VERSLAG HKC
20 OKTOBER 2019, 16U
HOME ASTRID
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), Sander Machado (Sport HK), Tom Libbrecht (Sport HK), Viktoria
Gorbunova (PR HK), Lodewijk Claeys (Zeden HK), Leandro Maebe (Peter HK), Katchiri Pieters
(Meter HK).
Jessie Hanssen (Pro-senior HK)

VERONTSCHULDIGD: Robin De Wulf (Event HK), Kaat Van der Haegen (PR HK), Thibaut Allaert
(Cantor HK)

1. GOEDKEURING VORIG VERSLAG
Goedgekeurd.

2. EVALUATIE ACTIVITEITEN
IHR 1: Duathlon:
à Er was een beetje chaos op het moment zelf, want er was te weinig tijd voorzien
voor de uitleg en er waren verschillende deelnemers te laat.
à We kunnen in het vervolg een kaartje met de locatie meegeven.
à In het vervolg kunnen we werken met een aanmelduur en een startuur.
à Briefing naar HKC was beperkt en niet zo duidelijk. In het vervolg is het
interessant om wat meer uitleg op voorhand te geven.
à Communication is key!

à Er is goed reclame gemaakt, want er waren veel supporters.
à Viktoria heeft “Swapfiets” getagd op instagram, dus ze hebben foto’s gekregen
van het evenement.

Afterbarty:
à Mensen wouden HK-bekers kopen. Idee: wel HK bekers verkopen, maar winst
verdelen over de acht homes.
Oplossing: Ofwel koopt HKC bekers over aan inkoopprijs van een home, ofwel
verkoopt de home waarop de HK-activiteit is zelf de eigen bekers.
à AL het voorbereidingswerk is uiteindelijk op Roselien haar schouders gevallen. Ze
zegt zelf dat ze dit beter had doorgegeven, maar er mag ook meer uit eigen initiatief
gehandeld worden.
à Zowel tijdens als na is er niet goed genoeg geluisterd naar Roselien. Let hier op in
het vervolg.
à In het vervolg is het interessant om het Google drive document/spreadsheet met
de To-do’s in de Faceboekgroep te zetten.

Praesidiumweekend:
à Betaling: Roselien en Jeroen zitten binnenkort samen. De richtprijs was 50 euro
per persoon, maar het zal waarschijnlijk goedkoper uitvallen.
à Er waren veel gebreken in het huisje. We betalen niets meer en we proberen om
nog een beetje korting te krijgen.
To do Tessa: de eigenaar van het huisje contacteren.
à Activiteiten: waren heel goed.
à Oorspronkelijk was er een stadspel gepland, maar we zijn in de plaats gaan
bowlen. Dat was een leuke oplossing.
à Eten: er was zeker genoeg. Het was wel spijtig dat Thibaut er uiteindelijk niet
was, want hij was eigenlijk verantwoordelijk voor al het eten. Als we dit op voorhand
hadden geweten, kon er eventueel een kookteam aangesteld worden. Nu was
niemand op de hoogte. Nogmaals: Communication is key!
à Er is wat frisdrank over, maar die kan op volgende activiteiten gebruikt worden.
Dit kan ook in de Therminal.
à De verantwoordelijkheid moet beter worden vastgelegd in het vervolg.
à Er zou een draaiboekje + een dranken- en etenlijst moeten worden opgesteld.
à Leuk dat Kaat nog wou afkomen, ondanks haar drukke planning!

3. PRAESES & VICE
Agenda:
à 2 weken op voorhand is kort op de bal om de agenda op te stellen. Roselien zal
daarom voor elke vergadering al een document opstellen en een link hiervan zetten
bij “Aankondigingen” in de Faceboekgroep.
à Roselien had deze keer de agenda bewust leeggelaten. Er is niet veel aangevuld,
al komt dit ook mede door het weeken. Andere vergaderingen vallen mensen soms
uit de lucht als er puntje wordt vermeld. Lees en bereid dus zeker op voorhand de
agenda voor en vul ze aan.

Alcoholworkshops:
à Er wordt gevraagd om zo veel mogelijk aanwezig te zijn en het document in te
vullen. Er staat een link in de Facebookgroep.
à We zullen voortbouwen op vorig jaar. Het gaat niet alleen over alcohol, maar ook
over drugs. We zullen het verder ook hebben over seksueel overschrijdend gedrag en
dat gekoppeld aan alcohol. We zullen dit op de volgende IHR ook bespreken.
à Drank: We vragen aan Home Vermeylen om drank te voorzien op Kantienberg.
Donderdag: De HKC-leden die er zijn halen de drank. Die zou zeker op tijd moeten
worden koud gezet.

Clubweekend:
à Er is een form verspreid om naar de interesse te polsen. We gaan afwachten
hoeveel personen de form invullen en zullen daarna beslissen hoe we het verder
aanpakken.

Update budget nieuwe homes:
à Er is een budgetoverschrijding van ongeveer €5 miljoen door de implementatie
van enkele duurzame technieken.
à Oplossing: Home A (naast Home Bertha) niet bouwen. Het advies van de IHR is dat
het goed is dat de UGent inzet op duurzaamheid, maar dat het jammer is dat de
studenten de gevolgen ervan moeten voelen.
à Wordt op de SoRa besproken dinsdag.

Wifi:
à Er wordt een opnieuw een dossier opgestart naar de Wifi door het probleem met
de persoonlijke routers.
à Is studentinternet een optie? Dit zou werken met eduraom?
We zouden zeker eens moet luisteren bij Xior, want daar zouden ze niet tevreden zijn.
Ook op Home Heymans zouden ze niet tevreden zijn, al liet Francis ons weten van
wel. Dit is een opvolgpuntje voor de IHR.

HK-kot:
à Probeer om het kot op orde te houden. Het ligt er soms echt rommelig.
Na een activiteit kan altijd een oproep worden gedaan om te helpen in het kot.
à De inventarislijst moet ook nog eens geüpdatet worden.
To do Gertjan: doodle opstellen voor een datum om het kot op te ruimen.

4. SECRETARIS
/

5. PENNING
Poef:
To do Lodewijk: Jeroen uitleggen hoe hij een spreadsheet maakt dat Jeroen enkel kan
bewerken.
à Jeroen zal een opmerking in de spreadsheet zetten met “laatst gewijzigd op …”. +
à Als je je poef wilt afbetalen, moet je eerst een bericht sturen naar Jeroen dat je
wil betalen. Hij stuurt je dan het juiste bedrag door. Daarna stuur je een screenshot
met bewijs van betaling.
To do Jeroen: deadline stellen wanneer alles van de poef binnen moet.
To do Jeroen: Onkostennota’s invullen
To do Jeroen: Cynthia of Robin van Home Bertha in de penninggroep zetten.
à Aankopen:
Tent: Er is een offerte aangevraagd.
To do Jeroen: Ook bij Partyspace een offerte aanvragen.
To do Lodewijk: Kijken voor warmte “champignons”.

à Er is iemand, die afgezegd heeft voor het Nieuwe bewonersweekend, die nog niet
is terugbetaald.
To do Jeroen: Kijken in het document van de bespreking voor de gegevens van de
persoon.

6. MILIEU
Swap shop lokaal:
à Het lokaal zou moeten opgekuist worden. Half november komt er ook een
container. Ranald zal dit met de milieus bespreken. Er zouden dan ook labels moeten
geplakt worden op spullen en de rekken om alles makkelijker terug te vinden.

Maart MilieuMaand:
à Er zullen minder activiteiten zijn, maar ze zullne instenser zijn.
à Ideeën: “Floor” plantjes versieren; Plantjes goedkoop verkopen of uitdelen;
Plantjes ruilen; …
à Interview Milieufront: Ranald is geïnterviewd. Het artikel heeft hij nog niet
gekregen, maar hij zal het delen met de groep van zodra hij het heeft. Het artikel
komt uit in november en zal ook in het boek verschijnen.

Making tomorrow:
à Dinsdag 22/10 om 18u`

Deelkast:
à Er komt een deelkast. Éen met slot zou misschien interessant zijn.
à We zouden beginnen op Kantienberg.

7. ICT
Foto’s:
à Namen moesten al op de website staan in het begin van het academiejaar.
à Ze zijn bijna allemaal binnen en komen er in de loop van de week op.
To Do Gertjan: Alle foto’s asap op de website zetten.

Website:
à Cambio: Zal Gertjan wisselen naar bakfrigo.

Schild:
à Gertjan heeft al gekeken naar materialen.
à Dit zou kunnen gesubsidieerd worden als promomateriaal.
à To do Gertjan en Jeroen: Een maximumbedrag afspreken voor het schild.

8. SPORT
Zelfverdediging:
à Benny en Sander gaan lesgeven.
à Sander en Tom doen de opzet.
à To do Sport tegen vrijdag: verantwoordelijke doorgeven.
à De Cambio is gereserveerd voor dinsdag en vrijdag.

Manillentornooi:
à To do Sport: contacteren catering (via Thibaut)
à Bevestiging inschijving: In het evenement moet een bericht geplaatst worden met
de groepsnaam en de initialen. In het vervolg kan er best een automatische
bevestigingsmail gestuurd worden.

9. EVENT
Quiz:
à Het evenement staat online. Er zijn momenteel 4 inschrijvingen.
à Het document met de verschillende rondes staat in de Facebookgroep. Er zijn 8 of
9 rondes en 8 vragen per ronde. Er is één ronde die 12 vragen telt.
à Thema: Er is geen expliciet thema. Daardoor kunnen we meer spelen met de
rondes. De rode draad is “studeren in Gent”. Bij 3 rondes, verspreid over de quiz, zal
men het thema van de ronde moeten raden.
à De zaal en drankenstock is in orde.

à Volgend jaar zou het leuk zijn om de HK-tweedaagse in 1 thema te steken.
à Aanwezigheden-prijs: Er moet rondgegaan worden op de quiz.
à Prijzen: To do Event: dit met PR bespreken
à Testquiz: Binnenkort wordt een datum meegedeeld.

Galabal:
à Bjorn wil draaien, want op het NBW heeft hij niet mogen draaien.
à Ideeën voor dj’s mogen doorgestuurd worden.
à Begin november aan de mensen van de zaal vragen naar de mogelijkheid van een
receptie.

Schalen:
To do Jeroen en Event: samen kijken om schalen, etc. te bestellen.

10. PR
Jassen
à Viktoria heeft van iedereen de bestelling gehad, behalve Mercator. Zij laten niks
weten. Roselien belt na de vergadering naar Imen. Als ze tegen maandag niets laten
weten, kan Viktoria bestellen.

HK-truien
→ To do Viktoria: document in de faceboekgroep zetten voor de truien. + Vragen naar
de kleuren aan de leverancier.

Boekje
à Kaat doet het HK-boekje, maar heeft er waarschijnlijk nog niet naar gekeken.
à Opvolgpuntje voor de volgende vergadering.

Swapfiets
à To do Viktoria: document opstellen voor de personen die een swapfiets hebben
met de boodschap dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor eventuele kosten.

Prijzen:
à De biermand kwam vorig jaar van de Makro.
à Cinematickets waren gesponsord via Kinepolis.
à Vakantieveilingen is een tip, maar opletten met winetasting, etc.
To do PR: mailen naar swapfiets voor 2 fietsabbonementen ipv 1. In de plaats
voorzien wij dan extra reclame.

Allround Happiness Foundation:
à Nog geen enkele home heeft een betaling gehad, maar dit moest al gestort zijn
op 10 oktober.
To do Viktoria: De persoon contacteren om te storten, anders zullen we de
samenwerking stopzetten.

Filmpje:
à To do Sport: Reclame filmpje voor de zelfverdediging doorsturen naar Viktoria.
PR is heel goed bezig!

11. ZEDEN & CANTOR
Dopen:
à Lodewijk heeft al wat dopen gecontroleerd.
à Home Vermeylen had het “niet drinken” niet begrepen.
à Het is belangrijk dat externen geen foto’s nemen. De homeraden mogen wel voor
zichzelf foto’s nemen.
à Er zijn volgende week 2 of 3 dopen.
à Meestal zijn alle homes al in orde geweest qua dopelingen.

Cantus:
à Zal plaatsvinden op Home Astrid
To do cantusteam: bier bestellen via PR
To do Lodewijk: evenement aanmaken.
à Io vivat om 20.30u (deuren 20u)

à Prijs: €10 (bier) en €2 (water). Er zal geen korting meer zijn voor het meenemen
van je HK-beker. Er zijn “geen” wegwerpbekers aanwezig.
To do Lodewijk: Dit in het evenement vermelden.
à Thema: Cantus van je dromen. Kom verkleed in pyama of “als uw droom”.
à Brent wil temmer zijn.
To do Lodewijk: Een bericht zetten in Temmergroep met de vraag wie interesse heeft
om temmer te zijn op de cantus.
à Klaarzetten om: 19.30u (als bier al koud staat)
To do Lodewijk: Communiceren naar HKC wanneer het bier moet koud gezet worden.
To do Lodewijk: Vragen aan Home Astrid om frigo(‘s) van hen te lenen.

Zangavond:
à Er wordt drank klaargezet.
à Spijtig van het late evenement en de gebrekkige communicatie. We vrezen
daarom voor weinig opkomst.
à Werkpuntje voor Thibaut: meer communiceren.

Traditionele/modelcantus:
à Er is nagedacht over de naam want vorig jaar waren daar problemen mee. Het zal
een traditionele cantus worden.
à Er wordt nog met Mathijs en Jezus samengezeten hoe we dat zullen aanpakken.

12. COMMUNICATIE
/

13. INTERNATIONAAL
/

14. METER & PETER
/

15. VARIA
à Sander zet een bak, omdat hij weg was op de Afterbarty.
à Tessa zorgt voor post its op de volgende vergadering.
à Das box: Dit spel wouden we spelen op het weekend, maar door het gebruik van
4G en het slechte weer is die niet doorgegaan.
We zouden het spel 1 keer aankopen en kunnen het dan 5 keer spelen. We spelen het
eerst zelf en kunnen het dan uitlenen aan de homes. Er is al 1 home die eventueel
interesse heeft.
To do meter en peter: Poll maken voor een datum.
à Katchiri: iedereen doet het goed! Het weekend was heel leuk.
à Lodewijk: het weekend was plezant, maar hij is kapot.
à Roselien: Merci voor het leuke weekend!

16. VOLGENDE VERGADERING
Dinsdag 12 november om 18u @ Home Boudewijn.

