VERSLAG HKC
WOENSDAG 7 OKTOBER, 19U
@HOME VERMEYLEN
AANWEZIG:

Lodewijk Claeys (Praeses HK), Arno Felix (Vice HK), Kaat Bottu (Secretaris HK), Elien Cambie
(Penning HK), Sander Machado (Sport HK), Nele Haenen (Event HK), Viktoria Gorbunova (PR HK),
Maxim Vandycke (Cantor HK), Jonathan Verhelst (Zeden HK), Arend Troch (International HK),
Roselien Van Gucht (Meter HK)
VERONTSCHULDIGD:

Tom Libbrecht (Sport HK)
Cheyenne Peynsaert (PR HK)
Niki Boussemaere (Milieu HK)
Gertjan De Smet (ICT HK)
Liam Viaene (Event HK)
Thibaut Allaert (Peter HK)

1. Goedkeuring vorig verslag
§ Staat puntje omtrent verplaatsen van lustra erin? à Staat erin, bij HK-kalender.
§ Puntje in verband met vertegenwoordiger in de SoRa anders verwoorden.
§ Verder goedgekeurd

2. Evaluatie Activiteiten
Nieuwbewonersweekend
§ Cfr. Verslag IHR 30/09
§ Financiële rompslomp lijkt nu rond, zo goed als breakeven van evenement zelf. Huur van
de tent is kwijtgescholden, werkuren en diesel moeten nog betaald worden à uren én
rijden zijn aangerekend, wat onverwacht was. Elien zal deze factuur nog eens aandachtig
bekijken. Het is verstaanbaar dat ze er nog iets van geld voor willen, maar dit is wel heel
veel.

§ Er waren wel wat nieuwe bewoners van de Kantienberghomes die zich willen laten
‘inwijden’ à mag dit? Best wachten tot ze volgend jaar ook effectief een kamer op een
home hebben. We kunnen wel geregeld eens een activiteit organiseren voor hen.

Verwelkoming Praesidia 28/09
§ De voorbereiding verliep niet zo vlot, Nele en Liam moesten nog wat uitzoeken hoe alles
best zou verlopen.
§ Is uiteindelijk beter uitgedraaid dan oorspronkelijk gepland. Echt tof! Velen vonden het
beter dan vorige jaren. Je moest wel met nieuwe mensen praten, ookal zou je dat niet
durven op een receptie. Een geslaagde bonding dus!
§ PR’s hebben veel geholpen met de pizza’s. Ook de samenwerking met Elien verliep vlot!
Merci daarvoor!
§ Cava was net op dus perfect ingeschat.
§ We hadden misschien beter iets meer inkom gevraagd, omdat we uiteindelijk toch voor
een halve pizza per persoon zijn gegaan. Dit compenseerde dan wel weer voor de
verwelkoming van vorig jaar (deze zou tijdens het afscheid eigenlijk gecompenseerd
worden, maar is niet kunnen doorgaan).
§ Volgende keer: duidelijk op het event zetten hoeveel eten ze exact gaan krijgen.

Kantienbergevents
§ Cfr. verslag IHR 30/09`
§ Weinig opkomst van HKC, was wel eerder last minute gepland dus misschien daardoor?
§ Weinig kosten aan, mooie opbrengst!

Tweede textielverkoop 03/10
Factuur droogkuis viel veel hoger uit dan verwacht. Door de extra verkopen is er wel al meer
stock verkocht en is er dus ook meer opbrengst. Naar volgend semester toe: gerichter kijken wat
te laten wassen (minder dekentjes), eventueel projectaanvraag indienen, prijs kussens
verhogen...
§ Niki is echt haar best aan het doen om nog zo veel mogelijk nog te verkopen en het
verlies zo laag mogelijk te houden.
§ Duurzaamheidskantoor wilt helaas niets bijleggen, Francis misschien een deeltje, maar
dit is nog niet zeker.
§ Een projectaanvraag indienen kan nog steeds voor het volgende semester (deadline in
januari, Roos zal dit eens navragen).
à Document opstellen met daarin een motivatie waarom we geld willen, duurzaamheid
vooral in de kijker zetten (document bekers kan als voorbeeld gebruikt worden). Dit
wordt dan besproken met een werkgroep en achteraf al dan niet goedgekeurd.

Student bootcamp (30/09)
Was niet voor iedereen even interessant.

3. Praeses & vice
Badges
Deze zouden terug moeten werken. Indien niet: stuur Lolo.

HK Weekend
Uitgesteld, Thibaut/Roselien gaat hier nog een poll voor aanmaken. Het huisje was geen optie
meer en is afgebeld. Ons voorschot is overgedragen naar volgend jaar, dus voor dan hebben we
dus al een huisje! Meer info volgt nog.

Inschrijvingsbewijs
DSA heeft het inschrijvingsbewijs van Lolo, Arno, Elien en Gertjan blijkbaar toch niet nodig. Het
moet gewoon in ons jaarverslag komen.

Aanwezigheid evenementen
§ Als je kan komen, kom dan ook zeker af. Er wordt op je gerekend, tenzij je duidelijk stuurt
dat je niet kan komen of dit aanduidt in de poll. Ook als er plots iets verandert: duidt dit
aan in de poll en stuur naar de verantwoordelijke van de activiteit.
§ Mensen die nog in een andere homeraad zitten: probeer zo goed mogelijk de balans te
vinden en niet telkens ofwel het HK ofwel de home voor te laten komen.
§ Belangrijk dat we er zo vaak mogelijk als een volledig team staan, van de opzet tot de
afbraak!
§ Ook voor vergaderingen: laat weten aan Lolo of Kaat als je niet komt.

Poll: wie zet bak?
Poll ‘Wie zet bak’: als er geen stoorzender is, hoeven er niet onnodig bakken gezet te worden,
anders worden toch steeds dezelfde mensen geviseerd.

Studententuin
DSA heeft hier zelf geld voor vrijgemaakt, de homes moeten hier dus geen subsidies voor
afstaan. De opening zou al doorgaan op 14/10. Wordt op 13/10 over gepraat op de VKV. Lolo en
Arno gaan daar pleiten om voorrang voor Astrid, want de wetenschapskringen proberen nu al
heel veel data te reserveren. Stel dat er niks geregeld kan worden, proberen ze eventueel een
plekje op de S9 te krijgen voor hen.
Ideeën voor de moestuin? Serre over zetten? Ideeën stuur je maar door naar Lolo.

HK kalender
→ Algemeen: Lustra.
§ Voorstel indien nog steeds geen feestmogelijkheid in tweede semester à komt op de

agenda voor de volgende IHR
14/02-19/02:Lustrum Fabiola
28/02 – 05/03: Lustrum Boudewijn
08/03 – 12/03: Lustrum Vermeylen
§
§
§
§
§
§
§

§
§
§
§
§

HK weekend: Oktober
IHC: 12 oktober
IHC: 19 oktober
Alcoholworkshops: 20 & 22 oktober 18u
Cantus: 02/11 - Astrid
IHC: 3/11
HK-Tweedaagse
- 10/11 (Quiz@Therminal)
- 11/11 (voetbal)
Zangavond: 16/11
Manillen: 23/11 @Therminal
IHC: 26/11
Traditionele cantus: 30/11
HKerstmarkt: 9/12

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

Spaveggie: 1/03 @Astrid?
Vlömarkt: 10/03 @Bertha/Fabiola
Cantus: 15/03 (Locatie ntb)
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: 12/03 @Een Home?

SoRa
Lolo is langsgeweest: compliment van Jeroen Vandenberghe! Hij is heel blij dat we ons zo
inzetten voor de bewoners van Kantienberg.

Studenteninternet
§ Studenteninternet volgt ongeveer wat ze beloofd hebben (6 MB per seconde voor
download, 3 MB per seconde voor upload), maar dit is eigenlijk niet genoeg om goed les

te kunnen volgen. Het bereikte gemiddelde is 6,7 MB voor download. Dit is amper genoeg
om een zoomles te volgen, en zeker niet genoeg voor interactie. Hiervan waren wij op
voorhand niet op de hoogte.
§ Op Heymans zijn er veel minder problemen, dit ligt waarschijnlijk aan hun onbeperkte
pakket. Op de homes gaat het waarschijnlijk slechter omdat het pakket gelimiteerd is.
Het zou blijkbaar ook aan de leidingen liggen, maar zelfs op de Bertha (jongste home)
zijn er veel problemen.
§ Lolo gaat het noodnummer van Studenteninternet nog vragen aan Francis.
§ Korte IHR 15/10 om 18u @Vermeylen à HKC mag zeker afkomen, maar hoeft niet.

Lezing Kas Devriendt
Hij geeft workshops/lezingen over rugklachten en daarbij komende hoofdpijn. Uit de praktijk
merkt hij dat studenten daar vaak mee te kampen krijgen. Zijn wij geïnteresseerd? à Wel
interessant! We vragen eerst naar de prijs. Misschien beginnen met HKC en eventueel daarna
ook organiseren voor de homes.

4. Secretaris
§ Mappen in het kot - Als het academiejaar bezig is. Hier zitten blijkbaar vooral bonnetjes
van de Makro in.
§ HKot: zouden kijken voor kast in thermi met materiaal dat we daar gebruiken aanpassen in inventaris. - ligt even stil bij DSA
§ Aanwezigheden verslag IHR: leden HKC toevoegen of niet? à wel toevoegen.
§ Als je de agenda leest: voeg je naam toe bij aanwezigheden.

5. Penning
Sponsors
We zijn heel blij met onze sponsors! Contracten zijn getekend. Sponsorgeld van Jessie is
ontvangen, inclusief lief berichtje.

Geld Stad Gent
We zouden €250 van Stad Gent krijgen, maar dit is nu niet meer zeker.

Geld flexpo
Update? Nog niet ontvangen, maar de andere konventen ook nog niet.

Contactloos betalen
§ Payconiq zou eigenlijk gewoon moeten werken, maar in de praktijk verloopt dat iets
moeilijker. We kunnen wel blijven proberen bij volgende events.
§ SumsUp rekent blijkbaar 2,75% per interactie aan, dus niet zo interessant voor ons.

§ Tijdens de verwelkoming is er met de KBC-app gewerkt, dat verliep goed, maar dit kan
enkel via de gsm van de beheerders van de rekening en een QR-code kan daar niet
opgeslagen worden.
§ Voor internationale studenten lukte het niet met KBC mobile, noch Payconiq.
§ è We blijven proberen met Payconiq, en proberen hameren op vooraf betalen,
eventueel werken met een poef.

Subsidies:
§ Ideeën blijven welkom! Goedkeuring van subsidies loopt achter, enkel voor Astrid is er
al iets goedgekeurd.
§ Aankoop borden en bestek: Lolo kan hiervoor de auto fixen. We zouden borden en bestek
voor 50 personen aankopen in de Ikea. Als we voor meer mensen nodig hebben, kunnen
we dat altijd van de Fabiola lenen.
§ Voorraad HK-bekers om uit te lenen, mee wachten? à We hebben er net nog
aangekocht, dus er zijn er nog veel. Best eerst eens checken bij de homes hoe hun
voorraad er voor staat. Deze bekers zijn wel al besteld in 2019, dus gaan al ingegeven
zijn voor subsidies.
§ Camera voor de PR’s à nog niet verder bekeken, eventueel zoeken naar een klein
standaard vlogtoestel. De kwaliteit daarvan is goed genoeg om snel foto’s te nemen en
het neemt niet te veel plaats in. Lolo wilt dit wel verder opzoeken en bekijken wat de
opties zijn.
§ Onduidelijkheid over bbq: deze kostte meer dan €125 dus is betaald door DSA, maar is
nog niet van ons subsidiebedrag gegaan.
§ Lichtgevend schild à nog altijd niet toegekomen, best eens checken bij Gertjan.
§ Dekentjes: offertes vallen duurder uit dan verwacht. Het beste dat we ontvangen hebben
zou +/- €8 (aankoopprijs) zijn voor een dekentje indien we er 75 bestellen. Het idee is
leuk, maar als de prijs te hoog blijkt voor sommige geïnteresseerden, gaan we met te
veel stock zitten.

Jassen
Factuur is betaald, moet nog op poef aangevuld worden.

6. Milieu
1ste milieuraad:
§ Duurzaamheidskantoor zal dit jaar kijken naar het waterverbuik van de homes adhv een
enquête. Daarna wordt er gesensibiliseerd, en op het einde van het jaar wordt er dan
opnieuw een enquête afgenomen om te kijken of mensen zich bewuster zijn geworden.
De cijfers in Kantienberg en Fabiola liggen enorm hoog. Bij Fabiola kan dit bijna niet
anders komen dan door een lek, hun verbruik zou hoger liggen dan het totaal van
Vermeylen of Boudewijn.

§ In november komt er een maaltijdbox à la Hello Fresh vanuit Dust om in groepjes samen
een ecologische maaltijd te koken à is al vaker geprobeerd maar nog nooit gelukt.
§ Dust schrapkaart à Fabiola heeft blijkbaar gewonnen.
§ Ze willen pushen om drankautomaten te laten verwijderen. We zouden vanuit
Duurzaamheidskantoor met het voorstel komen deze te vervangen door drinkfonteinen
of waterkoelers om zo meer kraantjeswater te promoten. à Mag dit door corona? We
vermoeden ook dat Coca Cola te veel zal betalen om deze zomaar weg te halen.
○ Onder de internationals is er blijkbaar de misvatting dat kraantjeswater niet
drinkbaar is, maar in België is dat normaal overal zo.
§ Ook zijn ze bezig met sensibilisering rond sorteren
§ Niki zit morgen samen met Els van Stujardin voor de insectenhotels, volgende
vergadering meer hierover.

GFT-zakjes
§ Bertha: liggen in het waskot, maar niet zo duidelijk, à dit wordt duidelijker
gecommuniceerd.
§ Kantienberg: nog eens op mail zetten naar Sofie met de vraag om deze vaker te laten
vervangen.

7. ICT
§ Link naar vertrouwenspersoon, swapshopsite en Artevelde en Huisvesting staan er op.
à Nog niet in het Engels
à Link naar vertrouwenspersoon werkt niet
§ Verlopen evenementen à IHC’s staan er nu op als volgende, Gertjan heeft eigen
reminders gezet om te updaten eenmaal verlopen
§ Afgelopen weken zitten werken aan ander project “Spotty” dat we zouden willen
uitrollen bij UGent / HoGent. Dit project draait rond druktesensors.

8. Sport
IHC Voetbal: voorronde
§ Was goed georganiseerd! Goede scheidsrechter ook, er heeft helemaal niemand
geklaagd dat er iets oneerlijk verlopen was.
§ Voor de voorrondes mogen er eigenlijk supporters komen van de overheid, het probleem
is dat DSA over supporters heel vaag is. Iedere match is eigenlijk een apart
subevenement. Lolo zal dit eens navragen.
§ Finaledag: navragen bij Giot voor tafels (afhankelijk van maatregelen)
§ Update sponsoring: in verwerking bij mevrouw Bracke.

Andere IHC’s
Is het mogelijk om bij de volgende IHC’s twee ploegen van Kantienberg te laten meedoen? Twee
mensen van HKC kunnen dan verantwoordelijk zijn voor telkens een team. à Nu al eens polsen
of hier interesse naar is, want de velden zouden dan langer gereserveerd moeten worden (vb
laten preregistreren via fb).

9. Event
Overgangsevent
Zaal vastleggen, samen vb pasta eten zodat we samen met oud HKC toch een momentje hebben
als soort van overgang. à Lolo kijkt of we de Therminal kunnen reserveren.

Alcoholworkshop à evt zeden/cantor?
§ Op 20/10 en 22/10, allemaal geregeld via Stad Gent. Zij betalen één workshop en
Huisvesting de andere, dus wij hebben hier geen kosten aan.
§ Evenementje en spreadsheet aanmaken (kopiëren van vorige jaren en datum
veranderen) à Maxim en Jonathan bekijken dit, Lolo doet de communicatie met Stad
Gent.

Afterbarty ideeën?
Staat gepland, maar moet dit wel? Hkerstmarkt is wel leuker en hier kunnen onze bakken ook
gezet worden.

HKerstmarkt?
§ Er zijn veel functies op de homes die niets te doen hebben. Hen samenbrengen en samen
een kerstmarkt op poten zetten? Eventueel in de nieuwe Studententuin laten doorgaan
en proberen 200 man te laten komen.
§ Tof idee! Wordt voorgesteld aan de praesessen om de feestjes (evt ook bars) te
betrekken. Event, Cantor en Zeden leiden dit.
§ Internationals betrekken? Voor meer dan 200 mensen moeten we het een publiek event
maken. Meteen volledig opentrekken moeten we eerst eens over nadenken.
§ Klikkertjes? Dan kunnen we tellen hoeveel mensen er binnenkomen en weer vertrekken.
Die kunnen hen er ook op wijzen dat ze moeten registreren via vb een QR-code.
§ Evt bakken van de afterbarty hier zetten? Wordt nog bekeken bij de verdere uitwerking.
à Happy hour vanaf 19u voor HK, vanaf 20u open voor het brede publiek??
§ Elke home een standje geven, daar kunnen ze dan vb iets verkopen.
§ Krambambouli ipv Glühwein? Wordt bekeken of dit mag.
§ TO DO: asap locatie zoeken, navragen bij praesessen en beginnen organiseren.
§ Begin december à 9/12, dag van de massacantus normaal

Quiz
§ Mugshots met kenmerken van ons allemaal apart. Als je niet op de foto wilt is dat ook
oké, maar zou wel tof zijn moest iedereen er een hebben. Nele zal deze foto nemen.
§ Arno probeert het UFO te fixen! Evt Quetelet als UFO niet lukt.
§ Vraag gerust hulp aan de rest van HKC! Stuur ook gerust alle quizrondes eens door, zodat
ze getest kunnen worden.

10. PR
§ Sponsoringen: contracten ondertekend!
§ Weekoverzichtjes: update? Heel weinig respons van de andere PR’s. Blijkbaar zouden ze
toch liever een overzichtje hebben van wat de andere homes allemaal organiseren.
§ HK dekentjes à nog in overleg met penning
§ Swapfiets heeft normaal naar iedereen teruggestort! Ze sponsoren FK wel maar ons niet
meer L
§ Jassen afhalen: cambio fixen? à Sander en Arend gaan hier vrijdag om, cambio wordt
gereserveerd om 15u45.
§ Fototoestel wordt bekeken.

11. Zeden & Cantor
§ Nieuwe zeden, joepie! Welkom Jonathan!
§ Al ideetjes?
o Een uitgebreide zangavond lijkt mogelijk (maatregelen volgens KoorenStem.be)
o Tussenafstand van 1.5m met mondmasker óf 3m en geen mondmasker
o Bier zal gereguleerd moeten worden, Maxim dacht aan een vast aantal pintjes
per persoon per uur. Praktisch zal dit gelijkaardig zijn aan het colloquium op een
traditionele cantus.
o Locatie zal het knelpunt worden voor HK.
o à Is dit nog mogelijk met de nieuwe verstrengingen? De activiteit wordt best
buiten de nieuwe maatregelen gepland. Maandag 16/11, in Therminal? Minus One?
Dan is het wel maximum 50 man, maar dat is wel oké voor een cantus. à Wordt
bekeken met DSA.

12. Communicatie
§ Arend is kandidaat!
§ Verkiezing zelf moet op een AV gebeuren, dit kan niet gewoon op HKC à eventueel een
digitale AV organiseren zodat we niet moeten wachten tot de volgende IHR waar HKNU
bij is.
§ Hij kan voorlopig wel al naar vergaderingen gaan als dat nodig is à 19/10 SoRa, op elke
SoRa mag er iemand van de IHR zijn wanneer er iets van Huisvesting besproken wordt,

dit is ongeveer drie kwartier na het begin. Lolo mailt eens om na te vragen hoe wij
hiervoor uitgenodigd zullen worden.

13. International
§ Ghent 1.0.1.:
o Hoe zit het met events op site Kantienberg organiseren door externen en
indoors?
à Wachten op info van Francis of dit nu nog mag doorgaan.
o Binnenkort samenzitten om te brainstormen met werkgroep (Shauni Bernau en
Alexander Libeer).
§ “Welzijnsenquête” over de internationals’ ervaring met Huisvesting op einde van het
semester, het is altijd handig om te weten wat er nog beter kan. à Pols zeker eens naar
de thema’s die aan bod komen in de enquête van Huisvesting, want zij versturen er ook
altijd een. Wordt eerder iets algemeen.
§ Samengezeten met Shauni en Lexie over hun traditiegetrouw event voor de
internationals en hun visie over de Kantienberghomes
o Fabiola: biertasting begin november (misschien uitstellen afhankelijk van de
nieuwe maatragelen) à Bedoeld voor de internationals, dus eventueel kan er
dan in die periode ook een stadswandeling ofzo georganiseerd worden voor de
Vlaamse studenten.
o Mensen van Canterbury vb mogen in de common room van Groningen komen
à Francis ziet Kantienberg als één grote home.

14. Swapshop
§ Felicitaties van Francis!
§ We zouden een swapshoplokaal willen reserveren om drank in te zetten. We kopen dan
een keer drank aan bij de brouwer, het geld dat verdiend wordt daar, blijft dan ook voor
die events dienen. De frigo’s zouden daar dan permanent blijven staan à Overleggen
met Francis wat er mogelijk is.

15. Meter & Peter
§ Bondingsdag eerste semester: Thibaut fikst doodle? à Roos gaat dit doen; misschien
in een weekend, ideetjes mag je nog steeds doorsturen (Das Box, escape room…), ze
proberen er iets zot van te maken!
§ Ronald Merckx heeft zich eens in een kippenpak gestoken en is dan ergens in Gent op
café gaan zitten. Hij moest dan een prijzenpot opdrinken voordat hij gevonden werd door
een team. Idee? In teams van vier personen moet dit misschien wel lukken!
§ We spreken binnenkort af met meters en peters (bij versoepeling maatregelen).

16. Varia

§ Momenteel vier besmettingen op Vermeylen, één naar huis, één naar studio op
Kantienberg.
§ Momenteel is het nog niet duidelijk wat de nieuwe maatregelen voor ons gaan
betekenen aangezien we op de homes in clusters leven. We hopen dat als we ons
aanpassen aan de nieuwe horecaregels (4 man max per tafel) dat het mag. We wachten
nog op van DSA.
§ Nog niet zeker of de maximumcapaciteit van de keukens geschrapt zal worden. Posters
zijn weggehaald dus het lijkt van wel à we hebben gevraagd om nieuwe posters met
de nieuwe regels te maken ipv dan enkel de nieuwe beperking aan te kondigen.
§ Tent is voor het eerst opgezet, hij is wel cool.
§ Aanvragen voor de tent worden ook naar Gertjan geforward, zodat hij mensen kan
binnenlaten in het HKot voor afhaal/terugbrengen.
§ Onze beamer wordt heel vaak gebruikt door Astrid, maar het is niet de bedoeling dat ze
beginnen denken dat deze van hen is.
§ Wij mogen van Huisvesting de plexieglazen hebben om uit te lenen aan de homes,
Huisvesting heeft ze enkel zeker nodig voor hun Welcome Days etc. Ze zijn redelijk groot
en er zijn er een stuk of tien. Op de site zetten? Blijkbaar kan er geen extra knop meer
toegevoegd worden op de site à reservaties via een google form of link in de IHR-groep
op fb?
§ Foto’s HKC à eens als iedereen aanwezig is, Lotte De Cock wilt dit misschien doen
(vragen we nog eens na).
§ (Viktoria) Merci om de jassen op te halen vrijdag!
§ De drie mensen (Lore, Shauni en Jonathan) die veel hebben geholpen tijdens de
Kantienbergevents, heeft HK getrakteerd op een pintje.
§ Massacantus in maart (als het mag doorgaan dan)! Roos gaat Elien dan sturen voor
wisselgeld.

17. Volgende vergadering
HKC: zie poll fb
IHR: 15/10 @Vermeylen, 18u
Ad Hoc: 14/10, 14u30

