VERSLAG HKC
17 MEI 2020, 19U
@ZOOM
AANWEZIG:

Arno Felix (Vice HK), Kaat Bottu (Secretaris HK), Elien Cambie (Penning HK), Niki Boussemaere
(Milieu HK), Gertjan de Smet (ICT HK), Tom Libbrecht (Sport HK), Sander Machado (Sport HK), Nele
Haenen (Event HK), Viktoria Gorbunova (PR HK), Cheyenne Peynsaert (PR HK), Lodewijk Claeys
(Zeden HK), Maxim Vandycke (Cantor HK), Arend Troch (International HK), Roselien Van Gucht
(Meter HK), Thibaut Allaert (Peter HK), Tessa Behaeghe (Pro Vice HK), Kirsty Wauters (Pro
Secretaris HK), Jeroen Heyrman (Pro Penning HK)

VERONTSCHULDIGD:

Liam Viaene (Event HK)

1. Goedkeuring vorig verslag
N.v.t.

2. Evaluatie Activiteiten
N.v.t.

3. Praeses & vice
Active bystander trainingen
§ Zijn dit semester niet kunnen doorgaan, er wordt gekeken naar nieuwe data tijdens het
volgende semester. September zit sowieso al heel vol en in oktober zijn er al de student
bootcamp en de alcohol workshops, dus november wordt bekeken samen samen met de
senioren.

§ De trainingen worden begeleid door Trustpunt, maar dit is wel degelijk een evenement
van HK. Het enige dat wij moeten doen is een zaal vastleggen en voor een beamer en
drank zorgen.
§ Het evenement is hoofdzakelijk gericht op praesidiumleden omdat zij in hun rol van
voorbeeldfunctie waarschijnlijk sneller durven ingrijpen, maar dit kan natuurlijk ook
uitgebreid worden.
§ Verdere uitwerking volgt later.

Linten
§ Wanneer alle contactgegevens zijn ingevuld wordt de bestelling geplaatst. Ook de
verkiezingen van dinsdag worden afgewacht.
à To do: contactgegevens invullen.
§ Lara en Roy trouwen in oktober, er zal ook voor hen beide een lint besteld worden als
cadeau. Voor Elien is dit in orde. Felix neemt dit ineens mee op in de bestelling.
§ Wanneer de bestelling klaar is zal Felix Gertjan persoonlijk contacteren voor het ophalen
ervan.

Commissie Homes & Homesberoep
§ Dit zijn vergaderingen die onder de SoRa vallen.
o Commissie Homes: hier worden onder andere topics besproken zoals studenten
die de coronamaatregelen niet respecteren.
o Commissie Homesberoep: uitloper van de Commissie Homes moesten
betreffende studenten in beroep gaan, hierna volgt eventueel nog de
Tuchtcommissie.
§ Voor beide commissies zijn telkens twee personen nodig. Arend heeft interesse. Andere
geïnteresseerden kunnen Felix apart sturen.

Aanspreekpunt mentaal welzijn
§ Het aanspreekpunt mentaal welzijn fungeert als contactpunt voor mensen die nood
hebben aan een babbeltje
§ Kaat en Roselien hebben hier interesse voor, andere geïnteresseerden kunnen Felix
hiervoor apart sturen

GDPR
- Evenementen & google forms
Belangrijk om na elk evenement de eventuele bijhorende google forms te verwijderen.

- Badgenummers (contactgegevens)
§ Noteer zo snel mogelijk jullie badgenummers in de contactgegevens zodat Felix
hiervoor kan mailen naar Huisvesting.
§ Mensen die niet op een home zitten à wordt bekeken of ze een nieuwe badge
krijgen of of hun huidige badge verlengd wordt
§ Mensen van de hogeschool? à wordt bekeken
§ Mensen die weggaan van de home à oude badge inleveren, daarna krijg je een
nieuwe
§ Moest je huidige badge-situatie veranderen, laat dit dan zeker aan Felix weten

Draaiboeken
Er is een mapje op de drive aangemaakt om de draaiboeken in te plaatsen. Breng dit in orde,
deze kunnen zeker van pas komen voor de nieuwe leden. Het draaiboek van praeses, vice en
cantor zijn al online geplaatst.

HK weekend
§
§
§
§

Weekend in Oktober (Bondingsweekend!)
ProHK toegelaten
Hulp nodig: Roselien en Thibaut bekijken dit met Felix
Datum en locatie worden zo snel mogelijk gezocht

Clubweekend/Cultuurreis Semester 2
§ 1ste week paasvakantie, liefst vrijdag inberepen à doen we twee of drie nachten?
§ Hostel: €67 voor twee nachten per persoon, €100 voor drie nachten per persoon.
§ Opmerkingen: twee nachten is redelijk kort, drie lijkt iets beter. Het is wel nog altijd een
testreisje, dus het is misschien beter om op safe te spelen en voor twee nachten te gaan.,
à Als we ervoor kiezen om ’s ochtens vroeg toe te komen, hebben we nog een volledige
extra dag. Dit is ook het voordeligste.
§ Als het allemaal goed gaat, kan er volgende keer ook gekeken worden voor drie nachten.
Voor deze test valt twee nachten ook gewoon beter mee qua prijs, waardoor de reis
waarschijnlijk ook aanlokkelijker wordt.

Afterbarty concept
§ Vorig jaar werd een afterbarty georganiseerd. Hier werden de vaten gezet van
iedereen die unaniem verkozen werd. Zo konden de homes het HK ook wat beter
leren kennen. Dit evenement viel toen in de smaak!
§ Willen we dit jaar opnieuw zoiets organiseren? à Ja! Het moet niet exact hetzelfde
zijn, maar iets in die aard is zeker tof. Nieuwe ideetjes zijn altijd welkom.

HK kalender
Bekijk deze data al eens goed en probeer zoveel mogelijk aanwezig te zijn
→ Algemeen: Locaties qua cantus bemoeilijkt door lustra.
14/02 – 19/02: Lustrum Fabiola
28/02 – 05/03: Lustrum Boudewijn
08/03 – 12/03: Lustrum Vermeylen

§ Zomercantus: 25/07 (onder voorbehoud) @Sterre
§ NBW: 25-27 September
§
§
§
§
§
§

§
§
§
§
§
§

Verwelkoming Praesidia: 28 september
HK weekend: Oktober
Alcoholworkshops: 20 & 22 oktober
Cantus: 02/11 @Astrid? (Navragen)
HK-Tweedaagse: 10/11 (Quiz@Therminal) & 11/11 (voetbal)
Manillen: 23/11@Therminal
Traditionele cantus: 30/11
Cantus: 15/03 (Locatie nog te bepalen)
Galabal: 22/03
12 ul: 21/04 of 28/04?
Verkiezingen: 03/05
Afscheid: 12/05 @Een Home?

→ Nog te plaatsen: MMM, swapshop, Vfo (Lustra), IHC’s (+ voetbal) → Zie Sport

Definitieve kalender
Momenteel clashen er niet te veel activiteiten in de kladkalender. Wij checken dit best ook nog
eens goed voor onze activiteiten. Morgen wordt de definitieve kalender ingevuld door de
senioren.

4. Secretaris
Agenda & verslagen
Er wordt gevraagd om de agenda en de verslagen van de vergaderingen te nummeren op
volgorde. Nu worden ze op de drive automatisch alfabetisch gesorteerd en is het moeilijk om
specifieke dingen terug te vinden.
à Tip: naam van het document beginnen met de omgekeerde datum (20, maand, dag).
à Op de site staan ze wel in de juiste volgorde.

à We laten het in de drive staan zoals het is, als je iets snel nodig hebt op volgorde, bekijk je
dit best via de site.

Mappen HK-kot
In het HK-kot liggen drie mappen met oude papieren. Kaat zal deze bekijken en ordenen. Wat
niet belangrijk is mag weggegooid worden, wat wel belangrijk is, wordt online gezet op de drive.

5. Penning
Overgang
Elien bekijkt met Jeroen de overgang. Elien vliegt er waarschijnlijk vanaf juli in.

Subsidies
§ De deadline van 10/05 voor de subsidies is (zoals al geweten) weggevallen. Vanaf begin
juni kunnen de subsidies en onkostennota’s online ingediend worden. Dit zal volgend
jaar waarschijnlijk ook zo zijn.
à Wordt binnenkort uitgelegd.
§ BBQ: DSV keurt het goed, maar het is in de mail niet duidelijk of het nu via dsa gebeurt
of of we het zelf moeten aankopen en dan indienen.

Poef
Betaal de poef!

Subsidies
Roselien gaat voor DSA-medewerker, dus mogelijks zien we haar bij het indienen van de
subsidies.

6. Milieu
Insectenhotels:
Niki zou graag in elke home die een tuin heeft een insectenhotel plaatsen om de biodiversiteit
te bevorderen. De prijs hiervoor ligt tussen de €15-25/stuk. Deze vragen verder niet veel
onderhoud.
§ Eventueel een projectaanvraag indienen bij GSR en zo eenmalige subsidiëring krijgen.
Niki bekijkt dit met Elien.

HK-milieuspam:
Niki ontvangt spam e-mails sinds ze op de mailinglijst van HK Milieu staat. Gertjan kan hier
spijtig genoeg niets aan doen.

§ Dit loopt via Huisvesting, dus Niki contacteert hen daar beter eens voor.
§ Het e-mailadres kan eventueel veranderd worden naar milieu.ihr in plaats van ihr.milieu
om deze spam te vermijden.

Bekers:
Niki wilt graag een plan of systeem ontwikkelen dat voor elke home geldt zodat er geen
verwarringen kunnen ontstaan.
§ Idee voor een systeem: wordt over nagedacht, ook qua subsidiëring.
§ Geïnteresseerden die hier graag aan meewerken, kunnen Niki apart sturen.
§ Niet alleen bekers, maar alle cateringmateriaal (vorken, messen, borden…) moeten
vervangen worden door een herbruikbaar initiatief.
§ Er zijn recent nieuwe bekers aangekocht en verdeeld over de homes (momenteel zijn er
dus meer dan genoeg). Veel bewoners hebben ondertussen dus al zo’n beker, dus hier
kan misschien iets mee gedaan worden in het nieuwe plan. Op fuiven wordt er normaal
wel gewerkt met 25cl (onze bekers zijn 33cl), maar dit kan gemakkelijk afgemeten
worden. 25cl komt tot net boven het schild.
§ Bij de doop van Confabula zit een HK-beker standaard in de prijs inbegrepen zodat
iedereen er meteen een heeft à To do: voorstellen aan de andere temmers.

Weggeefboxen:
Idee om weggeefboxen te zetten in de keukens van alle homes om zo voedselverspilling tegen
te gaan. Niki zou eerst een enquête afnemen bij de bewoners om te polsen of zij hier nood aan
hebben. Als dit idee positief onthaald wordt, kan het doorgevoerd worden.
§ Duidelijke regels! à Geen rottend eten.
§ Voorleggen op een IHR met Huisvesting erbij zodat zij hun bedenkingen op tafel kunnen
legen.
§ Takenpakket van de milieus van de homes aanvullen à controleren van de
weggeefboxen.
§ Op Kantienberg zou dit er ook komen, Sara weet hier meer over.

Activiteiten MMM
Liefst een activiteit op alle homes.
- Spaghetti-avond:
Deze wilt Niki graag laten doorgaan in Kantienberg aangezien deze toch tijdelijk niet
gebruikt wordt als resto. Potten en pannen zou ze eventueel van de swapshop willen
overnemen zodat we er standaard hebben voor eender welke activiteit.
§ De keuken is volledig afgesloten, hier gaan wij nooit toegelaten worden. Volgend
jaar worden deze keukens trouwens ook verbouwd. Het gebruik van enkel de
bain-maries wordt best eens nagevraagd.

-

-

-

-

§ Als Kantienberg niet kan, is de keuken van de oude Resto op home Astrid ook
geschikt (hier ging de spaghetti-avond dit jaar door).
Vlömarkt + muziek?
Evt. op Bertha of Fabiola (grote tuin!). Kan misschien samengaan met een kleine bbq of
verkoop van croques. Mensen kunnen een plaatsje huren voor een symbolische euro en
daar spulen verkopen of ruilen.
§ De rommelmarkt was vorig jaar niet zo’n succes. Er waren amper kraampjes, en
door het slechte weer moest de markt ook verplaatst worden naar binnen. Evt.
kan er volgend jaar gekeken worden naar tenten.
§ Door eten te verkopen en misschien ook voor muziek te zorgen komt er hopelijk
meer volk op af.
Upcycleshop:
Workshop om oude spullen te gebruiken om nieuwe dingen te maken, en oude toestellen
te repareren. Er zou ook een zero-waste standje staan. Evt. gratis hapjes aanbieden om
zo volk te lokken.
§ Roy kan veel dingen doen als je het hem op voorhand laat weten
Ecologisch ontbijt:
Graag meer teruggaan naar het concept van vorig jaar: focus op ecologie ipv
internationals.
§ Francis was net heel enthousiast over het internationals-aspect. De focus hoeft
niet per se minder op internationals te liggen, maar wel terug meer op het
ecologische aspect. Dit was vorig jaar volledig verdwenen. à Vertrekken vanuit
Milieu en International laten aanvullen
Gruute kuis:
Zal volgend jaar weer georganiseerd worden vanuit DuSt. De prijsuitrijking wordt nog
besproken met Green Office.

Swapshop → Update?
Wordt momenteel in het oog gehouden door Green Office. Er was vooral vraag naar een regeling
voor de inzameling van materiaal en wat er zou gebeuren met o.a. dekens.
§ De afgesloten fietsenstalling zal dienst doen als inzamelpunt voor volumineuze
stukken i.e. donsdekens en kledingrekjes.
§ De drie inzamellokaaltjes zullen elk om beurt een dag geopend worden. Op het
einde van de dag wordt het gebruikte lokaal afgesloten en opent de volgende
inzamelruimte. Op die manier is er zekerheid dat elk lokaal minstens 48u
afgesloten werd voor er handelingen door Team Swapshop gebeuren.
§ Er zou een jobstudent aangeworven worden om de inzamellokalen te overzien.
§ HK wordt verantwoordelijk voor het verkopen van donzen en de distributie in het
najaar. Donzen moeten verkocht worden aan €3 (anders verlies). De distributie

kan eventueel gedaan worden door jobstudenten zodat het logistieke aspect bij
HK valt. De inkomsten gaan naar ons, maar dienen voor het draaiende houden
van de swapshop.
§ Werknota Swapshop: er wordt gekeken naar een systeem zoals bij Artevelde: een
pakket dat gewassen wordt en dan terugkeert naar dezelfde kamer. Hierbij is er
dus geen sprake meer van een echte swap.
Er is nog geen zicht op een datum.

7. ICT
Email-adressen nieuw HKC
§ Vanaf 1 juli worden de e-mailadressen aangepast naar onze e-mailadressen. Je krijgt
hier mails van, maar je kan via deze adressen zelf geen mails verzenden; Gertjan bekijkt
of hier een oplossing voor te vinden is.
§ Als je niets stuurt naar Gertjan, gebruikt hij het mailadres dat je bij de contactinformatie
hebt ingevuld. Indien je dit zelf graag anders ziet, stuur je hem best apart.

Nieuwe Praesidia: foto’s
To do: foto van jezelf doorsturen. Liefst vierkant, hoeft geen topresolutie te zijn.

Anonieme form voor aanspreekpunt mentaal welzijn
Wordt bekeken.

Schild HK
§ Ligt nu even stil, maar komt zeker in orde. Het is momenteel even moeilijk om aan
materiaal te geraken.
§ Zou tof zijn moest het schild klaar zijn voor de zomercantus, maar het is natuurlijk
mogelijk dat dit niet lukt door corona.

Klachten @Homekonvent
Gaan standaard naar praeses@homekonvent.be

8. Sport
IHC’s + Idee voetbal
● Voorrondes voetbal:
○ 6 oktober
○ 12 oktober (samen doop Vermeylen)
○ 14 oktober (samen met fuif mercator)
○ 3 november
à Doordat Mercator nu ook meedoet ligt het aantal matches op een dag veel te hoog. Daardoor
komen we in tijdsnood. Er zullen nu dus vier voorrondes op de Blaarmeersen georganiseerd
worden. Matches duren 25 minuten. Elke home speelt op drie van de vier dagen.
à Alle voorrondes vallen samen met activiteiten van Mercator. Sander en T-rex hebben de
agenda wel ingevuld toen deze nog leeg was. De voorrondes duren echter niet zo lang (+/- 1,5u)
waardoor een quiz dus nog perfect na het IHC kan.
à Eén voorronde valt samen met de doop van Vermeylen, maar zij zullen dan geen match
moeten spelen.
à Scheids van de homes: compenseren met bonnen die ze kunnen gebruiken tijdens HKactiviteiten.
● Finale voetbal:
○ 11 november
à Om het idee van de HK-tweedaagse te behouden, worden de finale en play-offs
georganiseerd op de dag na de quiz.
à Betaalde scheids
à Er wordt gekeken naar de mogelijkheid om elke home een match te laten spelen op deze
finaledag. Het zou spijtig zijn moesten alle homes anders niet meer afkomen. Optie: 4de tegen
de 4de, 3de tegen de 3de… zodat toch alle homes eens kunnen spelen en er hopelijk ook supporters
van alles homes aanwezig zijn.
à Op het IHC voetbal zullen er dan geen scores meer bijgehouden worden voor de
aanwezigheidsprijs. Deze zou enkel bepaald worden door het looptornooi via Strava en de 12ul.
à Vermeylen heeft een fuif op de dag van het IHC, in dit nieuwe systeem zou het IHC wel gedaan
zijn tegen 17u dus zou dit geen prbleem mogen zijn, maar moesten ze dit nog kunnen verzetten
is dit ideaal.
è Dit idee wordt voorgelegd aan de IHR.
● Andere IHC’s:
○ 26 november
○ 23 februari
○ 24 maart
○ + eventueel een looptornooi via Strava in de paasvakantie

Deelname HKC
Leden van HKC mogen hun home vertegenwoordigen op een IHC, enkel Sander en Tom mogen
dit niet.

HK Manillen
Therminal is gereserveerd.

9. Event
Groepsgesprekken
Er is al een facebookgroep gemaakt met de feestjes (nog niet compleet), bar en cultuur volgen
nog.

Verwelkoming Praesidia
28/09

Quiz
10/11 à gereserveerd

Galabal
22/03

Afscheid Praesidia
12/05

Alcoholworkshop
§ 20 en 22 oktober, voor de inschrijvingen zal er rekening gehouden worden met homes
die hun baravond hebben die avond.
§ @Therminal: turbinezaal en drankenstock zijn gereserveerd. De turbinezaal is iets
kleiner, maar dit is zeker praktisch haalbaar gezien de opkomst van vorige jaren.
§ Nele en Liam zullen de organisatie mee in goede banen leiden.
§ Huisvesting betaalt de eerste workshop, Stad Gent de tweede. Moest dit nog veranderen
kunnen we ook een projectaanvraag indienen bij GSR.

10. PR
Jassen & Truien
Gelieve jullie bestelling in te vullen (zie link in de facebookgroep). Er is een apart excelbestand
voor de truien en voor de jassen. De link voor de jassen is ook doorgegeven aan de andere homes.

Nieuw HKC voorstellen op Instagram
Foto sturen naar Cheyenne/Viktoria en beetje over jezelf vertellen. Coronatips toevoegen (ipv
bloktips van vorig jaar). Iedereen kan eventueel ook een takeover doen op de story van HK (niet
verplicht) zodat de volgers ons nog wat beter leren kennen. Er wordt nog gewacht tot de senior
verkozen is. Woensdag verschijnen de data voor wie wanneer aan de beurt is.

Sponsors
- Maes
Idee om de sponsoring met Maes op te splitsen in HK apart, Astrid apart en Bertha apart
om zo een onnodige tussenkomst van PR HK bij de bestelling van het bier voor de homes
te vermijden.
§ Dit wordt nu zo gedaan omdat het voordeliger is.
§ In het verleden is hierover al eens samengezeten met Maes. We zijn te kleine
afnemers waardoor apart bestellen niet mogelijk is. Het kan eventueel wel nog
eens overlegd worden door Thibaut, de bars en Ignace.
- Kasteelbier Rouge
Idee om met hen een deal aan te gaan zodat we bijvoorbeeld een cantus op rougekes
kunnen organiseren.
§ Valt niet onder Maes, dus zij gaan hier niet mee akkoord gaan.
§ Eventueel proberen duidelijk maken dat het om slechts één evenement gaat en
dat we ook hun bier nog altijd aanbieden? Zal voorgesteld worden aan Maes en
daarna (afhankelijk van hun reactie) kan er gepolst worden bij Kasteelbier rouge.

Swapfiets
§ Opmerkingen van ons: super goede deal
§ Mensen van HKC gaan hun fiets waarschijnlijk mogen houden
§ Nieuw sponsorcontract: stappertrappers proberen regelen voor de hele maand maart ipv
slechts 1 dag
§ IHC met fietsen? à Nog niet over nagedacht, eerder voor persoonlijk gebruik
§ Als we de fietsen op tijd kunnen krijgen, kunnen ze ook gebruikt worden tijdens het NBW.

HK-boekje
Zo goed als klaar, enkel het tekstje van Thibaut moet nog geschreven worden, daarna kan het
verspreid worden.

11. Zeden & Cantor
Data cantussen
§ Zomercantus: 25/07 (onder voorbehoud) @Sterre

§ Cantus: 02/11 @Astrid? (Navragen)
§ Traditionele cantus: 30/11
§ Cantus: 15/03 (Locatie nog te bepalen)
§ VFO moet nog gepland worden.

Locaties
§ Karaoke: €550 voor zaal en 2 kleine vaten dus heel duur tegenover onze eigen interne
cantussen.
§ Moestuin: geen verlies op locatie, maar wel hopen op goed weer.
§ Fabiola evt. voor VFO à Best de studiezaal (grootste!). Deze is momenteel echter nog
een doorgang door de werken, maar normaal gezien zijn de werken tegen dan afgerond.
à Luide activiteiten moeten twee weken van elkaar liggen. VFO ligt tussen de Fabcantus
en de Kaas- en wijnavond, dus hiermee moeten we rekening houden.
à Er wordt nagevraagd of dit mag.

ZoZ-cantus
25/07 @Sterre, voorkeur gaat naar S5
§ Als het evenement van Cabane Banane doorgaat, kunnen we hun tafels en stoelen
gebruiken voor onze cantus.
§ Bakfrigo Astrid aanvragen.
§ Evenement wordt een tijdje op voorhand aangemaakt door Lodewijk en Maxim, daarin
wordt gezet dat de zwanen Maxim moeten contacteren.
§ De overdracht van Cantor zal als voorlaatste gebeuren, dus vlak voor de Praeses.

12. Communicatie
Kandidaten?
Hou je ogen open voor eventuele kandidaten. Cheyenne heeft Michèle nog gecontacteerd.
Binnenkort wordt de verkiezing georganiseerd.

13. International
Algemeen/Ideeën
§ Dutch 1.0.1.
§ Idee: studenten van de homes/Gent leren de internationals standaardzinnetjes
in het Nederlands aan.

à Ghent 101 ipv Dutch 101 en alles aanpassen aan het Gentse studentenleven
aangezien de internationals blijkbaar al een taalcursus Nederlands aangeboden
krijgen wanneer ze hier toekomen.
§ Eén keer per semester
§ Evt. koppelen aan een baravond, dit zou Francis ook zeker tof vinden.
§ Speeddate Erasmussers – homestudenten
§ Evt. combineren met een baravond op Vermeylen of Fabiola. Dit moet sowieso
georganiseerd worden dus kan dan ingekleed worden als een speeddate.
§ Zeker duidelijk maken dat het dan een activiteit van HK.
§ Evt. koppelen aan aan Kahootquiz of een stadsspel.
§ Sterkbierenfuif op Kantiensite vanuit HK
Is in het verleden al eens georganiseerd en had toen een enorm succes.
§ Algemeen: vergeet niet om de internationals van Savaan en Mercator te betrekken,
beperk het niet tot Kantienberg.

Corona & Erasmusstudenten
- Huidige stand van zaken
1/3 van site kantienberg is naar huis, op Savaan geen idee, op Mercator nog redelijk veel,
op Schoonmeersen zijn er ook een aantal erasmussers (20 à 30) maar de meesten zijn
weg.
- Volgend academiejaar
De kans bestaat dat er in september geen of veel minder erasmussers komen, maar dit
is afhankelijk van de nationale veiligheidsregels. Lege kamers zullen dan misschien
gevuld worden door Gentse studenten. Begin juli komt hier uitsluitsel over.

Vooruitzicht ‘Welcome Days’
Normaal gezien in september, maar gaat waarschijnlijk niet door. Het tweede semester is
afhankelijk van de situatie op dat moment.

Swapshop
Zie Milieu.
§ Sara zou misschien een sleutel van de stockroom hebben. Moest deze opduiken, kunnen
Arend en Niki bekijken wie deze bijhoudt.
§ Samenwerking met Niki omtrent de swapshop: de werklast kan opgesplitst en verdeeld
worden met Niki. Arend neemt de communicatie op zich.
§ Badges: het nieuw swapshopteam moet toegang krijgen tot de strockroom à wordt
binnenkort bekeken, het is momenteel heel druk bij huisvesting en Felix zou alles ivm
de badges graag in één keer doorgeven aan het onthaal.

14. Meter & Peter
Meter/peter-gesprek
Meter/peter-gesprek komt in orde, Confabula heeft geen meter/peter.

Puntjes vanuit VKV
§ Student bootcamp 1/10: tekenen doopdecreet + aanwezigheid op workshops die
aansluiten bij je functie
§ Opletten met activiteiten in het eerste semester komend acedemiejaar, zorg voor een
annulatieverzekering indien je al contracten zou tekenen.
§ Er wordt gekeken of DSV budget kan vrijmaken om studentenverenigingen te
ondersteunen, hier is momenteel nog geen zekerheid over.

Opkuis drive
Roos gaat de drive wat ordenen en eventueel dingen op een harde schijf zetten om voor extra
ruimte te zorgen. Hiervoor zal ze een harde schijf aankopen (SSD, geen HDD).

HKU & HKNU
Idee: Praeses en Vice voor HKU en HKNU
à Wordt volgend jaar verder bekeken

Bondingsactiviteit praesidia
Kon dit jaar niet doorgaan, maar zal volgend jaar wel georganiseerd worden!

15.

Varia
Verkiezingen
Dinsdag 19/05: verkiezingen Praeses
Link voor de zoommeeting is verspreid.

Facebookgroepen andere Homes
Voeg jezelf toe aan alle facebookgroepen om zo goed op de hoogte te blijven van alles en
evenementen te kunnen promoten

Gebruik Media (Whatsapp, snapchat, facebook...)
Snapchatgroep wordt nog aangemaakt.
Whatsapp: reminders over iets serieus, maar ook zever

Facebook: serieuze zaken

Sms
Vorig jaar kreeg iedereen van Roos een melding als reminder over de vergadering en wanneer
de agenda online stond. Dit zal ook dit jaar opnieuw gedaan worden.

Vergaderingen
Als je de agenda bekijkt en je puntjes aanvult, zet jezelf dan ineens bij de aanwezigheden, dit is
gemakkelijker om bij te houden.

Poll bak zetten
Na elke vergadering wordt er een poll gemaakt voor wie de grootste stoorzender was tijdens
die vergadering. De persoon die wint zet de volgende vergadering een bak!
à T-rex moet nog een bak zetten van de vorige vergadering.

16. Volgende vergadering
Zomervergadering: n.t.b.
Vergadering September: 20/09? à alternatieve datum wordt gezocht
à To do: vastleggen datum opkuis HK-kot

IHR: 30/09 @Astrid
Ad Hoc: ?

