VERSLAG HKC
10 FEBRUARI 2020, 19U
HOME BOUDEWIJN
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), Thibaut Allaert (Cantor
HK), Leandro Maebe (Peter HK).
VERONTSCHULDIGD: Lodewijk Claeys (Zeden HK), Katchiri Pieters (Meter HK),

1. GOEDKEURING VORIG VERSLAG
Goedgekeurd.

2. EVALUATIE ACTIVITEITEN
05/02/2020: Swap Shop:
De lokalen waren dit keer boven. Er waren deze keer 5 à 6 mensen om te
helpen. In het vervolg mogen er nog 1 à 2 mensen bijkomen.
Er was een goed systeem tijdens de opzet, maar de voorbereidingen
kunnen beter. Alles moest last-minute nog gebeuren. We hebben daardoor
de lakens nog niet kunnen wassen. Binnenkort geven we ze mee met
“Gent4Humanity refugee support”.
De inzamellokalen moet gesloten worden onder het jaar, want er wordt
afval in gesmeten anders. Ranald vraagt best een sleutel om binnen te
geraken.

De storage room gaan we in de paasvakantie kuisen. We proberen 1 dag in
de paasvakantie te plannen.

3. PRAESES & VICE
Wifi: besluit IHR 31/01/2020
De IHR geeft positief advies over de plaatsing van routers in alle homes om
Studenteninternet te voorzien en de huidige routers/ vpn-aansluitingen van
DICT te verwijderen. De IHR stelt hierbij voorwaarden bij hun advies aan de
SoRa:
Wij adviseren pro studenteninternet maar zo laag mogelijk en niet meer dan
10 euro (= maximale grens) en stelt voor dit te bekomen door:
1) Heronderhandeling met studenteninternet voor een lagere prijs
2) Vraag naar budgettering vanuit begroting (pot telefoniekosten) aan SoRa
Stemming: 5 voor (0 tegen, 1 onthouding)
HKC onthoudt zich wegens te weinig vertegenwoordigers. Achteraf bleek de
meerderheid van HKC voor te zijn.
6 voor (0 tegen, 0 onthouding)
UGent-truien
Heeft iedereen zijn trui? Ja!
Seksueel overschrijdend gedrag
Active bystander trainingen op woensdag 8/03/2020
• Uren oke? 14u-15u30 & 15u45-17u15
• Locatie: Vermeylen (?) (alternatief: astrid)
• Inschrijvingslijsten vanaf 13/02/2020 online (via IHR-groep)
→ Schrijf jullie in!
Aanspreekpunt/vertrouwenspersoon: Kirsty.
We zullen een berichtje plaatsen op instragram/facebook hiervoor.

Stemming nieuwe ad-hocfunctie International
à Sara Helsen wil graag de nieuwe international worden. Eerst moeten we
deze adhoc -functie officieel (her)creëren door de invulling (zie bijlage 1:
nieuwe statuten) ervan te bepalen en vast te leggen via een stemming met
gewone meerderheid.
Op de volgende IHR (13/02/2020) vindt, zoals aangekondigd, de verkiezing van
Sara plaats.
à Stemming voor de invulling van de functie international (zie bijlage): 9
voor en 3 onthoudingen.
Bondingsactiviteit voor praesidia
à Tessa zoekt leuke activiteiten om te doen als bonding tussen de praesidia.
Suggesties (die haalbaar zijn) zijn altijd welkom!
à Ideeën van Tessa: paintbal, escaperoom, wintetasting,.. of boottocht. Silent
disco. Vlaamse kermis. Highland games, kayak, cocktails maken, casino games,
“Kip”
à “Kip” en cocktails maken zijn de beste ideeën. To do Tessa: sturen naar
Jezus.

4. SECRETARIS
Jaarverslag
Ingediend.

5. PENNING
Subsidieverdeling:
To do Jeroen: Tegen donderdag een poll maken om het op de IHR te
bespreken.

•

•

Opvolging to do’s vorige vergadering:
à Warmtechampignons en BBQ: Jeroen heeft nog geen tijd gehad
à Weekend: Chauffeurs hebben hun geld gekregen.
à Geld:
Sturen naar Savania hoeveel ze moeten betalen voor de flessen ice tea.
Dat is in orde.
Enkel Confabula moet nog de rekening van de bekers betalen.

6. MILIEU
•
•

•

•

MMM: Update
Alle aangekondigde activiteiten staan in de agenda.
Wanneer is de plant swap? Nog geen antwoord van Floor. To do Ranald:
Floor sturen op facebook.
Is er eventueel nog een datum vrij voor een bar waarop we de
sappentrappers kunnen gebruiken? Of zetten we ze in op het ecologisch
ontbijt? To do Ranald: Sturen naar Francis
Affiche MMM: opmerkingen? hoeveel printen? 2 per home. hoe printen en
wie? To do Ranald: sturen naar de juiste persoon van huisvesting op af te
printen.
(https://drive.google.com/file/d/1RXE9NZ_oTIE8Ia9c3ABPkCjGnT9
-jov5/view?usp=sharing)

Opmerkingen: Het is 11uur op de klok, niet 5 voor 12.
Verwijzing naar de website van ecohomes toevoegen, want ze kunnen daar
de punten checken.
Link toevoegen naar de facebookpagina of een QR code van het evenement
of de pagina.

7. ICT
Verzoek Francis
Heeft Geert Van de Merckt, coördinator security, al toegang tot het
overzicht van de goedgekeurde activiteiten?
To do Gertjan: Geert Van de Merckt toegang verlenen
(Geert.vandemerckt@ugent.be.)
Schild
Gertjan heeft iemand gevonden die het kan maken.
To do Gertjan: sturen naar Jeroen hoeveel het gaat kosten.

•
•

•
•

•
•

Website
Banner = aangepast, dank je wel!
Cambio: goed dat naam knop aangepast is naar bakfrigo maar kunnen de
automatische mail en het icoontje ook aangepast worden want het is
verwarrend? Het lukt niet goed op dit moment. Gertjan kijkt ervoor.
Update nieuwe website? Komt eraan. Binnen 2 weken is de template af.
Ranald moet nog toegevoegd worden aan de website en de foto’s hebben
verschillende groottes. To do Gertjan: dit oplossen.
Xavier van Vermeylen vroeg Gertjan om hulp. Hij moet sturen naar DICT.
To do Gertjan: Binnenkort Kevin Dequirez toevoegen aan de website als
sport van Home Bertha. Hij wordt woensdag (13/2) verkozen.

8. SPORT
IHC 3 - Hockey
Update: We mogen de zaal 30 min vroeger gebruiken? prijs: €60 (ter
plaatse te betalen).
Alle info over de regels, etc staan in volgend document:
(https://drive.google.com/open?id=1coUK5ty3y3f8ysuROXxWo

ylsDi2uOrAd`)
à Poules zijn gedaan. Tessa heeft gecontroleerd en taalfouten verbeterd.
12urenloop
Sport heeft een cambio nodig voor de opzet. Ze gaan er één bestellen.
Kaat heeft eventueel een auto.
To Do Kaat: laten weten of ze de auto kan gebruiken.
We zullen dezelfde decoratie gebruiken als tijdens het galabal dus het is in
venetiaans thema.

9. EVENT
•

•

•

Galabal
Thema?
Venetië, Robin heeft dit al meegedeeld aan de feestjes, maar is dit
vergeten melden aan rest van HKC. Arno heeft er zelf ook niet meer aan
gedacht om het mee te delen.
Meeting met de feestjes gepland? Veel van de feestjes waren op
reis/wisten nog niet hoe hun weken eruit zouden zien, planning komt deze
week.
Decoratie? Thibaut en Katchiri hebben zich 'opgeofferd' om tijd te
spenderen aan decoratie. We zoeken nog mensjes die bereid zijn te helpen
+ evt de feestjes, maar zie hierboven en hieronder.
“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.”
Is dit al uitgewerkt → Bespreken tijdens meeting met feestjes.

•

•

•

•

•

•

•
•
•

•

•
•
•

DJ's: Brent (Savania) en Boon hebben bevestigd, we zoeken nog een DJ
voor het begin (Astrid?) En nog eentje (Boudewijn misschien?)
Fotograaf: zie probleem vorig verslag. Sigi ? Miguel? Het zou een risico zijn.
To do Feest: Vragen aan de hogescholen of iemand een project nodig heeft.
Is uitleendienst van Gent gecontacteerd? Nog niet, tijdens lesvrije gemaild
naar de verhuurder van de zaal maar pas vandaag antwoord. Zij voorzien
enkel tafels en stoelen. Nu kan er gezien worden voor materiaal.
Zijn papieren (politie, sabam en billijke vergoeding) in orde? Politie
(Prioriteit!): check, voor Sabam en billijke: via unisono → To do!
Al ideetjes voor message/photo wall: Heb al eens gekeken voor een soort
van wallpaper background met decor van Venetië, maar nog niet duidelijk
gecommuniceerd over het budget,maar we wachten ook nog af op de
kosten van de DJ's,…
Foto's van instagram op wall? To do Lodewijk: Eens checken of dit mogelijk
is.
Idee om mensen vroeger te lokken: de eerste zoveel mensen krijgen drank.
Security? Niet inhuren, maar eventueel een shiftje security?
To do tegen volgende vergadering: draaiboek/to do-lijst opstellen voor
voor en na het galabal want er is een beperkte tijd om op te zetten.
Messagewall: Axel van Bertha kan dat. To do Feest: hem hierover
contacteren. Vraag ook na of de messagewall en de wall met
intagramfoto’s samen kan.
Beginuur: 22u.
Einduur: 4u.
Er is geen receptie vooraf, want wij kunnen pas om 17u in de zaal.

10. PR
Allround Happiness Foundation
à De eerste schijf was in orde, maar om de tweede schijf op te halen krijgt
Viktoria geen antwoord. To do Viktoria: Sturen dat als je geen antwoord
meer krijgt, we de logo’s van onze affiches, facebook, etc zullen halen.

11. ZEDEN & CANTOR
•

•
•

•
•

•

•

VFO-cantus
Activiteit is aangevraagd.
We zijn momenteel met 75 à 80 personen. Thibaut heeft een oproep
gedaan aan iedereen die misschien een vriendje ging meebrengen om zo
snel mogelijk te bevestigen. We kunnen dan personen van de wachtlijst
beginnen aanvaarden.
Zijn oud-leden uitgenodigd? Jup
Drank: Besteld door PR.
Nog bier van kot naar boudewijn - ook eens bespreken met boudewijn en
wanneer doen we dit? Er kan niet veel volk donderdag om drank te
verplaatsen (wel rond 13 a 14u). To do Lodewijk: zeker op tijd sturen om
een definitief uur af te spreken.
Parking op Home Boudewijn? Hoe praktisch toegang regelen? nagevraagd bij hadewig. Checken of wij erop kunnen? Alternatief is
parking Aldi.
Andere cantussen
9/03/2020 @Home Vermeylen
30/03/2020 @Home Fabiola (onder voorbehoud)
Overige to do’s
To do Thibaut: Zorgen dat de machinist het sprekersformulier invult. In
orde? Doorgestuurd maar hij moet nog antwoorden
To do Thibaut: De machinist opnieuw uitnodigen voor volgend jaar. In
orde? Ja.

12. METER & PETER
Activiteit met alle meters en peters:
à To do Leandro en Katchiri: een faceboekgroep aanmaken.

•
•

•

•

Das Box:
Doodle Das Box: https://doodle.com/poll/qezazdshrbcf4kze
Data tussen eind februari - midden maart: als hiere geen datum uitkomt
kan er nog een nieuwe doodle maken.
Elke datum komt 2x voor (14u -18u en 20u-00u), dit is vooral om een
voorkeur middag of avond te geven.
To Do Iedereen: Doodle invullen voor 16 februari, dan kunnen we kijken of
er een geschikte datum in staat.

13. VARIA
→ Wie koopt nieuwe borstels/aftrekkers? To do Tessa
→ HK-bekers: welke home heeft er al? Staat alles in het kot? Mercator en
Confabula hebben die van hun nog niet.
→ Wie zet bak? To do Tessa: Poll maken.
→ Bonding functies volgend jaar/ bondingsdag voor alle functies: kan voor
gekeken worden.

14. VOLGENDE VERGADERING
HKC:
→ To do Roselien: Een poll plaatsen voor de 3de week.
IHR:
→ Donderdag 13 februari 18uur @Home Fabiola

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

15. BIJLAGE
Nieuwe statuten
International (max 1)
o International is hoofdverantwoordelijke voor de coördinatie van de Swap
Shop en het halfjaarlijkse distributie-evenement waarop de verzamelde
goederen in de Swap Shop worden uitgedeeld.
o De International is een brugpersoon tussen de bewoners van de homes
op de Site Kantienberg enerzijds, en de AV anderzijds. Hij/zij brengt dan ook
verslag uit van problemen, ideeën die leven onder de bewoners van de
desbetreffende homes op de AV. Het is daarbij aangeraden om een
communicatiekanaal voor die problemen, ideeën… te beheren.
o De international is medeverantwoordelijk voor de activiteiten die op de
Site Kantienberg voor de bewoners georganiseerd worden door de
lidverenigingen Home Vermeylen en Home Fabiola. Daarnaast staat het je
vrij om bijkomende activiteiten te organiseren.
o Als International verzorg je de communicatie tussen de International/Erasmus-verantwoordelijken van de lidverenigingen van het HK.

