VERSLAG HKC
ZONDAG 20 SEPTEMBER, 19U
@HOME BERTHA
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), Cheyenne Peynsaert (PR HK), Viktoria
Gorbunova (PR HK), Arend Troch (International HK), Roselien Van Gucht (Meter HK)
VERONTSCHULDIGD:

Nele Haenen (Event HK], Maxim Vandycke (Cantor HK), Thibaut Allaert (Peter HK)

1. NBW
§ Vrijdag: speedfriending & samen eten; zaterdag: stadsspel & ’s avonds een pop-upbar.
§ Buiten de leden van het NBW-comité zal er helaas niemand mogen helpen of aanwezig
zijn dit jaar. Er zijn momenteel al 50 inschrijvingen, het comité bestaat uit een stuk of 10
man, wat betekent dat we waarschijnlijk sowieso al mensen zullen moeten teleurstellen
aangezien er maar 50 man mag komen (want gesloten evenement).
§ Donderdag om 19u wordt de tent opgezet.

2. Goedkeuring vorig verslag
§ Verkiezingen gebeuren tijdens begin tweede deel IHR ipv eerste.
§ Goedgekeurd.

3. Evaluatie Activiteiten
Helpen herexamens flexpo
§ Was tof, we moesten enkel mondmaskers geven en mensen hun handen laten
ontsmetten, voor de rest was er vooral heel veel pauze.
§ Kan er eventueel toch €45 gaan naar de vrijwilligers ipv. €35? à Compromis: €40 per
persoon per dag. à Stemming: 6 voor, 4 onthouding, 0 tegen

Kayakken
Was leuk, Elien kan niet kayakken oeps.

4. Praeses & vice
Badges
Zouden normaal moeten werken vanaf maandag, Lodewijk laat iets weten wanneer ze klaar
zijn.

HK weekend
§ Mag momenteel niet, er wordt aangeraden om geen praesidiumweekends te doen. We
kunnen eventueel ter vervanging wel allemaal samen iets doen in Gent tijdens dat
weekend à info volgt op facebook
§ Voorschot? Arno belt deze week want hij heeft nog steeds geen antwoord gekregen.

Zeden & communicatie
Verkiezing zeden en communicatie zijn opengezet, twee geïnteresseerden in communicatie
(Meja Bollaerts en Anthony Goemare), dus misschien komt daar een kandidatuur van. Vanavond
of morgen volgt er een kandidatuur van Jonathan Verhelst.

Inschrijvingsbewijzen
Lolo, Arno, Elien & Gertjan moeten asap hun inschrijvingsbewijs aan de dsa bezorgen à best
in chat apart naar Arno sturen, dan brengt hij dat in orde.

Update regels huisvesting
§ Activiteiten mogen in de homes als DSA ze goedkeurt, maar enkel mensen van de home
zelf mogen afkomen.
§ Voor de studenten op de internationale homes zullen we dus buiten dingen moeten
organiseren (passerellen, tuinen…). Kantienberg betrekken is voor Fabiola en Vermeylen
moeilijk, zij mogen daar ook niet binnen. We zullen zoveel mogelijk moeten
samenwerken en creatieve oplossingen moeten zoeken.
§ Mensen in quarantaine: UGent is verantwoordelijk voor eigen contact tracing. Als iemand
corona heeft moet die persoon zelf Huisvesting inlichten, dan worden zijn/haar
contacten nagegaan en vb een gang of deel van de gang in quarantaine gezet. Die
personen mogen dan bijvoorbeeld niet meer douchen. Huisvesting wilt de bewoners wel
opvolgen in dat geval en hen niet aan hun lot overlaten. Ook de Homeraden zullen
ingelicht worden zodat zij kunnen outreachen voor bv boodschappen.
§ Erasmussers die nu in quarantaine moeten, doen dit totaal niet én mogen nog zelfs
naar de winkel gaan.

§ Kan maaltijdvoorzieningen niet helpen wanneer er bv een hele gang in quarantaine
moet? à Wordt bekeken.
§ Er ging het gerucht rond dat er klikspanen betaald zouden worden om mensen door te
geven die zich niet aan de regels houden. Dit blijkt niet waar.
§ Er moet een manier gevonden worden zodat bv werkmannen of permanentie weten dat
daar een persoon in isolatie woont à vb rood bolletje in rechterbovenhoek van de deur,
maar geen sticker van “HIER ZIT CORONA” of iets anders dat gemakkelijk weggehaald
kan worden.
§ Volgende week komt er communicatie vanuit dsa over dat alle clubs een
coronaverantwoordelijke moeten aanstellen. Die wordt dan het aanspreekpunt voor dsa
en alle info komt dan ook daarbij terecht. Meer info volgt hierover nog.

Cultuurreis
§ Momenteel nog niet duidelijk of dit zal kunnen doorgaan
§ TO DO: verzekering checken en aanvragen dsa à mutualiteitsverzekering
§ TO DO: openstellen kandidaturen comité (twee comitéleden om ter plekke te helpen)
à Laat iets weten aan T-rex of Shauni moest je geïnteresseerd zijn.
à Als je dit leest, stuur dan een mop naar de secretaris!

HK kalender
à Algemeen: Lustra: voorstel voor moest er nog steeds geen feestmogelijkheid zijn in het
tweede semester: lustra een jaar uitstellen. De telling verandert niet, maar het vieren op zich
wordt opgeschoven.
à Hoe zit het dan met subsidies? Deze zijn nu al aangevraagd, wat dan volgend jaar?
à Wat dit jaar besproken wordt omtrent het lustrum binnen praesidia, kan volgend jaar
gewoon meegenomen worden.
à Als de Homeraden dit zien zitten, kan het wel een goed idee zijn.
14/02 - 19/02: Lustrum Fabiola
28/02 – 05/03: Lustrum Boudewijn
08/03 – 12/03: Lustrum Vermeylen
§
§
§
§

NBW: 25-27 September
Verwelkoming Praesidia 28/09
HK weekend: 9-11 Oktober CANCELLED
20 & 22 oktober: Alcoholworkshops
o à Turbinezaal is niet groot genoeg (25 personen zittend) à Wordt nog
bekeken
§ Cantus: 02/11 - Astrid? CANCELLED
§ HK-Tweedaagse
o 10/11 (Quiz@Therminal) à 50 man mag zittend binnen in de podiumzaal.

Voorstellen aan de VKV of we onze quiz mogen doen in het UFO zodat er toch
meer volk kan komen, daar kan 198 man binnen (bij code oranje).
o 11/11 (voetbal)
§ 19/11: Afterbarty - WAAR? CANCELLED ?
à origineel uit de hoek komen ivm de regels/benaming/reclame, buiten mogen
er meer mensen dan op een gesloten evenement binnen.
§ Manillen 23/11@Therminal
§ Traditionele cantus: 30/11 CANCELLED

------------------------------------------------------------------------§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Spaveggie: 1/03 @Astrid?
Vlömarkt: 10/03 @Bertha/Fabiola
Cantus: 15/03 (Locatie nog te bepalen)
Ecologisch ontbijt: 17/03 @Kantienberg
Upcycleshop: 24/03 @ntb
Galabal: 22/03
MMM-activiteit: 31/03
Prijsuitreiking MMM: na paasvakantie
12 ul: 21/04 of 28/04?
Verkiezingen: 03/05
Afscheid: 12/05 @Een Home?

Bystandertraining
Uitgesteld.

Student bootcamp
Inschrijvingslink is doorgestuurd via mail, schrijf je zeker in.

Studenteninternet
§ Studenteninternet is uitgerold, er zijn al enorm veel klachten. Deze moeten normaal
meteen gemeld worden bij Studenteninternet zelf, zij helpen dan meteen.
§ De praesessen en Gertjan gaan alle klachten bundelen. Momenteel lijkt het wel dat het
vaak om snel oplosbare problemen gaat. Het kan echter ook liggen aan de oude kabels
in de UGent gebouwen.
§ Op Heymans zijn er altijd al veel problemen met Studenteninternet geweest. Bij
Huisvesting kan je hier niet voor terecht. Studenteninternet en Huisvesting verwijzen
geregeld naar elkaar, wat voor onduidelijkheid zorgt à aanhalen op extra IHR van 15/10.
§ Er zijn mensen die nu al zeggen dat 200gb in de maand niet genoeg is, maar daar kunnen
wij momenteel nog niets aan doen. 15/10 vindt de evaluatie plaats samen met
Studenteninternet, maar eigenlijk kunnen we pas 26/10 (dus na een volledige maand)
zeggen of die hoeveelheid al dan niet voldoende is. Daarnaast willen bewoners volgens

de enquête van vorig academiejaar ook gewoon niet nog meer betalen. Hier moet ook
rekening mee gehouden worden.
§ Wordt op de agenda gezet van de SoRa op 19/10. DICT en Francis willen blijkbaar het
onbeperkte pakket erdoor krijgen, wat duurder uitkomt. Als we hier tegen willen
opkomen, moeten we met voldoende goede argumenten komen. Wij ondervinden zelf
wel dat 200gb meer dan genoeg is.

Vertegenwoordiger SoRa
Een vertegenwoordiger van de IHR binnen de SoRa lijkt er niet door te komen. Dit omdat andere
mensen daarvoor verkozen moeten worden. Er zal op elke vergadering iemand uitgenodigd
worden van de IHR, maar wel enkel voor de thema’s omtrent Huisvesting à We moeten dus
iemand kiezen die de werking heel goed kent, dit is ook best iemand binnen het HK.

5. Secretaris
§ Mappen in het kot – Tijdens het academiejaar.
§ Er zou een kast aangevraagd worden in de thermi voor het materiaal dat we daar
gebruiken à aanpassen in inventaris.
§ Roselien stuurde documenten door omtrent vertrouwenspersonen, Kaat bekijkt deze
zsm.

6. Penning
Subsidies
§ DSA zoekt verenigingen die het nieuwe subsidieplatform helpen uittesten. We zijn
goedgekeurd in het systeem en kunnen aanvragen plaatsen. Ziet er overzichtelijk uit,
voorlopig nog niet getest/niks ingediend. Elien zal Jeroen ook eens vragen welke dingen
van vorig academiejaar misschien ingediend kunnen worden.
§ Waarschijnlijk hebben we veel subsidies over dus het is het moment om extra dingen te
kopen voor HK: iemand nog ideeën/suggesties? (wel niet alles is subsidieerbaar).
à Bestek & borden
§ We moeten zelf subsidies herverdelen moesten de homes deze niet opkrijgen. De
praesessen gaan elkaar ook opvolgen om te kijken of ze elkaar hierbij kunnen helpen.

Poef
Poef (Drive > 2020-2021 > HK poef 20-21) is geüpdatet tot 17/9. Mensen die al een
voorschot/deel willen betalen, mogen dat zeker. Alle kosten van lint, uitstappen, jas, e.d. zullen
daarop komen en moeten dan ten laatste tegen het einde van het semester betaald worden. Als
iemand iets voorschiet, kan dat afgetrokken worden van de poef, tenzij het voor subsidies is.
Dan moet Elien een rekeningafschrift hebben dat het terugbetaald werd door HK.

Boekhouding
Boekhouding (Drive > 2020-2021 > HK BOEKHOUDING Elien 20-21) is geüpdatet tot 17/9. In de
mate van het mogelijke zal Elien daar alle uitgaven en inkomsten bijhouden. Inkomsten en
uitgaven van 18-19 zijn als leidraad voor ramingen genomen, maar er zijn toch wel wat nieuwe
activiteiten sinds toen dus we moeten vaak zelf nieuwe inschattingen maken.
à NBW: kostenraming staat ongeveer op punt. Het is wat meer gokken omdat er toch veel
anders is tegenover vorige jaren.

Contactloos betalen
QR-code aanmaken via kbc app om op te hangen op evenementen à ook aanhalen op de IHR.

Inventaris
Is er een inventaris van de drank?
à Staat op de drive (tijdloze documenten) en is redelijk up to date. Het bier is ondertussen
wel allemaal op (behalve Stella).

Activiteiten
Vanaf de grote lijnen voor een activiteit vastliggen, voeg je best Elien ook toe aan de groepschat
zodat ze de financiële kant kan beginnen bekijken.

Geld
We krijgen geld van Stad Gent! Er werd €250 gegeven aan de stuvo’s van de hogescholen en
universiteiten.

7. Milieu
Bekersysteem:
§ Voor Overpoort zal dat momenteel even geen probleem zijn, dus er zit wat minder haast
achter. Een ontleningssysteem kan nog steeds uitgewerkt worden, maar zal dit jaar
waarschijnlijk nog niet nodig zijn. Kan wel al geregeld worden met het oog op 2022. Er
is ook al een document opgesteld met welke home momenteel hoeveel bekers heeft.
§ In de homes zelf zullen de bars moeten overschakelen naar frisdrank in flesjes.
§ Op sommige homes nemen de bewoners gewoon zelf een beker mee naar de bar, dus
dat zou doorgetrokken kunnen worden naar de andere homes.

MMM:
Niki begint binnenkort aan draaiboeken zodat deze al goedgekeurd kunnen worden.

Milieuraad
Eerste datum wordt vastgelegd in de loop van volgende week, na de verkiezingen van de Fab.

Plantswap:
Wordt binnenkort besproken met Green Office.

PMD+ actie
Er zijn nog steeds maar weinig bewoners die weten dat er in deze vuilzakken veel meer plastic
mag. Hier wordt best zsm campagne rond gevoerd.

GFT
Gft zakjes zijn geen gunst, wel een recht! Op de Bertha zouden er dus ook moeten komen à
Aanhalen op de IHR.

8. ICT
§ Morgenvroeg worden de functies aangepast op de site.
§ Prioriteit van Gertjan is momenteel de nieuwe site. Lolo zal proberen regelen dat
alles ivm. aanvragen kan gebeuren via de dsa-site en dat de homebeheerders hier
toegang toe krijgen.
§ De link voor de vertrouwenspersoon werkt nog niet altijd en moet nog toegevoegd
worden aan de HK-pagina op facebook (vertrouwenspersoon.homekonvent.be) +
Engelse vertaling toevoegen.
§ De site van de swapshop is heel snel online gekomen (swapshop.homekonvent.be),
merci daarvoor! Hij is wel nog niet volledig klaar. Gertjan zal hier in de loop van het
semester nog wat dingen aan aanpassen, eventueel ook een menu toevoegen. Ook
een link op onze eigen site hiernaar zou handig zijn.
§ Op de site staan er links naar UGent en HoGent, maar niet naar Artevelde à wordt
toegevoegd.
§ Verlopen evenementen zullen van de site gehaald worden, de nieuwe worden
toegevoegd.
§ Aanvraagsysteem ligt plat. Aanvragen van tenten enz. moeten vanaf nu ook
rechtstreeks bij Lolo gebeuren. Als de aanvrager een aanvraag kan indienen via de
site, betekent dit wel dat er geen overlapping is qua reservaties.

9. Sport
Voetbal
§ Schoonmeersen à alle data & scheids zijn in orde.
§ Finale: door corona kan het zijn dat er matchen door de ‘profvoetballers’ gespeeld
worden op ons veld. Dit is wel pas vanaf 17u, wij eindigen om 15u, dus normaal komt dit
in orde.

§ Telefoon gehad van Stad Gent: we hebben subsidies aangevraagd, maar volgens hen zijn
wij een vzw en geen feitelijke vereniging. Er wordt een dossier opgestart waardoor we
voor Stad Gent wel een feitelijke vereniging worden en het kan dan daardoor wel in orde
geraken. Die vzw zal dan dus verdwijnen. Ze willen niet vertellen over welk jaar de
informatie die ze hebben, gaat. Daardoor weten we niet wie we moeten contacteren om
dit snel zelf aan te passen.
§ Subsidie: hier zijn veel voorwaarden aan. Sander en T-rex bekijken dit allemaal en
vragen onze hulp indien nodig. Zeker hulp van PR is nodig.
o Schepen van sport contacteren om te zeggen wanneer het doorgaat. Moest ze
langskomen, moeten we ze ook betrekken bij de prijsuitreiking.
o Spandoeken gaan halen van de sportdienst voor reclame.
o Groeneventscan à Niki
o Sportpromotie stad gent à fixen sander en t-rex
o …

Andere IHC’s
Sportzalen van de andere IHC’s zijn aangevraagd en goedgekeurd. Moet wel nog aangevraagd
worden bij DSA à TO DO: draaiboeken doorsturen naar Lolo.

10. Event
Overgangsevent?
§ Brainstormen voor een idee om iets met HKC oud en nieuw te kunnen doen aangezien
de zwanenzang niet kon doorgaan.
§ Wij + Tessa, Kaat, Kirsty, Robin, Sara, Jerre, Ranald (max 25 dus ong)
§ Idee: tuin S5 aanvragen, byob en pasta afhalen, gezellig van 18u-20u en niet te veel
tralala.
§ DSA aanvragen, ppd en decaan faculteit wetenschappen mailen.
§ Moestuin moet op dezelfde manier aangevraagd worden
à Liam en Nele zullen brainstormen over een datum en enkele voorstellen op fb plaatsen.

Verwelkoming:
§ @Tuin Boudewijn, aanvraag ingediend. HK wordt verwacht om 19u (Gertjan komt
waarschijnlijk niet).
§ Groen label! à max 50 mensen, concept speeddate (kennismaking)
§ Tafels in een cirkel plaatsen met een binnenste en een buitenste ronde. Slechts 1
ronde verplaatst zich. (vier man/tafel, à 48 mensen). Het is wel niet duidelijk of wij
hier bij geteld moeten worden of niet.
§ Probleem is dan dat de stoelen/tafels telkens weer ontsmet moeten worden
wanneer ze zich verplaatsen. Wij moeten hier grondig op toezien. Eventueel iets

§
§
§
§

§

proberen regelen met plexiglas (er staat veel bij Huisvesting, we gaan proberen dit
te ontlenen). Huisvesting wilt helaas geen ontsmettings- en kuisproducten voorzien.
Schatting: start om 20u, +/- zes minuten per tafel, elf tafels à einde voorzien om
21u30. Daarna kan iedereen nog iets drinken.
Idee om een pizza te voorzien per groepje van een home aan €2 per persoon.
Het wordt wel al vroeg donker à zoveel mogelijk lampjes meenemen.
Als we het event gesloten maken, mag er maar 50 man komen. Als we het open
maken, is het nog onduidelijk hoe dat precies werkt qua aantal toegelaten
aanwezigen.
STEL dat we toch maar max 50 man mogen ontvangen, kunnen we eventueel kijken
naar een extra activiteit, bijvoorbeeld een functie-uitje.

Afterbarty
Hier zouden we een pop-upbar van kunnen maken en dan heel hard hopen dat het niet regent
en ijskoud is.
à Terrasverwarmers? We hebben er drie, maar die geven enkel warmte als je in de warme
straal gaat zitten.
à Andere ideeën zijn altijd welkom.

Info corona
Probeer de feestjes, bars en cultuurs ook op de hoogte te houden van alle nieuwe regels en
maatregelen zodat niet alle info via de praesessen moet komen. Dsa.ugent.be heeft een nieuw
tabblad ‘corona’ gekregen waar veel info op staat. Al je vragen kan je daar eens opzoeken.

11. PR
§ De jassen & truien zouden er morgen zijn.
§ Weekoverzichtjes: hebben ze nog nut?
o Activiteiten moeten per home blijven, we willen niemand aanzetten tot het
overtreden van de regels.
o Anderzijds komen nieuwe bewoners dan ook niet echt te weten wat het HK nu
precies is en doet. Het merendeel van de bewoners weet nu al niet wat het HK
is, dus door nu ook de sociale media weg te halen bereik je nog minder mensen.
o Alternatief: corona-update met de maatregelen in de homes + weekreview van
de activiteiten die wel zijn kunnen doorgaan. Eventueel roddels die actueel zijn
binnen de homes + Engelse vertaling voor de erasmussers.
§ Dinsdag afspraak bij de Jims om een sponsordeal te regelen. Zij willen sportieve
ondersteuning bieden bij onze sportevenementen.
§ De papa van Lolo heeft het aanbod voor de sponsoring geaccepteerd. Contract is
opgemaakt, Lolo, Viktoria, Cheyenne en hijzelf moeten dit ondertekenen.

§ Jessie heeft het aanbod niet aanvaard, maar snapt onze beslissing volledig. Nu heeft ze
zelf een nieuw voorstel gedaan: sugarmommy op haar eigen lint laten bijstikken ipv. een
nieuw lint te kopen.
o Nadeel is dan dat we ons praesidium eigenlijk lijken uit te breiden door nieuwe
functies te creëren à Eventueel grote badge maken die ze op haar lint kan
pinnen à Wat doen we dan met Lolo’s papa?
o We beslissen nu: wat iemand op een lint zet is niet per se een nieuwe functie.
o Als er mensen geld sponsoren en die willen iets laten bijstikken op hun lint, laten
we dit dan toe? à 5 voor, 3 onthouding, 3 tegen à VOOR
o Mag hier een jaartal bijgestikt worden? à 1 voor, 4 onthouding, 6 tegen à
TEGEN
o De vorige twee stemmingen gelden voor mensen die zelf al een lint hebben.
Wanneer mensen nog geen lint hebben, geldt de beslissing van de vorige
vergadering, namelijk: “Sponsoring kan in ruil voor een lint zonder flosh,
aanspreektitel naar keuze en op de plek waar de functie staat, staat ‘sponsor’.
Alle 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 11 voor = unaniem VOOR
o Nieuwe linten en het bijstikken van linten worden betaald door de sponsor zelf.
o In het geval van Jessie: zij kan dus sugarmommy op haar lint zetten, zonder
jaartal en in het zwart. à 8 voor 3 onthouding 0 tegen = unaniem

12. Zeden & Cantor
§ Verkiezing volgende IHR (30/09)
§ Een zeden is misschien niet heel noodzakelijk momenteel, maar de functie is toch
opengesteld voor de volledigheid van het praesidium.
§ Moest er niemand uit de stemming komen op de IHR, kan iemand van ons nog steeds de
functie invullen. Dit wordt dan intern gestemd.
§ Er kunnen ook nog creatieve alternatieven gezocht worden voor de cantussen. Moeder
Lies heeft een zangavond goedgekeurd gekregen, dus misschien is dit ook een optie.

13. Communicatie
§ Tips die na de verkiezing van Michèle aangehaald werden, worden meegegeven à
Best student aan de UGent, er zijn heel wat specifieke vaardigheden voor nodig…

14. International

Check-in
Bij de check-in moet er door Huisvesting duidelijker gecommuniceerd worden dat ze met hun
vragen ook steeds bij Arend terecht kunnen. Hij zat daar nu ook, maar het was niet zo duidelijk
voor hen.

Budget affiches
Deze zijn subsidieerbaar, dus daar kunnen er meer dan genoeg van afgedrukt worden (ook niet
té veel want milieu enzo).

Whatsapp-groep
Arend zal een Whatsapp-groep maken met de erasmussers waarin reclame kan komen voor
activiteiten. Iedereen van ons die dat wilt, kan toegevoegd worden.

Ghent 1.0.1.
De start-up van Ghent 1.0.1. is nog wat afhankelijk van waar en hoe alles mogelijk is met alle
maatregelen. Eventueel kan dit buiten georganiseerd worden als het weer het nog toelaat. Voor
de datum zal er rekening gehouden worden met de studenten die dit weekend pas toekwamen
en nu twee weken in isolatie moeten.

15. Swapshop
§ Bedankt iedereen! Er was zeker voldoende hulp en het was ook best gezellig. Arend geeft
de swapshop zelf een 6,5/10.
§ Het op voorhand maken van pakketjes heeft voor een vlotte verdeling gezorgd. Wel
hadden ze misschien iets voller gekund of hadden er meer pakketjes gemaakt kunnen
worden, want er was nog heel wat materiaal over.
§ Niki heeft nog een form rondgestuurd voor de verkoop van de overgebleven
dekens/kussens etc.. Er zijn al acht antwoorden, dit moet zsm in orde geraken. Wat
daarna nog overblijft kan nog verkocht worden in de andere homes. à eventueel
toevoegen aan het takenpakket van de jobstudent.
§ De uiteindelijke opbrengst zal apart gehouden worden zodat Arend en Niki deze
eventueel kunnen gebruiken voor hun functie.
§ De organisatie en onderlinge takenverdeling verliepen iets stroever en chaotischer.
- Arend zou graag instaan voor de flyerverdeling en de communicatie met de
internationals en Huisvesting.
- Niki zou zich dan meer bezighouden met de organisatie van de swapshop.
- Ze zullen dit samen nog eens goed bekijken.
§ Door de slechte communicatie met Huisvesting/Dimitri, heeft Niki de forms met
tijdsloten zelf moeten maken. De mails werden daardoor wat te laat verzonden. Alles
gebeurde bijgevolg last minute en de studenten hielden zich niet aan de tijdsloten.

§ Interne evaluatie volgt nog.
§ Sara zou mogelijks aangenomen worden als de jobstudent voor de swapshop. Niki heeft
het idee dat dit misschien lastig wordt, aangezien ze zelf een hele sterke visie heeft over
de swapshop en ze daardoor misschien sneller haar eigen ding zal doen ipv. het
takenpakket uit te voeren dat wij voorstellen.
à International en milieu zijn nu eenmaal de eindverantwoordelijken. Het is aan hen
om erop toe te kijken dat de job wordt uitgeoefend zoals wij dat verwachten. Het moet
natuurlijk leuk blijven, maar het werk moet ook goed gedaan worden. Probeer hier zeker
eens met Sara over te praten.
à Probeer eventueel ook een draaiboek/takenpakket uit te werken met jullie visie over
de swapshop van dit jaar zodat het duidelijk is wat er precies moet gebeuren.

16. Meter & Peter
§ Is er nood aan een bondingsdag in 1e semester? Voorstellen: Das Box, escape room voor
grote groepen, cocktailworkshop, cursus rooksignalen sturen…
à Tof! Er zullen binnenkort enkele datums in het midden van het semester voorgesteld
worden op facebook.
§ Roos en Thibaut spreken binnenkort af met de meters en peters

17.

Varia
§ Wie kan dinsdag 22/09 rond 12u30 onze nieuwe tent voor het eerst opzetten op de
Bertha? à Lolo, Gertjan, Arend, bars van Bertha komen ook.
§ Lolo heeft zijn statuut als konventsvoorzitter aangevraagd!
§ De oppervlaktes van gemeenschappelijke ruimtes op de homes zijn te vinden onder
tijdloze documenten > good to know. Door de oppervlakte te delen door vier, kan je de
maximumcapaciteit van de zalen berekenen.
§ Viktoria en Cheyenne willen HK-dekentjes laten maken (subsidieerbaar) voor de vele
activiteiten die dit semester buiten zullen plaatsvinden.
§ Korte samenvatting corona-maatregelen: we zijn als externen niet welkom op de homes
voor activiteiten, enkel als bezoeker van een bewoner. In gemeenschappelijke ruimtes
zijn bezoekers ook niet welkom. Op buitenactiviteiten van de homes zijn we dan weer
wel welkom. Qua baravonden: de receptie van de Fab vanavond is goedgekeurd, het
protocol dat Maxim heeft opgesteld over de baravonden in het algemeen moet nog
goedgekeurd worden. Volgens dit protocol zouden externe praesidiumleden wel weer
toegestaan zijn op hun eigen activiteiten.
§ Het HK-schild dat nog op de Vermeylen stond, is nu weer terug. Er staat wel nog altijd
een bak met spullen van de vorige cantus.
§ Ons lichtgevend schild is nog niet klaar.

§ Arno heeft 2 blauwe kannen voor het HK.

18. Volgende vergadering
Vergadering September: 7/10 om 19u (@ntb)
IHR: 30/09 @Boudewijn
Ad Hoc: 25/11

