VERSLAG HKC
15 MAART 2020, 20U
HOME BERTHA
AANWEZIG (FYSIEK OF VOLGT MEE VIA DISCORD):
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), Viktoria Gorbunova (PR HK), Kaat Van der
Haegen (PR HK), Sara Helsen (International HK), Lodewijk Claeys (Zeden HK), Thibaut Allaert
(Cantor HK),
VERONTSCHULDIGD: Ranald Vandersteene (Milieu HK), Tom Libbrecht (Sport HK), Leandro
Maebe (Peter HK), Katchiri Pieters (Meter HK).

1. GOEDKEURING VORIG VERSLAG
Goedgekeurd.

2. EVALUATIE ACTIVITEITEN
25/02/2020: IHC 3 - Hockey
→ Evaluatie op de IHR:
De hockey is goed verlopen. Het was soms wat onduidelijk, omdat de regels niet
goed werden gevolgd. Dat lag aan de scheidsrechters, want de regels waren
duidelijk en op voorhand uitgelegd. Het HK kan hier wel strenger op toe zien. Het
was spijtig dat er geen play-offs waren, maar dat was niet mogelijk met de tijd die

er was.
→ Iets aan toe te voegen?
Hockey stick aan HK-inventaris toevoegen want niemand claimt ze.
1.1.

03/03/2020: Spaveggie
→ Evaluatie op de IHR:
Er is ongeveer 100 euro winst.
Het was spijtig dat het wat donker was, maar zo was het ook wel gezellig. Er zijn
nog 3 potten saus over.
→ Iets aan toe te voegen?
To do Ranald: Laten weten of de waterijsjes al terugbetaald zijn aan de Astrid.
Er was 75 man aanwezig, veel van Savania.

1.2.

09/03/2020: Op safari met HKantus
→ Evaluatie op de IHR:
De cantus was heel leuk. De sfeer zat goed. Merci aan de bars van Home Vermeylen
om de drank te regelen.
→ Iets aan toe te voegen?
- Hoe zat het bv. met de interne samenwerking tijdens de cantus/opzet/opkuis?
Thibaut zegt dat het niet echt vlotter of minder vlot ging, zoals iedere cantus.
Het ging wel oké, maar het was door defect aan de brandslang iets moeilijker
om op te kuisen. (Dit is gemeld via mail aan Luc.) De brandslang dient
eigenlijk niet voor de opkuis. Dus we moeten opletten dat we in het vervolg er
voorzichtig mee omspringen.
Sommige dingen verliepen niet schitterend op de cantus (schachten die niet
goed luisterden). Mensen luisteren niet meer en willen soms niet meehelpen
als hen dat gevraagd wordt. Over het algemeen niet zo’n schitterende
communicatie. Het probleem lag bij de algemene regeling van bier bv,
mensen die zomaar wegliepen, mensen ook die vervelend deden om geen
reden (bijvoorbeeld de temmers)..
→ Idee om de volgende keer de temmers (en zo schachten) beter en vooraf in
te lichten.

-

-

-

@Ranald, het is niet oké dat je bent weggelopen tijdens de cantus om de
Porter te gaan drinken.
Bedankt aan Tom, Gertjan en Sander om de drank in de frigo’s te zetten.
Kaat: Schachtjes van de Mercator en de Astrid voelden zich een beetje alleen
en vonden het daarom iets minder plezant.
→ Oplossing: temmers hierover aanspreken en opvolgen of er slechts 1 of 2
schachten van een home komen. Indien er dan iets voorvalt wordt de temmer
erover aangesproken.
Croques zijn goed verkocht.
Botsing binnen cantusteam tijdens de cantus: hier werd over gebabbeld
tijdens de tempus door Roos en Thibaut, maar Tessa en Lodewijk werden hier
niet volledig over ingelicht. Het wordt verder besproken onder het
cantusteam voor de volgende cantus want veel frustraties kwamen naar
boven.
Het was goed dat de hoofdtafel zich amuseerde, maar opletten met te veel
moppen en te veel rumoer aan de hoofdtafel. De sfeer is goed, maar het
leiden van de cantus werd verstoord soms hierdoor.

09/03/2020: Internationals for Sustainability
- Docu/Verslag staat op de drive.
- Tof evenement
- Goede samenwerking met ESN: Siem is supersociaal, heel veel ervaring en kende
ook mensen.
- Eten betaald door duurzaamheidskantoor: heel lekker
- Stellingenspel om te zien wie de mensen waren (homebewoners, studies...)

- “How does your ideal campus Kantienberg look like?”-spel
Van ideetjes naar concreet + wie doet wat
- Belangrijkste ideeën:
- Eten/overschotten delen via groepschat
- Probleem sorteren: Engelse posters + tutorial video om te tonen op de
welcome days
- meer groen in Stad Gent en op de homes
- kruiden en planten in de keukens maar wat in de zomer? Mss kan
international office die opvangen?
- tour in het begin van het semester, evt met Sam en ‘ervaren’ studenten op
de homes
- welcome day speciaal voor de internationale home-studenten (inclusief
tour en swapshop)
Mogelijkheden bekijken met Sam
- survey doen bij de studenten om te zien waarom mensen niet sorteren (te
moeilijk, te lui, onvoldoende info)
Misschien niet meer dit jaar, maar leuk idee voor volgend verslag
- andere dingen: zie verslag op de drive.
- We wilden een tweede gelijkaardig evenement doen (“follow-up”), maar met
corona zullen we zien hoe dat gaat.
To do Sara: laat de datum weten aan de rest van HKC om te zien of het in de HKkalender past.
To do Iedereen: Lees het verslag in de drive.

3. PRAESES & VICE
Active bystander trainingen
Zijn geannuleerd ondertussen.
We kunnen deze eventueel nog in mei organiseren. Is dit de moeite?
Indien ja, dan wordt er een doodle gemaakt aan in de paasvakantie, wanneer we
meer zicht hebben op lessen, practica, stages…) om toch nog 1 of 2 sessies overdag te
organiseren (‘s avonds zal alles vol zitten met activiteiten).
à Antwoord HKC: 1 sessie plannen en zo bekijken of het iets is om te herhalen

volgend jaar + zo krijg je alle gemotiveerde mensen die echt willen meedoen samen
+ 2 is waarschijnlijk te veel qua lessenrooster.
To do Roos: doodle maken in paasvakantie voor 1 sessie overdag

Durf doen
Nicky is samen met een WG van de GSR de website van Durf Doen in een nieuw jasje
aan het steken en heeft leuke een drietal foto’s van elke home en HKC nodig
(baravonden, groepsfoto’s praesidia, bbq…). Stuur gerust voorstellen naar mij door.
Dan filter en bundel ik ze voor Nicky.
Deadline: 17/03/2020
To do Roos: pols bij praesessen
To do rest: doorsturen naar Roos

Student van het jaar
De bedoeling is een student met bijzondere verdienste uit te roepen tot ‘student van
het jaar’. Een goede student qua leersituatie, met een uitstraling naar zijn
onderwijsinstelling, maar ook een uitstraling naar de Stad Gent, op alle mogelijke
gebieden: sport, cultuur, sociaal, kunst… De kandidaten worden voorgedragen door de
hoger onderwijsinstellingen zelf, het is niet de bedoeling dat studenten zichzelf
kunnen nomineren. Stuvo’s en studentenraden kunnen ook hun kandidaten naar voor
schuiven binnen de HOI. De ‘student van het jaar’ ontvangt cadeaubon ter waarde van
250 euro en wordt in de bloemetjes gezet in het stadhuis samen met de andere
genomineerden (eind juni). Kandidaten?
To do iedereen: kandidaten + motivatie doorsturen naar Roos

4. SECRETARIS
Jaarverslag
Wegens het schrappen van alle activiteiten zullen de criteria voor het jaarverslag
versoepeld worden. Dit wordt nog besproken op de volgende VKV, maar zo kunnen de
secretarissen al gerust gesteld worden.

5. PENNING
Poef
Iedereen heeft zijn poef betaald behalve Thibaut. Dit is voor hem moeilijk momenteel
door o.a. de coronacrisis
To do Thibaut: Laten weten aan Jeroen wanneer je je poef kan terugbetalen.

Financiële schade HK vanwege coronavirus
VKV vraagt aan alle verenigingen om hun financiële schade in kaart te brengen
a.d.h.v. een sjabloon. Zo kunnen we alle gevallen nadat alles achter de rug is
bundelen en per gradatie (procentuele schade t.o.v. vermogen van de vereniging)
bekijken. Let wel, dit is op geen enkele manier een garantie. VKV kan tot op heden
niets beloven, maar zo denken we meer steun van DSV te kunnen loskrijgen voor zij
die het echt nodig hebben om voort te kunnen blijven bestaan.
To do Jeroen: jij vult het sjabloon in voor HK.
To do alle functies die afgelaste evenementen zouden organiseren: Jeroen helpen
hierbij door hem te info te geven die hij vraagt (check het sjabloon hieronder om in te
schatten welke info dat zoal is).
https://drive.google.com/file/d/1uzaRs0bKJ1YR_nEp7dTc6X52FiVZBxhW/view?usp=shar
ing
@Roos volgt de invulling van de sjablonen op bij de andere homes omdat zij samen
met de andere konventvoorzitters zal moeten kunnen inschatten wie het geld echt
nodig heeft.
To Do Roos: Nico (Studentenbeheerder) vragen om brief waarin UGent aangeeft dat
activiteiten geannuleerd moeten worden vanwege overmacht + vragen om sjabloon
naar HoGent en Artevelde door te sturen

Opvolging to do’s vorige vergadering
Warmtechampignons:
To do Arno: Kijken of je warmtechampignons kan lenen van Stad Gent. Ze wisten niet
zeker of ze het hadden staan. We moesten de lijst eens overlopen. Het kan ook zijn

dat ze dit ergens achteraan in hun magazijn hebben staan, dus moeten we dat nog
eens met hen uitpluizen.
Arno vraagt ook na bij UGent en Provincie Oost-Vlaanderen.
BBQ:
https://www.horecastyle.nl/hendi-houtskoolbarbecue-patio
https://www.westfalia.eu/nl/shops/tuin-en-buitenleven/barbecue/bbq-bij-iederweer/houtskool-smokers-en-ovens/1600821-fire-beam-houtskool-barbecuemontrealstaal.htm?gclid=Cj0KCQjwpLfzBRCRARIsAHuj6qVYeDc4N5_hrVcQVGgL4T1Bj8QBU554p
RxReZ7dzxc4VRFzgk2_xHYaAu46EALw_wcB&utm_medium=1.+SEA&utm_source=Shop
ping+NL&utm_campaign=Shopping+NL
https://www.horecastyle.nl/hendi-houtskoolbarbecue-resto
GROTE HENDI GROTE HENDI GROTE HENDI
https://www.bol.com/nl/p/houtskoolbarbecue-resto/9200000040225994/
Dit is de bol.com link voor de grote Hendi.
To do Jeroen: BBQ (zie gele link) aankopen via DSA.
HKC stemde 9 voor en 3 onthoudingen.

6. MILIEU
Wat met MMM?
Volledig schrappen voor dit jaar? Nog een bar organiseren in april of mei met
sappentrapper? Wordt er een winnaar uitgeroepen o.b.v. spaveggie?
à Antwoord: Ranald is aan het kijken om een bar te organiseren wanneer het terug
mag, omdat de puntentelling van de Spaveggie alleen te weinig is.
Vraag van David (Duurzaamheidskantoor): Light versie van Sustainquiz laten
doorgaan op 23/04 in de Green Hub?
D.w.z. amper volk nodig van HKC of milieu’s (max 5 man) dus kan volk van HK zelf ook

deelnemen aan de quiz, maar het is dan wel de ontgroeningscantus van Home Bertha
en August in April.. Wat doen we ermee?
à Antwoord: Ranald gaat het nog met David bespreken, maar er is niet zoveel
enthousiasme vanwege de twee andere leuke activiteiten dus Roos vraagt of een
andere datum mogelijk is.

Colruytkaart
Opgelost! Arno heeft kaart doorgegeven aan Roos.

7. ICT
Website/Server
- Activiteiten laten staan want we hebben de agenda nodig om de financiële schade te
checken.
To do Gertjan: screenshots van geplande HK-activiteiten in Google calender maken
en in map ‘Corona’ zetten.
- Reservaties cambio, tent… ook laten staan.
- Heeft Geert Van de Merckt nu toegang tot goedgekeurde activiteiten?
Normaal wel, Roos mailt dat het in orde zou moeten zijn.
Home Vermeylen helpen met hun website = dringend
Gertjan heeft op 26/02 gestuurd naar Xavier, maar die heeft sinds dan niet meer
geantwoord. Dus Gertjan stuurt zowel Xavier als Paulien en als Xavier dan niet
antwoord, is het aan Paulien om achter hem te zitten.

Lichtgevend schild
Update? Nee, volgende vergadering meer.

Nieuwe website
Update? Nee, volgende vergadering meer.

Opvolging to do’s vorige vergadering:
- Sara haar lint: Gertjan regelt met Jeroen de betaling. Het lint van Sara is nu bij zijn
mama en moet nog in Gent geraken. Dank je wel Gertjan!
- Mailadres voor HK International aanmaken.
Het mailadres is aangemaakt.
To do @Sara: Mail naar international@homekonvent.be om het te testen.
- Form toevoegen aan website om anoniem berichten te kunnen sturen naar de
vertrouwenspersoon:
De form is zo goed als klaar. Nog één iets aanpassen en het kan online komen.
To do Viktoria: Hierover een post maken in de Home Konventgroep en Gertjan sturen
voor link en pas beschrijving aan van de groep zodat ze de link makkelijk kunnen
terugvinden.

8. SPORT
IHC 4: Handbal
Heeft Melissa de annulatie goed ontvangen?
Wordt deze IHC verzet naar mei? Is er nog plaats op de kalender? Zal dit buiten zijn of
kunnen we in de zaal van campus Schoonmeersen? Behouden we deze sport of
andere sport?
à Antwoord: HK sport bespreekt het met de andere sportjes. Eventueel kan het
plaatsvinden op veld achter Home Bertha. Hoeft niet op buiten te zijn, gewoon
ontspanning, zoals een waterballonnengevecht.

12UL
Gaat voorlopig door, maar hou er rekening mee dat we deze zullen moeten
annuleren. Is er al iets betaald?
To do Roos: 12UL contacteren ivm contract: wat als geannuleerd? Worden
studentenverenigingen terugbetaald?
Wacht zoveel mogelijk af met het maken van kosten ,maar indien in de paasvakantie

nog geen annulering is geweest, begin dan toch al met voorbereidingen (shiften, food
homes, decoratie, rondes verdelen, website…).
Is Stad Gent al gecontacteerd i.v.m. hun actie ‘Studentenvereniging in de kijker’? Nog
niet
To do sport: Contact opnemen met Stad Gent hierover
Kaat kan een auto fiksen.
To do Sport: kijk voor een postje in de HK-groep ivm met sporten op kot/thuis

9. EVENT - GALABAL
Galabal
Willen we het dit jaar nog laten doorgaan? Indien ja, wanneer (april, mei, einde
examens, zomervakantie)? Is er al gepolst bij Loods 25 voor mogelijke data?
à Antwoord: Arno wil het galabal toch later laten doorgaan vanwege de grote vraag
en omdat het afscheid beperkt is voor publiek, maar een datum vinden is moeilijk.
Arno heeft al gebeld met de eigenaar van Loods 25. Hij heeft nog geen goed oog op
mogelijke data. In de zomer kan het ook erg druk zijn voor hem vanwege het
kajakken dus best terugbellen de week voor de paasvakantie.
Wat met de terugbetalingen?
Jeroen is voor volledig terugbetalen maar sponsoring gaan we niet weigeren.
Idee Lodewijk: Een form in het evenement van het galabal zetten met de vraag of ze
willen dat we hun ticket terugbetalen, ja of nee. Indien nee, staan ze sowieso op de
lijst wanneer het galabal toch doorgaat. → To do Arno en Robin
De bandjes die verdeeld zijn laten we zo, maar wel de overschot die de feestjes
hebben laten we terugbrengen naar Arno en Robin. Deze bandjes zijn gewoon als
accessoire. We voorzien bandjes van de AVA als echt toegangsbewijs maar ze mogen
het mooie bandje ook nog aandoen aangezien het fancy is. Zij die er geen hebben,
krijgen een fancy bandje en AVA-bandje bij aankomst en na betaling ticket.
Nu 300 euro verlies wat nog meevalt.
To do Arno: Sabam en Billijke annuleren

Afscheid praesidia
Hebben jullie hier al ideetjes voor?
Wacht ook hier met het maken van kosten maar leg al zaken vast zodat als het
doorgaat, we het onszelf niet te moeilijk maken en alles snel kan gefikst worden.
Vorig jaar was de mening van de Bertha dat we inderdaad geen fancy BBQ wilden.
Een gewone BBQ is goed, met meer gratis drank of gewoon goedkoper.
Note Roos: winst verwelkoming investeren in all-in drank voor Afscheid praesidia.
We moeten wel een einduur vermelden.
To do Robin en Arno: Kijken naar food/catering dat niet te duur en vooral niet te veel
werk is voor HKC want het is ook ons afscheid.

10. PR
Maatregelen rond coronavirus
Dank je wel om alles zo snel te helpen verspreiden van nieuws.
Ideetjes om mensen te vermaken tijdens deze rustige 3 weken?
- Acties via insta: throwbacks, random interviews, tips om jezelf te vermaken, bucket
lists…
To do @PR en rest: brainstormen over mogelijke acties om iedereen te verbinden en
de lijst van Pepijn lezen
! Belangrijk om HK levend te houden voor opvolging van HK (verkiezingen)

Jassen
Gaat de bestelling en levering nog door?
Ja, indien er meer dan 1 jas besteld wordt.
To do @Roos: Senioren vragen om excel in te laten vullen.

Opvolging to do’s vorige vergadering:
- @Viktoria: Samenwerking AHF stopgezet?
Stopgezet, maar ze antwoorden niet meer.
To do Roos: Senioren op de hoogte brengen.
- HK-boekje: Kaat zal dat na stage bekijken en houdt ons op de hoogte.
- Sappentrapper: To Do Thibaut: vraagt aan de Fab wanneer deze teruggebracht wordt.
Dit is hun verantwoordelijkheid.

Weekoverzicht
To do @iedereen: leuke ideetjes voor fictieve activiteiten doorsturen naar Viktoria.
Lodewijk heeft al enkele ideetjes: Kahoot quiz, spelen.nl, gaan hoesten in de colruyt
op 16 maart, verjaardag Roos vieren.
Je kan ook met meerdere mensen naar een serie kijken blijkbaar met een shared
screen.

11. ZEDEN & CANTOR
Cantus 30/03/2020
Proberen we deze te verzetten of schrappen we deze en gaan we meteen over tot
zomercantus? Of twee zomercantussen? :o
TA: Twee zomercantussen kan, maar ik ben op reis tem de 17e, en vertrek op 4
augustus terug. Ik heb stage tot en met 8 mei normaal, dus ik denk dat ik enkel nog
de overdracht ga kunnen meemaken.
Idee: Einde examenscantus
Lolo: Als alternatieve datum is 11 mei de beste. Het is wel in week 12 maar niet veel
voorbereiding.
To do Lolo: Polsen naar mening HKC in fb-groep en kijken hoe we ze kunnen

ontlasten qua opkuis want ook afscheid dan. Cantusteam vindt het goed.
! De activiteit is van HKC 2019-2020

Opvolging to do’s vorige vergadering:
@Cantor: Ingevuld sprekersformulier doorsturen naar Jeroen
TA: Lommelen heeft nog niet teruggestuurd, zit midden in een verhuis, denk dat het
daarom komt.
To do Thibaut: Dit blijven opvolgen.

12. INTERNATIONAAL
Wat met jouw activiteiten/visie op de rest van het jaar
Hoe contact leggen met internationals?
Eventueel een draaiboek of visie opstellen voor volgende international zodat er
duidelijke richtlijnen zijn voor de functie en deze niet nu al uitsterft?
à Antwoord: Sara is bezig met een document waarin ze ideetjes en to do’s
neerschrijft voor opvolger zodat de functie niet uitsterft.
Ze zal ook proberen rond te gaan in de keukens om zo de functie bekend te maken na
de heisa.

14. METER & PETER
Opvolging to do’s vorige vergadering:
- Das Box: uitstellen tot april/mei of einde examens/zomervakantie?
- FB-groep voor meters en peters aanmaken, als dat nog de moeite is.
To do Peter en Meter: fiks jullie to do’s

15. VARIA
→ Wie zet bak? Nog steeds TREX

→ Voorstel voor varia rondje: beste serie die je onlangs gebinged hebt (kendet,
tips geven)
-

Altered carbon
Lost in space
3%
The iland (ofzo)
Elite
A series of unfortunate events
White collar
Blacklist
October Faction
Umbrella academy
Dark
Toy boy
Doctor Who
Handmaid’s tale
sex education
Dc titans
Designated survivor
Dynasty (voor de gurls)
Locke and key
Good girls
Derry girls
Ragnarok
Skam
Gotham
Secret city
Elementary
Sherlock
the last kingdom
Scorpion
Colony
Madame secretary
Bull
The good place

-

The windsors
Scream
The rookie
Macgyver
Misfits
Revenge
bojack horseman

To do iedereen: Top 3 van beste series doorsturen naar Viktoria

16. VOLGENDE VERGADERING
Volgende vergadering
→ Nog geen idee… Wanneer er dringende zaken zijn die we in groep moeten bespreken,
geef een seintje! Dan plan ik een vergadering. Anders zal het tijdens de paasvakantie
zijn, als iedereen ermee akkoord is en de verspreiding van het coronavirus dan gedaald
is.

IHR:
→ Dinsdag 28 april 18uur @Home Fabiola (onder voorbehoud)

Ad hoc:
→ Woensdag 29 april 14u30 @Raadzaal UFO (onder voorbehoud)

