AGENDA HKC
WOENSDAG 16 DECEMBER, 19U30
ONLINE
AANWEZIG:

Lodewijk Claeys (Praeses HK), Arno Felix (Vice HK), Kaat Bottu (Secretaris HK), Elien Cambie
(Penning HK), Gertjan De Smet (ICT HK), Sander Machado (Sport HK), Nele Haenen (Event HK),
Cheyenne Peynsaert (PR HK), Viktoria Gorbunova (PR HK), Maxim Vandycke (Cantor HK),
Jonathan Verhelst (Zeden HK), Arend Troch (Communicatie & International HK), Thibaut Allaert
(Peter HK)
VERONTSCHULDIGD:

Niki Boussemaere (Milieu HK)
Tom Libbrecht (Sport HK)
Liam Viaene (Event HK)
Roselien Van Gucht (Meter HK)

1. Goedkeuring vorig verslag
§ Goedgekeurd

2. Evaluatie Activiteiten
Online HK Quiz
§ Was een beetje ‘brak’, wat heel spijtig was aangezien we op de vergadering een paar
goede ideeën hadden aangereikt.
§ Ging normaal gebeuren via Kahoot, Nele had hier alles voor voorbereid a.d.h.v. een excel,
maar de dag voor de quiz heeft Liam nog iets anders gekozen.
§ Dikke merci om te helpen, Cheyenne!

3. Praeses & vice
HK weekend
We wachten nog af wat de maatregelen brengen.

Visie VKV/DSA
Code rood tot 21/03 beslist om tegemoet te komen aan geklaag over het vaak wisselen van
kleurcodes. Op die manier wilt Ugent duidelijkheid scheppen.
§ Impact op het studentenleven is niet zo groot: Ugent zal nooit strenger zijn voor
studentenverenigingen dan de overheid.
§ Wanneer Ugent in code rood is, mogen we wel niet gebruik maken van Ugent
gebouwen. Dat betekent dat er in principe dus ook geen baravonden op de homes
georganiseerd zouden mogen worden. Lodewijk zal beargumenteren dat dit los van
elkaar gezien moet worden: een home kan niet vergeleken worden met een
auditorium, maar momenteel is hier nog geen discussie over gevoerd.
§ Wanneer we terug activiteiten mogen organiseren, zal dat eerst buiten zijn. Hopelijk
wordt dit terug toegelaten vanaf de veiligheidsraad van 15/01, maar de cijfers
momenteel zien er niet al te best uit.
§ Vanaf het mag, worden de inschrijvingen voor de studententuin weer opengezet.
Bertha en Astrid krijgen hier voorrang op. Bertha heeft zoveel activiteiten daar niet
nodig, dus wij zullen er waarschijnlijk ook van mogen gebruiken.
§ Praesessen zijn aangeraden om al zoveel mogelijk activiteiten voor te bereiden
(draaiboeken, shiftenlijsten…) zodat ze voorbereid zijn voor wanneer er terug
activiteiten mogen plaatsvinden.

Bloklocaties & huisvestingsenquête GSR
§ Bloklocaties: postje zal verspreid worden door de praesessen en onze pr’s
§ Huisvestingsenquête GSR: als de resultaten hiervan positief blijken, zal dit positief
uitdraaien. Op welke manier, is nog niet helemaal duidelijk.

Aanpak semester twee
à Zie brainstorm.

HK kalender
→ Algemeen: Lustra.
- Voorstel indien nog steeds geen feestmogelijkheid in tweede semester à wordt op de
volgende IHR besproken
14/02 - 19/02: Lustrum Fabiola
28/02 – 05/03: Lustrum Boudewijn
08/03 – 12/03: Lustrum Vermeylen
- HK weekend: uitgesteld
- 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: 12/03 @Een Home?
Lezing Kas Devriendt - lolo moet nog eens sturen.

4. Secretaris
§ HKot: zouden kijken voor kast in thermi met materiaal dat we daar gebruiken aanpassen in inventaris - ligt even stil bij DSA. We hebben wel een nieuwe kast in ons
eigen kot, na de examens zullen we eens moeten kijken om ze in elkaar te steken.
§ De borden van Fabiola staan momenteel in het kot. Lolo zal dit met Shauni regelen
wanneer ze hier allebei eens tijd voor hebben.

5. Penning
Subsidies
Alles ingediend voor 2020. Camera is gekocht en ook ingediend, is normaal gezien net geleverd
bij de ouders van Elien thuis. Het is uiteindelijk nog een betere camera geworden dan
oorspronkelijk gepland (met een flinke korting). Er moet nog een batterij en geheugenkaart
geregeld worden met de subsidies van volgend jaar.

Poef
Vergeet je poef niet te betalen! Er staat een link naar in de fb-groep.

Factuur textiel wassen
Opnieuw gestuurd naar huisvesting, maar nog niets van zien verschijnen op de rekening.

Geld Stad Gent
Nog geen update.

6. Milieu
§ Nadenken over MMM alternatieven à zie brainstorm

7. ICT
Update nieuwe site
Wordt aan gewerkt! Gertjan zal binnenkort een poll/form delen waar we dingen kunnen
bijzetten waarvan we denken dat ze er zeker bij moeten (naast de vanzelfsprekende dingen
zoals reservaties en praesidia)

Lichtgevend schild
Hij negeert Gertjan al twee maanden. Best gewoon even zo laten totdat hij uit zichzelf
antwoordt. De nieuwe site is nu prioriteit.

8. Sport
HK Voetbal
§ Eén voorronde en de finale zouden nog gespeeld moeten worden. Zou leuk zijn moest
dit toch nog kunnen doorgaan in het tweede semester.
§ Hogent sportterreinen mogen niet open zolang code rood van kracht is. Als we wél
mogen voetballen, maar het terrein blijft onbeschikbaar, kunnen we desnoods wel een
ander terrein huren.
§ Verdere ideeën à zie brainstorm

9. Event
§ Ideeën à zie brainstorm

10. PR
Promo voor blokpauzes
Stad Gent organiseert iedere dinsdag en vrijdag blokpauzes via Zoom. Gisteren vond de eerste
plaats. Vrijdag zouden we eens samen kunnen deelnemen. Anneke gaat het zeker leuk vinden
moesten we hier af en toe eens promo voor maken op fb. Onze pr’s zullen dit bekijken.

Jassen
Nog niet in orde. Viktoria heeft ze al vaak proberen bereiken, maar ze neemt niet op. Nu heeft
ze uiteindelijk toch teruggebeld met de boodschap dat ze de jassen morgen zou brengen, maar
het is nog niet helemaal zeker. Als ze meer weet, laat Viktoria het zeker weten!

Sponsoring Red Bull
Bezig met sponsoring van Red Bull binnen te halen

§ Dsa is hier niet zo happig op omwille van het feit dat wij dit als studentenvereniging
zouden uitdelen.
§ Volgens Francis past dit ook niet echt binnen waar de homes voor staan, omdat het niet
gezond is. Is ook wat dubbel aangezien de drankautomaten weggehaald zullen worden.
Daarnaast komen er dan ook mensen binnen in de home, wat niet coronaproof is.
§ Red Bull zelf vraagt nu naar coronaproof ideeën om toch blikjes te kunnen verdelen.
§ Op Confabula is er ook een contract en mogen ze binnen met mondmasker en voldoende
handgel. Ze mogen niet binnenkomen in de gemeenschappelijke keukens. Zij hebben
overal een blikje gezet voor de deur.

11. Zeden & Cantor
Doopdecreet
Ze zijn van plan om van het Gentse doopdecreet een Vlaams doopdecreet te maken.
§ Er staat in dat je niet overdreven mag vernederen, maar het woord ‘vernederen’ willen
ze er nu volledig eruitkrijgen omdat het vanalles kan betekenen. Het volledige
doopdecreet zal dus opnieuw bekeken worden.
§ Er wordt sowieso ook nog met de VKV samengezetten om het dopen in tijden van corona
te bekijken.

12. Communicatie
Kort overzicht SoRa (9/12)
Studenteninternet
§ DICT geeft zelf aan om partner te willen zijn van de helpdesk van Studenteninternet. Ze
zouden dan mee aan troubleshooting enz. doen. Ze gaven daarnaast ook aan open te
staan om in overleg te gaan met de studentenvertegenwoordigers. Alles is mogelijk, we
moeten gewoon met een concreet idee afkomen.
§ DICT wil graag overleg met onze ICT’s. We zullen van iedere home iemand (waarschijnlijk
de ICT van elke home) in contact brengen in Studenteninternet zodat ze eens samen
kunnen overleggen: wat moeten ze doen bij problemen, wat moeten ze doorgeven aan
Studenteninternet zodat zij steeds een overzicht hebben van alle problemen… à wordt
een ICT-raad, Gertjan ziet het zitten om hier het hoofd van te zijn.
§ Helpdesk weekend: ambulante troubleshooting (on the spot problemen verhelpen) zal
niet gebeuren. Het weekend is niet opgenomen in het pakket. Wel zal er een
noodnummer zijn waarop Studenteninternet gecontacteerd kan worden indien er zich
grote structurele problemen voordoen tijdens het weekend.
Prijsverhoging
§ De extra kosten voor Studenteninternet zullen gedurende de eerste vijf jaar niet

geïndexeerd worden. Deze extra kost blijft dus €2 de komende vijf jaar. Daarna wordt
het contract waarschijnlijk heronderhandeld.
§ Beurs- & bijna-beursstudenten zullen deze netto prijsverhoging niet voelen.

Student van het jaar
Stad Gent verkiest ieder jaar een goede student tot student van het jaar. Ugent kiest zelf welke
vier studenten er van haar instelling genomineerd worden. Uiteindelijk wordt er gekozen door
een jury. We kunnen dus ideeën doorsturen als we iemand kennen die misschien wel in
aanmerking komt.

13. International
Coronatest
Als internationals voor Kerst naar huis gaan en ze daarna terugkeren naar Gent, moeten ze terug
in quarantaine en zich op de zevende dag laten testen. Deze test wordt jammer genoeg niet
terugbetaald.

Onthaaldorp semester 2
Er komt volgend semester geen onthaaldorp. Er zal ook een redelijk grote leegstand op de
Kantienberghomes zijn: er komen maar zo’n 30-50 nieuwe internationals toe op de homes.

Sinterklaas-initiatief
Samenwerking met ESN was aangenaam.

Covitesse6
Straattheater voor internationale studenten, zal binnenkort georganiseerd worden.

14. Swapshop
§ Status sleutel Swapshoplokalen à polsen bij Niki
§ De spullen van mensen die terug naar huis vertrokken zijn, zouden zich nu terug in de
swapshop bevinden. Niki is dit aan het opvolgen.
§ Het idee is om de lokalen in januari een paar dagen open te zetten. Niki zou eens moeten
nadenken over het gegeven dat internationals die toekomen eerst zeven dagen in
quarantaine moeten en ook heel gespreid zullen toekomen. Het is niet de bedoeling dat
mensen die eerst in quarantaine moeten gaan, meteen naar de swapshop moeten
komen.

15. Meter & Peter
§ Bondingsdag zal voor tijdens tweede semester zijn, maar er was wel interesse in
een escaperoom.

§ We spreken binnenkort af met meters en peters: bij versoepeling maatregelen of
iets online.

16. Cultuurreis
§ Momenteel nog niet duidelijk of dit zal kunnen doorgaan
§ To do: verzekering checken en aanvragen dsa? à mutualiteitsverzekering
- Openstellen kandidaturen comité (twee comitéleden om ter plekke te helpen)

17. Brainstorm
Blok & examens
Zorgen dat mensen ons blijven kennen via social media. Ideeën:
§ Drie koningen gaan zingen op alle homes
o 6/01 online gooien
o Thibaut, Arno, Maxim en Lodewijk bekijken samen wanneer het lukt, als ze nog
iemand nodig hebben, dan laten ze het nog weten.
§ Wandelzoektocht via QR-codes
o Nele kent hier een app voor, ze heeft deze al eens getest en werkt goed.
o Gaan mensen hier tijd voor maken tijdens zo’n drukke periode en is het dan wel
de moeite om er zoveel tijd in te steken om het te organiseren?
o Misschien beter om zoiets in het tweede semester te doen.
§ Vorige idee aanpassen en een kaart geven met daarop twaalf punten verspreid over
Gent, zodat je kan kiezen naar waar je wandelt. Op elk punt is er een vraag om op te
lossen. Er kan eventueel een wedstrijd aan gekoppeld worden. Zal misschien meer
succes hebben tijdens de blok aangezien je zelf kan kiezen naar waar je wandelt.
o Als we merken dat het werkt, kan het ook in het tweede semester gedaan worden
maar dan met een volledige stadswandeling
o Nele bekijkt dit: als ze hulp nodig heeft, laat ze het ons weten!
§ HK-challenge
o In een bepaalde week iedere dag drie dingen posten: klein uitlegje met vraag om
te beantwoorden, een poll en een opdrachtje waarbij ze zelf een filmpje kunnen
maken.
o Zeven dagen lang kleine dingetjes verzinnen om de mensen bezig te houden à
eerste 7 dagen van januari
o Lolo, Cheyenne, Elien, Arend zullen samen opdrachtjes verzinnen
o Kan voldoende voorbereid worden zodat het tijdens die week zelf niet te veel tijd
in beslag neemt.
§ Red Bull challenge à extreme Red Bull sporten nabootsen

Semester 2
We gaan wat meer functieoverschrijdend werken: er zal een doc gemaakt worden in de fb-groep.
Als je een random idee hebt, kan je het hierin plaatsen. Door wat nieuwe activiteiten hopen we
in het tweede semester iets zichtbaarder te worden. Hieronder volgen enkele ideeën die al
voorbereid kunnen worden voor vanaf we weer iets mogen organiseren. We zullen waarschijnlijk
eerst buiten terug dingen mogen.
§ Studententuin is beschikbaar (voorrang via Bertha).
§ Voetbal opstarten: voorbereiden voor wanneer het terug mag, maar lijkt niet iets dat zal
mogen bij heel strenge maatregelen.
§ Estafette van twee jaar geleden van onder het stof halen à Sander zal eens bekijken
hoeveel personen per home er nodig zijn, hoeveel personen er op welke plaats moeten
wachten, wat de deelnemers nodig hebben… zodat alles klaar is wanneer het mag. Dit
zal waarschijnlijk eerder mogen doorgaan dan voetbal, dus als de grote lijnen er al zijn
dan staan we al ergens.
§ Online schaaktornooi à laten doorgaan in week 1 en reclame maken in de lesvrije week
+ eventuele optie voor noobs: vier-op-een-rij als het mogelijk is om dat te regelen
o Er is al een goede site waarop je zo’n evenement kan hosten
(https://lichess.org/swiss)
o Prijs aan koppelen om meer mensen te lokken?
§ Wintermarkt (vb Kerst in april) om de praesidia van HK nog eens samen te krijgen.
§ MMM coronaproof of iets ter vervanging à Veggie aan huis?
§ Proberen om in dit semester ook een praesidiumfoto met iedereen te nemen.

Studentfest
Er wordt gewerkt aan een Studentfest (door Snapback en nog een andere dj). Zij hebben in de
vakantie al eens een livestream gedaan, dit zouden ze willen opentrekken naar heel Vlaanderen
(Antwerpen, Brussel, Leuven…). Ze zoeken momenteel naar een zotte locatie (Gravensteen,
Atomium…) om van op te streamen. Zou eventueel via radiozender NRJ uitgezonden worden. Ze
vragen of wij onze schouders hier mee onder willen zetten. Als we hieraan meewerken is dat
uiteraard ook goede reclame voor ons.

18. Varia
§ Merci allemaal voor jullie inzet afgelopen semester!
§ Op Vermeylen is er een verstopping waardoor de studiezaal tot eind december niet
gebruikt kan worden. Hun bewoners mogen nu gebruik maken van de studiezaal van
Fabiola à is dit wel volledig coronaproof? Lodewijk zal hier eens voor bellen.

19. Volgende vergadering
§ Afwachten tot maatregelen veiligheidsraad op 15/01

§ Zie poll fb over laatste examens

