VERSLAG HKC
12 NOVEMBER 2019, 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), Tom Libbrecht (Sport HK), Viktoria
Gorbunova (PR HK), Kaat Van der Haegen (PR HK), Lodewijk Claeys (Zeden HK), Thibaut
Allaert (Cantor HK).
VERONTSCHULDIGD: Sander Machado (Sport HK), Leandro Maebe (Peter HK), Katchiri Pieters
(Meter HK).

1. GOEDKEURING VORIG VERSLAG
Goedgekeurd.

2. EVALUATIE ACTIVITEITEN
21/10/2019: Zangavond
à We hebben veel goede reacties gehad.
à Liedjes aanleren ging goed.
à Het facebookevenement was laat, maar dat was ook een beetje express, omdat
het met veel volk moeilijker is om liedjes aan te leren. Het mag in het vervolg toch
iets vroeger.

22/10/2019 en 24/10/2019: Alcoholworkshops

à De workshop is nuttig, maar eerder voor nieuwe leden. Het is wel handig om
ervaren mensen aanwezig te hebben om het praten om gang te krijgen.
à We zouden het opentrekken naar andere drugs, maar dat is niet gebeurd. Volgend
jaar proberen we dat opnieuw.
à De GSR heeft een bedrag gesponsord met de commentaar om met FK en SK samen
te organiseren in het vervolg.
à We moeten meer nadruk leggen op non-alcholoische initiatieven.
à Er babbelde weinig mensen in de eerste workshop. In de tweede workshop was
dat beter. Er zaten waarschijnlijk stillere persoonlijkheden in de eerste workshop.
à De opwarmer duurde heel lang waardoor het echt interessante deel te kort was.
à Volgend jaar organiseren we de workshops opnieuw.
à Trustpunt werkt aan een workshop rond grensoverschrijdend gedrag. We kunnen
hen vragen om gratis proefkonijn te zijn. We zouden dan eventueel Mercator,
Confabula en Savania ook kunnen uitnodigen.

06/11/2019: Zelfverdedingssessie
à Bedankje aan Benny!
à Het was goed, maar weinig volk. Dat kwam omdat er waarschijnlijk te laat
reclame is gemaakt en het was IHR.
à De aanwezigen vonden het leuk en wilden het nog eens doen. In het 2de semester
kunnen we nog eens proberen met een betere datum en meer reclame.
à Benny had gehoopt dat sander het beter had voorbereid. Dus betere
communicatie tussen elkaar is nodig.

07/11/2019: Cantus van je dromen
à Kwam heel traag op gang.

à Er was weinig sfeer, maar de reden is niet echt duidelijk.
à Warm bier: Tijdens het vullen van de frigo’s is de plon gesprongen door een
activiteit van Home Astrid. Op dat moment waren de frigo’s nog koud, waardoor we
niets doorhadden.
à Tijdens de opkuis is een schuurborstel van Home Astrid kapot gegaan.
To do Ranald: kijken voor nieuwe.

à We hebben ook 2 vuilzakken van Home Astrid gebruikt. Die moeten teruggeven
worden.
àDe vloer en een paar tafels plakken nog. Ranald, Roselien en Thibaud kuisen dit op.
à We zouden in het vervolg 1 iemand moeten aanstellen om buiten te kijken, want
er was wel overlast tijdens de tempus en na de cantus
à Foto’s tijdens de pappenheimer: De vraag is of er foto’s mogen genomen worden.
Normaal mag je zelfs geen gsm gebruiken. Dit wordt met de senioren besproken op
de IHR. Er worden al jaren foto’s genomen voor punten tijdens de pappenheimer en
dit werd zonder problemen en met discretie gedaan. Dit is het eerste negatieve
vooral.
Op de traditionele cantus zal de eerste die zijn gsm gebruikt in de kan moeten bij
wijze van voorbeeld.
To do Lodewijk en Thibaud: Aan de temmers en zedens communiceren over de
cantusettiquette.
à Er zijn 21 bakken gedronken (waarschijnlijk door het warme bier)
To do Robin: Aantal bakken checken.

3. PRAESES & VICE
Brainstorm activiteit met praesidia van alle homes tesamen
à ipv clubweekend dat uitgesteld is naar volgend jaar
à ideeën: bierbowlen (wordt veel gedaan), paintbal (Kan dit voor zoveel volk?; To Do
Roselien of Tessa: zoeken naar een optie voor een groot aantal personen); Prison
escape (https://prisonescape.nl/breda/groepen/; is wel duur; €60-80 per persoon.

Journey of Sound
à Wat is het imago van deze organisatie bij HILOK (@Kaat)?
Geen slechte ervaring. Je zit op een camping met enkel belgen. Er is goede
bedieningen Tijl was heel behulpzaam. HILOK heeft wel zelf vervoer geregeld.
à Ze zijn nog jong, dus soms loopt daar wel iets mis.
à Ze sturen enkel de voordelen en niet wat we in de plaats moeten doen.
To do Roselien: vragen wat er juist wordt verwacht van HK.
To do Thibaut: eens horen bij VPPK wat hun ervaring is.

WIFI
à Bespreking ontwerp enquête.
à De meerprijs van studenteninternet is 12euro. Die komt er sowieso bij ook al ben
je beursstundent. Dat is niet echt fair. 2 jaar geleden was er afgesproken om de
telefoons af te schaffen en dat budget te gebruiken voor de wifi. Zo zou er 2euro van
het bedrag afgaan. Dus kost de wifi eigenlijk maar 10euro.
To do Roselien: Dit met Francis bespreken.
àEr moet meer communicatie zijn van huisvesting uit, want de senioren bereiken
niet iedereen. De bewoners weten niet altijd alles.
àEr moet aparte enquete zijn Kantieberg en Heymans om naar hun ervaringen te
peilen.
à Deze vraag moet er inkomen: “Waarvoor gebruiken jullie internet?”
à Athena gebruiken gaat niet meer zonder vpn. To do Roselien: dit melden.

UGent-truien
à We houden een standje met truien om te passen. De mensen kunnen dan hun trui
bestellen met een lijst die dan aan de UGent geven.
à Er wordt rechtstreeks aan de UGent betaald. Het is enkel mogelijk om met de
kaart betalen.
à De locatie aan het UZ is de ingang van K3
à Maak je herkenbaar met lint, papier met schild of “Home Konvent”.

4. SECRETARIS
Verslag:
à Het vorige verslag is door (bijna) iedereen gelezen.

à Het verslag wordt vroeger gelezen, in plaats van een paar dagen voor de volgende
vergadering.

5. PENNING
Overige to do’s
à Cynthia/Robin in penninggroep? Done.
à Terugbetaling persoon NBW die afgezegd had in orde? Done.

6. MILIEU
Swapshop
To do Ranald: Chat maken met mensen die kunnen op die dag of toevoegen aan
gesprek en fbgroep ‘Swapshopteam’: zie verslag ihr voor de lijst van de mensen die
kunnen + vragen aan Paulien.

MMM
à geen update
à Plantswap: Ranald heeft gemaild naar FLOOR, maar heeft nog geen antwoord.
à De fietshersteldienst heeft gemaild en ze gaan zien wanneer ze kunnen komen op
alle homes doorheen de maand.

Deelkast
à Niets meer van gehoord.
To do Ranald: Nog eens aan David vragen.

7. ICT
Home Konvent-website
à Vraag van Francis: mogelijkheid om foto’s toe te voegen bij aangeven van de
stewards?
Gertjan: Huidige site? Absoluut onmogelijk. Nieuwe site -> zet het in de
vereisten/functionaliteiten. Zeker niet vergeten!
à Banner mag veranderd worden naar HK-tweedaagse: quiz en voetbal

Opkuis HK-kot
To do Gertjan: Een doodle maken voor de periode van 18/11 tot en met 1/12.

Overige to do’s
à Foto’s

Gertjan: Praesessen zijn nu echt al enorm gespamt (zelfs bvb Liam zijn gsm foto
verandert naar foto van mij zodat hij niet zou vergeten en zelfs dat werkt niet bij
hem..), dus ik ga echt gwn zeggen: deze week niet = de lelijkste foto’s die ik maar kan
vinden)
à To Do Gertjan: Knop “Cambio” in “Bakfrigo” veranderen.

8. SPORT
HK-tweedaagse: Voetbal
à Gedetailleerde briefing: planning, to do’s, verwachtingen van HKC...
à Shiftenlijst is ingevuld.
à Shiften: Je staat 1,5 uur achter de bar. De broodjes worden om 9u gehaald door
Lodewijk. Wat moet je doen? Vooral drank, soep en kassa, maar ook de
aanwezigheidlijsten. To do Sport: Papieren met kotjes maken om de namen te noteren.
à Als het even druk is (’s middagds met de broodjes bv.) Roep hulp van HKC.
à Er is bier, cola, cola zero, water en sprotdrank. Er zijn ook bananen.
! Iedereen moet om 7.30u aanwezig zijn op het veld. Een paar personen moeten naar het
kot om de tenten klaar te zetten.
à Er moeten nog Vuilzakken worden gekocht.
To do Robin: Vragen aan Home Astrid of we de bakfrigo ook op Hkvoetbal mogen
gebruiken.
à Lodewijk mag na de quiz 1 nacht bij de Therminal blijven staan.
à Na de quiz worden alle spullen naar het kot gedaan. Frigo,etc laten we in de auto
staan na de quiz. Dat zetten we ‘s morgens eerst af aan het voetbalveld.
à Sander of Tom gaat naar het kot, de ander naar het veld.
à De Wisselbeker wordt op de avond zelf gegeven.
à Er mag niet op het veld gerookt worden.
à De lichten gaan aan als het donker is.
à Er is een scheidsrechter voor de finales om partijdigheden te vermijden.
! Op de HK 2daagse luistert iedereen naar de verantwoordelijke functie (Event en sport)
om discussies te vermijden.

Manillentornooi
à Meer info volgende vergadering.

9. EVENT
HK-tweedaagse: Quiz
à Gedetailleerde briefing: planning, to do’s, verwachtingen van HKC…
Lodewijk hele dag beschikbaar voor auto.
à Er moet aan Paulien en Maxim gevraagd worden om de boksen tussen 11u en 12u
te gaan halen.
à Het print materiaal is doorgestuurd. De Bladen voor de jury zijn nog niet af.
To do Lodewijk: fotoshop in ppt.
à Alle teamnamen staan al op de papieren. Katchiri neemt alle stilo’s en enveloppen
mee.
à Diepvrieszakken mogen van massacantus genomen worden voor de gsm’s.
à Bier wordt morgen geleverd. Frisdrank kopen we in de winkel.
à Neem zeker je HK beker mee voor wijn.
To do Robin en Arno: Een berichtje in de groep plaatsen voor de beker.
à Er is met DSA afgesproken om herbruikbare bekers te gebruiken indien nodig.
à De bierprijs zit normaal bij de levering van het bier.
à De personen die ’s ochtends kunnen worden om 9u aan Astrid verwacht;
à Tegen 14u: iedereen aan de therminal.
To do Event: Papier ophangen met wat moet gebeuren en ophangen in de zaal.
à Tegen 18u, 18u30 eten en daarna briefing.
à Shiften: Die zijn voor heel de avond. Alle details staan uitgeschreven in de
shiftenlijst.
à Dorstbordjes staan in het kot.
à Peter en meter hoeven niet aanwezig te zijn bij de opzet.
à Er zijn hele goede prijzen gevonden!
à We leggen reclame op de tafels.
à Sponsors: Slideshow in het begin, tijdens pauze en bij de berekening van de
eindresultaten. Ook op tafelrondes.
To do Event: Bij de slideshow info over sponsors toevoegen.
à Aan het begin van de quiz ook iets vermelden over de prijzen van de sponsors.

Galabal
à Wordt aan gewerkt.

Overige to do’s
à Bestelling van de schalen: schalen zijn er. Dienbladen moeten nog gefixt worden.

10. PR
Jassen & Truien
à Waarschijnlijk volgende week vrijdag in orde.

Boekje
à Update: wordt aan gewerkt.

Allround Happiness Foundation
à Is het geld gestort? Viktoria gaat er donderdag achter.

Prijzen Quiz
à Lukt het allemaal om ze te verzamelen? De prijzen geraken er allemaal. Voor de
massacantuspotten: kijk goed naar de jaartallen.

Korting in de Overpoort bowl
à SK & FK clubs hebben speciale tarieven, net als kinderen tot 12 jaar dus vragen om
ook voor HK clubs speciale tarieven te voorzien maar niet gelukt.

11. ZEDEN & CANTOR
Traditionele cantus
à De muzikant heeft nog niet teruggestuurd.
To do Thibaud: bellen.
To do Thibaud: Tekstje maken.

To do Lodewijk: evenement aanmaken
à Bier: naar vermeylen op voorhand sturen om conflicten te voorkomen.
à Hoeveelheid: 30 bakken? (Nog ongeveer 20 bakken in het kot waarschijnlijk)
Aanvullen met vermeylen bakken en alle leeggoed naar Vermeylen doen.

Extra cantus in 2e semester?
à Nog een cantus op vermeylen, want zij hebben nog een luide activiteit.
à Stemming om de luiden activiteit te gebruiken: voor.
à Een datum moet nog bekeken worden.

12. METER & PETER
Das Box
à Poll maken: Welke periode? Maart/april, want dan is het al wat beter weer.

13. VARIA
à De evaluatie is niet volgende vergadering, maar de vergadering erna. De evaluatie is
mondeling, maar er komt een form om toch anonieme puntjes door te geven.
→ Wie zet bak?
To do Tessa: Poll maken.
à Thibaut is bierkoning geworden. Tessa krijgt het ticket voor de Massacantus.
à DSA zal in het 2de semester bekers verhuren zodat er niet meer moet betaald worden
voor afwas (6 cent per beker).

14. VOLGENDE VERGADERING
Zondag 24 november @Home Fabiola 20u

IHR:
→ Donderdag 5 december 18uur @Home Boudewijn

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

