey
Al nieuws over of we de zaal 30 min vroeger mogen gebruiken? Een kwartier is
mogelijk, maar ze gaat nog laten weten of een half uur vroeger ook gaat.
Time management: Stuur op voorhand naar HKC of toch zeker Tessa door wat jullie
planning is aub.
à Mail Melissa: Wachten op uurrooster van LO van HoGent om vanaf 17u30 het veld
te hebben. Vanaf 17u45 lukt het sws. (Prijs is voor 1.5u €60 voor de twee velden)

9. EVENT
Galabal
à Datum? 16 maart. (Confabula verplaatst hun activiteit)
à De zaal is maar vrij vanaf 17u.
à We kunnen de feestjes betrekken om decoratie te maken of op te zetten. We
zouden ze daarvoor ook willen belonen, bv. door bonnetjes te geven. Viktoria stelt
voor om een kleine wedstrijd te doen tussen de feestjes om de meeste bonnetjes te
krijgen.
à Thibaut heeft heel veel tijd om decoratie te maken.
à Maak een to do lijst van wat er in de zaal specifiek moet gebeuren, zodat we dat
kunen afstrepen en niet constant aan de events moeten vragen.
à De sportjes zouden graag de decoratie willen hergebruiken voor de 12uren loop.
à DJ’s of fotograaf bij de homes zoeken.
To do Events: Zo snel mogelijk de uitleendienst van Stad Gent contacteren.
à Meeting met de feestjes? Komt er aan.
à Papieren: politie, sabam en billijke invullen
à Er verjaren een paar mensen in die week, dus er zal misschien wel een kleine
verrassing komen.
à We moeten iets vinden om vroeg volk te lokken.
à Lodewijk wil wel uitzoeken hoe je foto’s van instagram op een photowall kan
krijgen.
à Een messagewall is ook leuk. Axel van de Bertha verzorgt dat gewoonlijk.

10. PR
Allround Happiness Foundation
Viktoria blijft checken met de verantwoordelijke of de juiste bedragen worden
gegeven.

11. ZEDEN & CANTOR
VFO-cantus
à Evenement moet online komen na de massacantus want het is in week 1.

To do Roos en Tessa: Oudleden + oprichter uitnodigen.
à Er zouden nog een 20tal bakken moeten besteld worden. Die zouden we dan laten
leveren op de boudewijn.
à Lodewijk vraagt aan zijn papa om worsten te regelen (en eventueel te sponsoren)
à 1 vriend per persoon en HKC 2.
à Voor de volgende cantus op fabiola zouden we via de Fabiola bier bestellen, maar
dat is wel jupiler. Dat is oké voor ons.

Vermeylencantus
We moeten nog een datum vastleggen.
To do cantuscomité: Mogelijke data zoeken en eventueel een pol zetten in HKC
facebookgroep? (23 maart, 30 maart, 11 mei)

How to cantus
Geven jullie de beslissingen van de IHR mee aan de zedens, temmers en cantoren?
- Pappenheimer: Op home Fabiola is het weer voorgevallen dat er foto’s zijn
genomen. Home fabiola heeft met het praesidium besproken dat een home die de
pappenheimer als schachtenopdracht heeft staan niet welkom is in het derde deel
van hun cantussen. Geen enkele home heeft het nog als schachtenopdracht.
- Met de senioren is er besproken dat er aan het begin van de cantus moet worden
vermeld dat er geen gsm’s worden gebruikt en zeker geen foto’s gemaakt. Dit wordt
best nog eens herhaald voor de start van de pappenheimer.
- Io vivat/Gaudeamus igitur: We zingen het Io vivat voor senioren en eigen prosenioren. Het gaudiamus wordt gezongen voor HKC-leden.

12. METER & PETER
à Komt jullie das box activiteit in orde?
à Doen jullie ook een activiteit met de andere meters en peters? Er zijn hier een
paar geïnteresseerden (Kaat, Lodewijk, Kirsty).

13. VARIA
→ HK-bekers: er staan nog 70 bekers op Tessa haar kot. Lodewijk kan die morgen
naar het HKkot brengen.
→ Thibaut zet bak volgende vergadering.
à Roselien vond het een leuk semester en volgend semester wordt nog leuker.
à het fluoschild komt in orde tegen het galabal.
à Succes met de examens!
à Zalig Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar!

14. VOLGENDE VERGADERING
Volgende vergadering:
→ Maandag 10 februari om 19u @Home Boudewijn

IHR:
→ Donderdag 13 februari om 18u @Home Fabiola

Ad hoc:
→ Woensdag 19 februari om 14u30 @Raadzaal UFO

