VERSLAG HKC
ZONDAG 19 JULI 15U30
@LOLO’S HUIS
AANWEZIG:

Lodewijk Claeys (Praeses HK), Arno Felix (Vice HK), Kaat Bottu (Secretaris HK), Elien Cambie
(Penning HK), Niki Boussemaere (Milieu HK), Gertjan De Smet (ICT HK), Sander Machado (Sport
HK), Tom Libbrecht (Sport HK), Liam Viaene (Event HK), Viktoria Gorbunova (PR HK), Maxim
Vandycke (Cantor HK), Arend Troch (International HK), Thibaut Allaert (Peter HK), Sara Helsen
(Pro International HK), Jeroen Heyrman (Pro Penning HK)
VERONTSCHULDIGD:

Nele Haenen (Event HK), Cheyenne Peynsaert (PR HK), Roselien Van Gucht (Meter HK)

1. Goedkeuring vorig verslag
Goedgekeurd

2. Evaluatie Activiteiten
§ Elien, Felix en Lolo gingen op date naar de bank. Alles verliep zonder problemen.
§ Cheyenne en Viktoria brachten de jassen binnen, enkel Thibaut zijn jas moet nog
weggebracht worden (ligt normaal nog in het lokaal van Vermeylen).

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 alcoholworkshops, dus november wordt bekeken samen met de
senioren. Verder is het misschien ook het nuttigst om te wachten tot het uitgangsleven

weer opnieuw op gang komt zodat de tips uit de trainingen meteen in de praktijk
toegepast kunnen worden.
§ 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.
§ Kiezen van een definiteve datum en verdere uitwerking volgen later.

Linten
Zijn klaar en verdeeld!

Commissie Homes & Homesberoep
Commissie Homes: Arend & Lolo
Commissie Homesberoep: Niki & Felix

Badges
De lijsten zijn doorgestuurd, Dimitri was heel blij dat hij direct ID’s kreeg. Het zal echter niet
mogelijk zijn om deze tijdens de vakantie te activeren door het coronasysteem. Dit kan pas vanaf
september.

HK weekend
§ @Gratiebossen in Zele. De reservatie is geslaagd en het voorschot is betaald, het
weekend vindt plaats van 9/10-11/10. Dit is echter wel onder voorbehoud (corona).
Volgende maand krijgen we hier informatie over.
§ Richtprijs €50/persoon.
§ De locatie is niet zo ver van Gent, dus er kan een fietstocht heen en terug gedaan worden
(eventueel gekoppeld aan een wedstrijdje). Dit spaart ook de kosten van het vervoer uit.
Er zou dan iemand rijden met de bagage, hiervoor kan een kilometervergoeding bij DSA
aangevraagd worden. Voor wie zondagnamiddag te brak is, is er nog altijd een station
op een kwartier van Zele (Dendermonde). Je kan dan je fiets meenemen op de trein.
Iedereen kan ook tien gratis treinritten aanvragen, dus dit zou kosteloos kunnen. Ook als
het zou stortregenen kunnen we nog steeds met de trein gaan.
§ Niet iedereen heeft een fiets, maar je hebt nog genoeg tijd om er één te fixen. Er zijn ook
vrijwilligers die eventueel hun fiets van thuis naar Gent willen brengen.
§ Het geld dat op deze manier uitgespaard wordt, kan gebruikt worden voor een cocktailen tapasbar in de buurt.
§ Leuk idee!

Clubweekend/Cultuurreis Semester 2

§ Er zijn 30 kamers gereserveerd van 6/04 tot 8/04. De kamerverdeling gebeurt
waarschijnlijk pas in het tweede semester. Er kan drie man per home mee en er zijn zes
plaatsen voor HKC. Dit is weinig, maar het een testreis om te kijken of het kan werken
voor meer personen.
§ Gratis annulatie tot 5/04
§ Totaalprijs kamers: €2106,24 à €70,28 per persoon. Met vervoerskosten etc. zal het
weekend dus op zo’n €120/130 per man komen.
§ T-rex en Shauni wachten de offerte van Jeka nog af. Als die offerte voordeliger is dan het
Hans Brinker Hostel, nemen ze de Jeka-offerte. Via hen kunnen er eventueel ook
activiteiten geboekt worden. Ze wachten wel al sinds mei op een antwoord, dus de kans
dat er nog een offerte komt is klein.
§ To do Shauni en T-rex: verzekering checken + aanvragen DSA

Helpen met begeleiding examens
§ Ugent zoekt nog studenten die de herexamens aan de Expo willen begeleiden. Moest je
dit nog willen, kan je Lolo sturen. Hij steekt je in het groepsgesprek en dan kan je de
doodle invullen. Op 29 juli worden deze lijsten bekeken en bevestigd.
§ Er wordt per student €60 aan de club gegeven. Als je onder HK gaat werken, gaat er €35
naar de student en €25 naar het HK (unanieme stemming).

Verkiezingen Zeden & Communicatie
§ Kandidaten
- Zeden: Jonathan Verhelst (Fabiola), Lotte De Cock (Fabiola), Niels Dejonckheere
(Confabula), Bram Hofkens? (Vermeylen)
- Communicatie: Hadewig Claeys? (Boudewijn), Arend wilt eventueel ook indien er
geen kandidaten opkomen.
§ De verkiezingen zullen doorgaan aan het begin van het eerste deel van de IHR op 30/09

HK kalender
→ Algemeen: Lustra.
14/02 - 19/02: Lustrum Fabiola
28/02 – 05/03: Lustrum Boudewijn
08/03 – 12/03: Lustrum Vermeylen
§
§
§
§
§
§

NBW: 25/09 - 27/09
Verwelkoming Praesidia: 28/09
HK weekend: 9/10 - 11/10
Alcoholworkshops: datum ntb
Cantus: 02/11 - Astrid?
HK-Tweedaagse
o 10/11 (Quiz@Therminal)

§
§
§
§
§
§
§
§

o 11/11 (Voetbal)
Afterbarty: 19/11 – @ntb
Manillen: 23/11 @Therminal
Traditionele cantus: 30/11
Cantus: 15/03 - @ntb
Galabal: 22/03
12-urenloop: 21/04 of 28/04?
Verkiezingen: 03/05
Afscheid: 12/03 @Een Home?

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

4. Secretaris
§ Mappen in het HK-kot worden opgeruimd wanneer het academiejaar bezig is.
§ Draaiboeken: vragen aan je voorganger waar deze op de drive staan.
§ HK-kot: inventarislijst van het kot moet eens gemaakt worden + nieuwe tent testen en
oude tent controleren + oude gasflessen wegbrengen à voor de rest moet het HK-kot
niet echt opgekuist worden

5. Penning
§ Overgang is geregeld bij de bank, inlichtingen/bankformulier worden na vergadering
opgestuurd.
§ DSA zoekt verenigingen die het nieuwe online subsidieplatform helpen uittesten à
Elien ziet dit zitten.
§ BBQ is aangekocht en aangekomen à Binnenkort uittesten
§ Budget voor uitje met de functie à €2,5/persoon
§ Herinneringen gestuurd voor diegenen die hun poef nog moeten afbetalen
§ Kostenramingen e.d. worden voorbereid en komen binnenkort op de drive.
§ Algemeen activiteiten: normaal draaien onze activiteiten altijd winst, behalve sport. Hier
zal Elien wat meer op proberen toe te kijken, maar je kan moeilijk geld aan de sporters
gaan vragen à kijken hoe hier vroeger mee gecompenseerd werd vanaf het jaar van
Lisa (noodfonds, €1000 euro is onverdeeld).

6. Milieu
Insectenhotels
Nog niet verder bekeken. Nog even afwachten tot alles weer ‘normaal’ draait.

Mailinglijst
Na de verkiezingen van de laatste milieus wordt deze aangevuld.

Bekersysteem
§ Werken met HK-bekers en een waarborgsysteem. Er moeten dan wel duidelijke
afspraken gemaakt worden over het opbergen, de prijs en de schoonmaak van de bekers.
Deze prijs moet voor elke club hetzelfde zijn zodat niemand er winst op kan maken. Het
gemakkelijkste is om gewoon de verkoopprijs als waarborg te vragen. Als er dan bekers
meegenomen worden, verliezen wij hier niets aan.
§ In Overpoort zouden we in de problemen kunnen komen, mensen zullen misschien
minder snel zelf hun beker meenemen. We moeten er dan heel veel kunnen voorzien. We
gaan er wel vanuit dat de cafés hier zelf ook mee bezig zijn zodat we hier gebruik van
kunnen maken, maar als als dat niet zo is moeten wij hier wel op voorzien zijn. Anneke
van Stad Gent bekijkt dit ook.
§ Er wordt een document gemaakt waarin staat welke club momenteel hoeveel bekers
heeft, want er zijn er net nieuwe geleverd. In het HK-kot liggen er ook nog veel. Er kan
dan gewerkt worden met een uitleensysteem vanuit HK waarbij de homes elk X bekers
kunnen ontlenen en de ontbrekende bekers na gebruik betalen. Ze kunnen dan ook zelf
kiezen hoe ze de bekers wassen. Zolang wij ze proper en intact terugkrijgen, is het goed.
§ Belangrijk om een onderscheid te maken tussen uitleenbekers en verkoopbekers.

Cateringmateriaal
§ Eventueel een eenmalige investering doen vanuit HK om te kunnen uitlenen aan de
homes? Alle homes afzonderlijk? Ikea? Tweedehands? We proberen wel best bij één
‘soort’ te blijven zodat alles achteraf weer op de juiste plaats terechtkomt.
§ Is er een duurzaamheidspremie/groene premie die we hiervoor kunnen krijgen? à
Anneke bekijkt dit ook.
§ Afwas is een ramp, hier verlies je enorm veel tijd mee. Vorig jaar moest er wel enkel
afgewassen worden na de afterbarty en de verwelkoming, dus al bij al valt dat nog goed
mee.
§ Hoe doen we het:
1) Maaltijdvoorzieningen: valt onder DSV, kunnen we regelen via Francis. Hier kunnen
we naar mailen om borden en bestek te lenen (werd ook gebruikt voor de
verwelkoming van vorig jaar). Dit is gratis en we hoeven dan zelf niets aan te kopen.
Voor grotere evenementen kunnen we proberen vragen of zij iets kunnen regelen
qua afwas.
2) Composteerbare spullen als plan B. Dit is wel duurder om aan te kopen en moet
achteraf weggebracht worden naar het containerpark, anders worden ze niet
gecomposteerd.
§ Roos heeft op de StuGent van juni gevraagd om begin 2021 (start controles op nieuwe

regelgeving rond wegwerpmateriaal op evenementen) minder streng op te treden
omdat de verenigingen door corona minder tijd/kansen hadden om dingen uit te
proberen en de regelgeving te implementeren op hun evenementen.

Data MMM
§ 1/03: Spaveggie @Astrid?
o 22u start lustrumbal Boudewijn, dus nog voldoende tijd om te eten.
§ 10/03: Vlömarkt @Bertha of Fabiola (heeft bar die avond)
o Fabiola heeft bar die avond, maar zij zullen waarschijnlijk ook iets organiseren
voor milieu, misschien een bar, dus dit kan eventueel gecombineerd worden met
de vlömarkt.
§ 11/03: Milieubar Bertha
§ 17/03: Ecologisch ontbijt @kantienberg
§ 24/03: Upcycleshop @ntb
§ 31/03: Activiteit
§ Prijsuitrijking: na de paasvakantie

Milieuraad
Iedereen is meer dan welkom, ook niet-praesidialeden.
To do: oproep plaatsen in de fb-groep Home Konvent Gent

Plantswap
§ Idee om volgend jaar, in samenwerking met Ranald, een plantswap te starten. Ideetjes
hiervoor zijn altijd welkom.
- In sommige supermarkten kan je ’s ochtends of ’s avonds gratis planten
meekrijgen.
- Kwekerijen contacteren om ‘bijna dode’ planten/kneusjes over te nemen.
- Kruiden in de keukens plaatsen. Deze kan Niki zelf kweken, maar daarvoor zijn
o.a. potjes en potgrond nodig. Hier kan ook ineens een activiteit van gemaakt
worden in het begin van het jaar. à Altijd eerst bij Francis en de homebeheerder
van de home in kwestie polsen, niet meteen toestemming vragen (“dat en dat
willen we op die manier doen”). Eventueel een semester uitproberen op
Vermeylen in elke keuken. Als je merkt dat dat goed gaat, kan je het aanbrengen
op de IHR voor de andere homes.

Posters Ivago
De posters moeten nog steeds vernieuwd worden. Ranald zou hiernaar kijken, maar we hebben
geen idee in hoeverre hij hiermee bezig is. Niki volgt het op.

GFT zakken
Er worden niet genoeg vuilzakjes voor GFT besteld waardoor ISS er vaak te kort heeft. Er worden
dan gewone vuilzakken in de kleine bakjes gestoken. We houden dit allemaal in de gaten op
onze eigen home. Lolo zal dan begin september de situatie ook aftoetsen bij de praesessen. Niki
kan dan bemerkingen doormailen naar Francis en vragen wat hiermee te doen. Kan vervolgens
eventueel nog meegenomen worden naar de IHR.

Weggeefboxen
à IHR

7. ICT
Email-adressen nieuw HKC
Aangepast!

Nieuwe Praesidia: foto’s
Gert-Jan wacht nog op op veel foto’s (vierkant!), liefst zo snel mogelijk in orde brengen!

Anonieme form contactpersoon mentaal welzijn
§ Kaat wordt de HK-vertrouwenspersoon.
§ Roselien heeft van Benny een aantal interessante documenten met tips rond
vertrouwenspersonen gekregen, ze zal deze op de drive zetten.
§ Vragen over de anonimiteit van de anonieme form mogen steeds naar Gertjan gestuurd
worden, maar het is misschien gemakkelijker om meteen een disclaimer op te stellen
met antwoorden op vragen hieromtrent.
§ Form is te bereiken via vertrouwenspersoon.homekonvent.be, hier geraak je wel niet via
de HK-site.
§ Ook promoten bij Erasmussers à To do: form ook in engelse versie online zetten

Vernieuwen site
§ Gertjan is hiermee bezig, maar er is een groot probleem waardoor er via de nieuwe site
geen activiteiten meer aangevraagd zouden kunnen worden. Er zouden ook geen
automatische mails meer verstuurd worden na goedkeuring van activiteiten. De kans is
klein dat de nieuwe site online al komen.
§ Mogelijke oplossingen stuur je best eerst door naar Francis, Luc en Dirk om te polsen hoe
zij het zouden zien zitten. Geef ook zeker aan dat onze nieuwe site niet online kan komen
omdat er ergens een fout zit.
§ Gertjan, Sander en nog een aantal mensen zullen hierover samenzitten.

Milieu-site
De milieusite staat nog steeds op de server van de mama van Sara, deze zou naar de HK-server
moeten komen.

8. Sport
Voetbal
§ Blaarmeersen volgeboekt
§ Schoonmeersen kan van 17u-18u30 (kunstgras, niet binnen). Komt neer op €100 voor de
drie voorrondes.
§ Voorrondes: 3 van onderstaande data
o 6 oktober
o 12 oktober
o 14 oktober
o 3 november
TO DO: velden reserveren.
§ HK-tweedaagse
o Matchen beginnen rond 10u, alles homes spelen dan nog eens.
o Finale in de namiddag.
§ Scheids komt neer op €60 voor de drie voorrondes, €100 voor de drie voorrondes én de
finale à dit zou gedekt worden door de subsidie (als we die krijgen, maar waarschijnlijk
wel aangezien we voldoen aan alle voorwaarden).
§ Evenementensubsidie sport
o https://stad.gent/nl/cultuur-sport-vrije-tijd/sportclubs/informatie-voor-gentsesportclubs/ondersteunen-van-eensportclub/sportsubsidies/evenementensubsidie-sport
o Aanvraag ten laatste twee maanden voor het event indienen.
o Een maand na het event evaluatie invullen en insturen
o PR wilt helpen de aanvraag in te vullen
o Voor deze subsidie zal er een affiche nodig zijn (affiche voor HK-tweedaagse +
logo Stad Gent), maar dat is subsidieerbaar
o Verwoorden dat het voor studenten is die in Gent op een studentenhome wonen,
alle Gentenaren zijn welkom om te komen kijken

IHC’s
Update zalen
§ 26 november
§ 23 februari

§ 24 maart
Data zijn gereserveerd, maar we moeten een draaiboek opstellen voor in geval van corona.

Deelname HKC
Leden van HKC mogen hun home vertegenwoordigen op een IHC, enkel Sander en T-Rex mogen
dit niet à Beslissing melden op de IHR

Paintball?
Vorige jaren werd er gesproken over paintball, dit wordt bekeken. Tip: bekijk zeker eens
Vakantieveilingen, hier kan je heel goedkoop mee gaan paintballen.

9. Event
Afscheid Praesidia
§ Felix heeft contact gehad met Anneke van Stad Gent: je mag verenigen met max. 50 man
in bubbels van 15 man.
§ Tot 7/09 zijn alle Ugent terreinen niet toegankelijk voor evenementen, dus een home is
niet mogelijk.
§ De abdijtuin is ook nagevraagd want deze ligt meer afgesloten, maar deze is enkel ’s
middags open. Er is gevraagd om die uitzonderlijk ’s avonds open te laten voor ons, maar
dan zouden we security moeten betalen, wat enorm duur is. De mensen van de abdijtuin
zagen dit ook niet echt zitten.
§ Het Citadelpark is eventueel wel een optie. We mogen dan zelf geen drank aanbieden en
geen banken, stoelen of tenten voorzien. Wel kunnen we bijvoorbeeld pizza’s laten
leveren.
§ Lolo heeft een mail naar Dominique gestuurd om het eventueel op Home Bertha te laten
doorgaan, dan kunnen we hun drankkot gebruiken, zitten we niet op openbaar terrein…
Hij wacht haar antwoord af (vakantie door Gentse Feesten).
§ TO DO Felix: mogelijke datum zoeken en terugkoppelen naar praesidia.

HK Tweedaagse
§ Idee: overkoepelend thema om door te trekken naar de voetbal à Cluedo, combi
studentensteden en universiteiten, eventueel een extra mini-competitie (met drank?),
mini-bierprijs op het IHC met als prijs een bak voor de winnende home?
§ Ideeën mogen doorgestuurd worden.

Verwelkoming Praesidia
§ 28/09

§ Idee: speeddaten om voor meer interactie tussen de verschillende homes te zorgen.
Eventueel gespreksonderwerpen voorzien op de hoge tafels (vb black lives matter vs all
lives matter).
§ Hapjes, eten, drank (2) à goed nadenken over de prijs! Vorig jaar waren er klachten dat
er te weinig drank in de prijs inbegrepen was.
§ Tafels, stoelen, etc. worden aangevraagd via de Therminal.

Alcoholworkshop
Zal de turbinezaal groot genoeg zijn volgens de coronamaatregelen?

10. PR
Jassen & Truien
Alle jassen zijn binnen (behalve die van Thibaut). Ze zijn waarschijnlijk klaar tegen september.
Het tweede bestelmoment voor jassen vindt plaats in september na de verkiezing van de
Fabiola.

Nieuw HKC voorstellen op Instagram (+ Bloktips)
§ Verdeelde meningen, maar al bij al goed verlopen.
§ Eventueel een ander concept/andere uitwerking bedenken à vriendenboekje zoals FK?
§ De stories staan nu allemaal afzonderlijk in de hoogtepunten, maar dit is wat overbodig
en mag weg. De hoogtepunten zijn eerder bedoeld voor onze grootste activiteiten.

Sponsors
§ De papa van Lolo wilt €250 sponsoren en zou daarvoor in ruil een HK-praesidiumlint met
‘papa HK’ willen zoals hij dat ook bij Savania en Boudewijn kreeg. Dit is puur cash voor
ons en hoeft niet verdeeld te worden onder de clubs.
§ Jessie ziet het ook zitten om ditzelfde bedrag te sponsoren. Nu rijst de vraag of zij dan
ook een lint met ‘mama HK’ zou krijgen. De meningen hierover zijn verdeeld.
o Enerzijds wordt de lijn tussen ‘meter’ en ‘mama’ eerder klein. Ook is het anders
voor Jessie aangezien zij pro-senior is van het HK, terwijl dit niet het geval is bij
de papa van Lolo. Dit kan misschien wat vreemd overkomen bij de andere prosenioren.
o Anderzijds gaat dit over een grote som geld waar wij niets voor hoeven te doen.
Door hier nu niet op in te gaan, lopen we de komende jaren misschien ook geld
mis.
§ Ideeën
o Eventueel een ander soort ereteken zoals het oorspronkelijke idee bij Antwerpen
Boven (= kadertje met ‘sponsor’) in plaats van meteen een lint.
o Werken met een schaal: vb bij X euro krijg je een badge, bij Y euro krijg je een dun
lint, bij Z euro een dik lint…

§ Andere bedenkingen
o Het gaat over een volledig nieuw lint. ‘Mama HK’ zou dus niet onder ‘Praeses’
komen, maar is een apart lint dat los daarvan staat.
§ We stellen voor: Jessie en de papa van Lolo sponsoren beide €250 in ruil voor een lint
zonder flosh, aanspreektitel naar keuze en op de plek waar de functie staat, staat
‘sponsor’. Andere gevallen worden case per case besproken door het HK. Dit is iets dat
enkel gegeven kan worden aan mensen die geen actieve functie meer hebben binnen
het HK. De aanspreektitel kan zelf gekozen worden met goedkeuring van het HKC. à
unanieme stemming.

Swapfiets
§ Alle fietsen zijn teruggebracht. Sommigen moesten wel betalen, zogezegd als
opzegtermijn. Wat je betaald hebt, mag je doorsturen naar Viktoria, en dan wordt dat in
orde gebracht.
§ Er is helaas geen nieuwe deal voor volgend academiejaar omdat ze er niet zo goed voor
staan door corona. Als dit allemaal achter de rug is, zien ze een nieuwe samenwerking
wel weer zitten.

HK Boekje
§ Evaluatie: weinig mensen die het lezen door de manier waarop het gedeeld wordt
(laatste editie was online door corona).
§ Leuk initiatief, maar uitdelen met corona wordt moeilijker, Huisvesting zal hier
waarschijnlijk moeilijk over doen. De homes maken daarnaast zelf ook al boekjes, dus
misschien is dit voor sommige bewoners wat te veel.
§ Eventueel aan de scriptores van de verschillende homes drie bladzijden vragen waarin
wij ons als HKC kunnen voorstellen. Zo wordt het ook duidelijker voor eerstejaartjes wat
het HK nu net is.
§ Ander idee: foto-album op Facebook met flyertjes. Rubrieken die in het boekje zouden
komen kunnen dan bv wekelijks online geplaatst worden waardoor de fb-pagina ook
actiever wordt.
§ Viktoria en Cheyenne zullen dit verder bekijken.

Imagoversterking Stad Gent
De bedoeling is om imagoversterkend te werken, we willen de diversiteit in
studentenverenigingen tonen, net als de veelheid van activiteiten die zij organiseren, maw niet
enkel cantussen en fuiven, maar bijvoorbeeld ook een culturele uitstap, boekenverkoop, debat,
sporttornooi… via take-over of op een andere manier.

11. Zeden & Cantor

Data cantussen
§
§
§
§

02/11: Astrid - check
30/11: Kantienberg
15/03: Kantienberg?
VFO cantus: eventueel zaal van Fabiola mogen gebruiken, maar dan zitten we wat te
dicht bij hun luide activiteiten.
o Idee: resto Kantienberg proberen fixen. Dit is helaas geen optie zolang corona
ervoor zorgt dat normaal onderwijs niet kan doorgaan. Kantienberg zal dan
gebruikt worden voor lessen.
o Andere ideetjes welkom

ZoZ-cantus
Gaat niet door, er zou eventueel wel een zwanenzangdeel toevoegd kunnen worden in een
andere cantus.

Ontgroeningen
Draaiboeken worden nagelezen door Maxim

Zangavonden
Open zangavond FK, SK en HK (vrijdag 12/02 of 19/02). Vooral voor alle cantores, maar
waarschijnlijk ook voor konventsleden.

Dopen
Er wordt een doop- en cantusdraaiboek opgesteld voor volgend academiejaar.

12. Communicatie
Zie Praeses & Vice – Verkiezingen zeden en communicatie

13. International
Linten
Er is een foutje gebeurd op de linten van Arend en Sara (Internationaal ipv International), maar
dit is voor hen geen probleem.

Algemeen/Ideeën
§ Ghent 101, ziet er heel goed uit. Arend werkt dit verder uit.

§ Momenteel officieel advies van UGent: kom pas op erasmus in semester 2. De
kantienbergsite zal volgend academiejaar bijgevolg uit een mix van 1/3 Belgen en 2/3
buitenlandse studenten bestaan.
§ Huidige stand van zaken: check-out is probleemloos verlopen op de hogescholen.
§ Er is een communicatiegroep van de Internationals van de verschillende homes
aangemaakt, enkel Mercator ontbreekt nog. Wordt toegevoegd vanaf hij/zij verkozen is.
§ Idee: affiches maken met voorstelling HK + contactinfo International om op te hangen
in de Erasmushomes + flyer met coronamaatregelen bv onder de deur schuiven à TO
DO Arend: navragen bij Francis

Vooruitzicht ‘Welcome Days’
§ Dinsdag 1/09 verwachten ze op Vermeylen en Kantienberg 150 studenten, op dinsdag
15/09 200 studenten en op woensdag 16/09 100 studenten. Tegen die data is het moeilijk
om de pakketten van de swapshop al klaar te krijgen (herexamens!)
§ Er volgt normaal meer informatie wanneer alles concreter is

Reguliere studenten in Kamer Plus
§
§
§
§

Fabiola & Vermeylen zo veel mogelijk betrekken → voorleggen op IHR
Arend blijft het aanspreekpunt voor de internationale studenten
Flyertjes met een HK-kalender tijdens de check-in? Visitekaartjes?
Afterbarty voldoende promoten om mensen te lokken naar Vermeylen/Fabiola of de
afterbarty net organiseren op Kantienberg zodat de drempel om af te komen kleiner is.

14. Swapshop
Pakketten
§ Werken met google forms (voor inschrijvingen) en pakketten om massale toestroom te
vermijden. Arend heeft hiervoor al een grondplan voor de organisatie van de doorstroom
aangevraagd. Ook de badges zijn aangevraagd.
§ Werken met een standaardpakket + toevoegingen zoals kuisgerief, elektronica… Deze
kunnen per verdiep uitgeleend worden zodat iedereen hier gebruik van kan maken.
Eventueel ook gebruik maken van de ontleendienst (David van dzhk was zoiets aan het
starten om elektronica uit te lenen).

Distributiemomenten
§ Eventueel twee momenten organiseren, afhankelijk van de hoeveelheid pakketten, om
op die manier wachtrijen te vermijden.
§ Zones markeren met tape/krijt, handgel aanwezig, verplicht mondmasker dragen… Zo’n
dingen kan Huisvesting voorzien als het hen op tijd gevraagd wordt.

§ TO DO: resto Kantienberg aanvragen voor de verdeling (weekend 19/09).
Distributiemomenten best nog proberen inplannen de dag van de check-in en de
pakketten goed op tijd maken zodat er een duidelijk beeld is van het beschikbare aantal.

Dekens & handdoeken
§ Dekens worden opgehaald en geleverd door Edelweiss Wacken, de factuur is voor ons.
We verkopen ze bij de swapshop naargelang de factuur. Alles dat overblijft, gaat naar
Refuge for Humanity.
§ Er zijn redelijk wat lakens, keuken- en badhanddoeken. Niki zou deze ook graag wassen
en bij in het pakket steken. Dit kan ook via Edelweiss Wacke. Het contact hiermee verliep
via Roselien. Sara heeft ook nog mails staan van hen, zij zal deze forwarden naar Niki en
Arend.

Statuten
§ Idee om de swapshop toch op te nemen in de statuten van elke milieu, zodat zij er
allemaal op de een of andere manier aan meewerken. Ze moeten dan niet per se
allemaal aanwezig zijn op het evenement zelf, maar kan ook bv gaan over meehelpen
bij de uitwerking, controleren van de lokalen… Het is niet juist dat enkel Fabiola en
Vermeylen dit zouden doen omdat ze dichtbij Kantienberg zitten.
à Aanhalen op de IHR. Duidelijk vermelden wat er in de statuten zou moeten komen.
Aanwezig zijn? Distributielokalen controleren? Swapshop zelf? + nagaan hoe elke club
hier tegenover staat.
à Vragen om het op te nemen in hun bijlage met functiebeschrijvingen of hun volgende
statuutaanpassing. Wij kunnen dit ook doen binnenkort, maar het duurt veel langer voor
dit wordt goedgekeurd door de juridische dienst.
à Wij moeten dit zo opstellen dat de homes het letterlijk kunnen overnemen. Dit moet
nog eens duidelijk gemaakt worden aan de praesessen, de statuten van Savania zijn hier
niet helemaal conform naar.

Communicatie met Huisvesting
§ De communicatie met Huisvesting verloopt niet zo vlot. Er zou een jobstudent
aangesteld worden die ervoor zou zorgen dat de lokalen in orde blijven. Nu waren er
toch plots andere jobstudenten die hier mee aan werkten. De vast aangestelde
jobstudent heeft zijn contract stopgezet en komt nu dus niet meer. Hierover heeft
Huisvesting ons niets laten weten. Normaal is Sofie hiervoor de contactpersoon en
vraagt Dimitri de jobstudenten aan. Lolo zal dit navragen.
§ Er moet duidelijkere communicatie komen over wat de jobstudent precies moet doen.
De vorige dacht dat hij ook voor de distributie moest zorgen, terwijl dit iets is dat wij op
ons nemen.
§ We stellen best een duidelijke taakomschrijving op. Sara zal dit bekijken. Er wordt best
ook eens samengezeten met Sofie, Francis en Dimitri.

§ Arend, Niki en Sara zullen een groepsgesprek aanmaken zodat het duidelijker is wie over
wat gecommuniceerd heeft met Huisvesting. Vergeet elkaar niet telkens in CC te zetten.
TO DO Felix: verslag in de Facebook-groep zetten (voor Sara)

15. Meter & Peter
HK-Weekend
Zie Praeses & Vice – HK-weekend

Bondingsdag
Er was wat verwarring over voor wie de bondingsdag juist bedoeld was à Voor HKC

16.

Varia
Facebookgroepen Homes
HK pagina zit er nu in, let op als je op iets comment.

Gebruik Media (Whatsapp, snapchat, facebook...)
Whatsapp: zeveren + mededelingen van fb
Facebook: belangrijke zaken

Poll bak zetten
T-rex moet nog steeds een bak zetten.

NBW
Moet mogelijk zijn om het NBW coronaproof te maken, elke activiteit moet in de matrix geplaatst
worden. De fuif zal helaas waarschijnlijk niet door kunnen gaan.

HKortingskaarten
Te vinden in de tijdloze documenten

Variarondje
- Het is gezellig (Viktoria)
- Ik ben gelukkig (Arend)
- Ik weet niet waar het HK-kot is (Niki)
- Ik ben niet gelukkig (Gert-Jan)
- Liam gaat Whatsapp downloaden
- Is dat een geweer in die kast? (Liam)

- Mijn broek is geschilderd (Cheyenne)
- Dikke seks

17. Volgende vergadering
Vergadering September: 20/09, 20u
IHR: 30/09
Ad Hoc: 25/11

