VERSLAG HKC
DONDERDAG 4 FEBRUARI 15U
ONLINE
AANWEZIG:
Lodewijk Claeys (Praeses HK), Arno Felix (Vice HK), Kaat Bottu (Secretaris HK), Elien Cambie (Penning HK), Tom
Libbrecht (Sport HK), Nele Haenen (Event HK), Liam Viaene (Event HK), Viktoria Gorbunova (PR HK), Cheyenne
Peynsaert (PR HK), Maxim Vandycke (Cantor HK), Jonathan Verhelst (Zeden HK), Arend Troch (Communicatie &
International HK), Thibaut Allaert (Peter HK), Roselien Van Gucht (Meter HK)

VERONTSCHULDIGD:
Niki Boussemaere (Milieu HK)
Gertjan de Smet (ICT HK)
Sander Machado (Sport HK)

1. Goedkeuring vorig verslag
Goedgekeurd

2. Evaluatie Activiteiten
Interviews met prosenioren
Mega leuk concept, mooi uitgewerkt ook! Let wel op de timing hiervan, als je ’s avonds een interview online zet,
bereikt het meer mensen. Iedereen geeft het telkens door aan zijn voorganger. Momenteel zitten we al bijna
tien jaar terug!

3. Praeses & vice
Verslag VKV
§ Geen versoepelingen.
§ We bereiden ons erop voor dat ze veel minder snel zullen versoepelen dan bij de vorige piek.
§ Er komt een tweede studentenconferentie. Rik heeft beloofd dat hij er deze keer zeker zal bij zijn. Arno
en Lodewijk zitten in de werkgroep daarvan dus houden ons op de hoogte. Denk zeker al eens na over
dingen die je hier graag besproken ziet. Spreek ook zeker je medestudenten hierop aan. Het is deze
keer minder toegespitst op verenigingen en is bedoeld voor alle studenten.

§ Facebook groep ‘Student Platform Corona’ à Hierop staan er heel wat problemen van studenten ivm
studeren en corona. De groep heeft een groot bereik dus dsa raadt aan om je toe te voegen aan deze
groep en ze in de gaten te houden. Ook hier kan je terecht met eventuele vragen.
§ Nadenken over opvolging van volgend jaar: hoe gaan we informatie van dit jaar en vorige jaren
doorspelen naar nieuwe mensen? Nu is het meer dan ooit belangrijk om een draaiboek te hebben over
je functie. Probeer dit dus zeker in orde te brengen.
§ Cel diversiteit heeft een lijst opgesteld van cantusliedjes die aanzetten tot racisme e.d. met de vraag
om hier kadering rond te geven. Hiervoor is een werkgroep opgericht om te bespreken wat hieraan
gedaan kan worden. Lodewijk en Roos zitten hier al in, eventueel Maxim ook nog? Het gaat vooral om
kadering om te laten zien dat hier over nagedacht wordt. Dit zou dan bijkomen in de codex zodat het
nummer wat genuanceerd wordt. Wij zijn wel niet verantwoordelijk om dingen in de codex te
veranderen. We moeten hiervoor overleggen met de verantwoordelijke organisatie (Studentikoos
centrum) en hen betrekken.

HK Kalender
→ Algemeen: Lustra.
14/02 - 19/02: Lustrum Fabiola
28/02 – 05/03: Lustrum Boudewijn
08/03 – 12/03: Lustrum Vermeylen
§ Er lliggen twee voorstellen op tafel. Deze zullen besproken worden op de volgende IHR (9/02).
o Voorstel 1: Alles op 1 jaar: AJ 2021-2022:
- Semester 1: Fab, Boudie, Vermeylen.
- Semester 2: Astrid, Bertha, HK
o Voorstel 2: We schuiven in de lustra:
- AJ 21-22: Fab, Boudie, Vermeylen
- AJ 22-23: Astrid, Bertha, HK
- AJ 23-24: Mercator, Savania
- AJ 24-25: Confabula (weer normaal)
o Bedenkingen:
- Wat met linten? Zetten we de lauwerkrans dan in het juiste jaar en vieren we later of
zetten we ook de lauwerkrans pas het jaar erna op het lint? En zetten we dan het
correcte getal of dat van het lustrum dat gevierd wordt?
- Wat met subsidies? Krijgen de Fab, Boudie en Vermeylen dan nog eens geld?
- Als we nu schuiven in lustrumjaren, misschien best ineens zorgen dat iedereen op zijn
eigen jaar zit en ineens juist is.
- Realistisch om volgend jaar meteen terug dingen zoals een galabal te organiseren?
Hopelijk wel in het tweede semester.
- Verdere bedenkingen à doorsturen voor agenda IHR
§
§
§
§
§

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?

§ Gent Online: Speeddate van enkele maanden geleden heeft heel veel mensen getrokken. Aangesproken
door Stad Gent die dit nog eens willen organiseren en hen willen ondersteunen. Voor ons betekent dit
zowat hetzelfde als bij StudentFest: ze willen gewoon zoveel mogelijk kanalen hebben om het
evenement te verspreiden.

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 int kot, zullen daar eens moeten
voor kijken na de examens.
§ Lodewijk regelt de borden nog met Shauni.

5. Penning
§ Subsidies: alles is gestort door Ugent.
§ Pls betaal je poef, danku!
§ Geld Stad Gent is er nog altijd niet.

6. Milieu
§ Het grootste waterverbruik ligt dit jaar blijkbaar niet bij Kantienberg. In het tweede semester zal er
opnieuw ingezet worden op sensibilisering rond water. Meer info volgt na de volgende milieuraad.
§ Francis ziet het ook zitten om de drankautomaten weg te halen. Een idee van duurzaamheidskantoor
kwam naar voor om eventueel meer waterkoelers te installeren ter vervanging van de
drankautomaten. Dat idee werd niet meteen met open armen ontvangen.
§ Volgende milieuraad 10/02. Ideeën voor MMM zullen hier besproken worden. Niki denkt onder andere
aan een online quiz, een wandeltocht (individueel) of geocashing, afhaalpasta & afhaalontbijt,
wekelijkse receptjes om vegan te eten etc. à Toffe ideeën!
§ Insectenhotels: communicatie ligt eventjes stil door de examens. Niki start dit zo snel mogelijk weer
op.
§ Waarom uitreiking pas na de paasvakantie? Is dit in de hoop dat de uitreiking op de homes zelf kan
doorgaan? à Nog eens checken bij Niki.
§ Op Heymans is er geen gft-vuilbak. à Puntje IHR (Is al eens besproken geweest. Ze zouden hun zakje
moeten wegdoen in de vuilbak van Vermeylen, maar deze zit overvol.)

7. ICT
Update nieuwe site
Door omstandigheden heeft de poll wat vertraging opgelopen. Binnenkort zet Gertjan een document online
waar we onze input/suggesties voor de nieuwe site kunnen geven.

ICT-raad
Lodewijk heeft van de praesessen de namen van ICT-verantwoordelijken doorgekregen die in contact zullen
staan met Studenteninternet. Gertjan zal met hen een ICT-raad oprichten zodat zij samen met Studenteninternet
kunnen communiceren om zo probleemoplossingen te versnellen.

8. Sport
Schaaktoernooi (samen met Event)
§
§
§
§

Niet als IHC, eerder zoals manillen.
Liches.com: gemakkelijk om alles in te stellen.
Werken met poules. Vanuit de poules naar een knock-out fase met winners bracket en losers bracket.
Hoe zorgen we voor eerlijke concurrentie?
o Het is niet al te moeilijk om deelnemers hun eigen niveau in te laten schatten adhv
bijvoorbeeld een form. Als er voldoende kandidaten zijn, kan er dan een toernooi voor
beginners en één voor gevorderden georganiseerd worden. Zet de form zeker op tijd online
zodat er voldoende deelnemers zijn..
o We beginnen met één avond (een toernooi zou ongeveer twee uur duren). Als we merken dat
dit een succes is, kunnen we het makkelijk nog eens doen.
o Er wordt ook gekeken voor een zoomcall of eventeel via een discord server.
§ Ze bekijken samen de datum (waarschijnlijk binnen 2 à 3 weken). Probeer niet te overlappen met online
nieuwjaarsrecepties.
§ Tegen midden volgende week werken ze een concreet plan uit delen ze het in de Facebook-groep.

9. Event
Verdiepenstrijd HoGent gebouwen
Er worden studentikoze challenges gehouden, alle verdiepen hebben een week de tijd om die challenge uit te
voeren. Het resultaat kunnen ze dan inzenden waardoor ze kans maken op een prijs. We gaan vanuit HK ook een
challenge verzinnen. We zouden dan ook een prijs moeten voorzien. Hiervoor hebben we nog ongeveer twee
weken de tijd.
à Bedenk allemaal een tof ideetje (challenge en prijs) en stuur het door naar Nele!
à Wordt dit idee ook doorgetrokken naar de andere homes? Dit is in principe wel mogelijk. Polsen op de IHR.

10. PR

Vriendenboekje
Viktoria en Cheyenne maken een vriendenboekje! Iedereen van HKC krijgt vragen doorgestuurd, stuurt zijn
antwoorden naar hen door, en zij maken er dan een echt boekje van dat aan iedereen van ons wordt uitgedeeld.
Op die manier hebben we nog een leuk aandenken aan dit minder leuke jaar. Leuk idee ook om door te geven
aan de andere homes!

Jassen
Het is momenteel nog wachten op de betaling van Savania, maar zij wachten nog op een nieuwe bankkaart.
Daardoor moet Fabiola nu nog wachten op haar nieuwe jassen. Lodewijk zal eens sturen naar Rano. Merci om
hier achter te blijven zitten Viktoria!
à Eventueel eens polsen bij andere verenigingen wat de ervaringen zijn met andere leveranciers.

11. Zeden & Cantor

12. Communicatie
§ Volgende woensdag SoRa om 10u. Roos laat het weten als er iets van HV aan bod komt.
§ Als je dit leest, stuur dan een filmpje waarin je een adje trekt naar de secretaris.

13. International
§ Er zijn zeer weinig internationals dit semester.
§ Arend wacht nog op een mail van Sofie over het verloop van het komende semester.

14. Swapshop
§ Sleutel Swapshoplokalen nog altijd niet in orde, Sara gebruikt momenteel de loper 98.
§ Lodewijk zal Dimitri contacteren met de vraag of Niki met haar badge toegang kan krijgen tot de
souterrain van Kantienberg voor het collectielokaal van de swapshop.

§ Opnieuw gestart met het verkopen van dekens. De studenten vullen een form in en Niki brengt de
gevraagde goederen aan hun deur. Ze zou eventueel nog een kar met hoofdkussens laten wassen. Hier
is veel vraag naar, maar er zijn geen deftige kussens meer.
§ De lokalen boven worden telkens drie dagen gesloten na een uitcheckperiode, dit loopt tot nu toe vlot.
De lokalen zijn ook volledig proper en op orde, het lijkt wel of de studenten niet allemaal weten wat
de swapshop is desondanks ze hier een duidelijke mail over hebben ontvangen. à Er zijn dit semester
gewoon heel weinig nieuwe studenten, dus dat verklaart dit.
§ Evaluatie volgt na de laatste incheckperiode.
§ Projectaanvraag voor geld voor de swapshop à informatie hierover te vinden via de site van de GSR.
Lodewijk houdt Elien op de hoogte van deze deadline.

15. Meter & Peter
§ Bondingsdag zal voor tweede semester zijn, maar er was wel interesse in een escaperoom.
§ De meters en peters spreken binnenkort af (bij versoepeling maatregelen), maar ze kunnen ook iets
online doen.

16. Cultuurreis
Canceled en uitgesteld naar volgend jaar.

17. Brainstorm
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.
§ Facebook document heeft helaas nog niets opgeleverd.
§ Studententuin is beschikbaar (voorrang via Bertha). Nog niet relevant want we mogen nog niets doen.
§ Voetbal opstarten à Mag nog niet.
§ Estafette van twee jaar geleden van onder het stof halen à Mag nog niet.
§ Online schaaktoernooi à Zie boven (sport).
§ Wintermarkt (vb Kerst in april) om de praesidia van HK nog eens samen te krijgen.
§ MMM coronaproof à Als je hulp nodig hebt hiervoor @Niki dan laat je het ons maar weten!
§ Proberen om in dit semester ook een praesidiumfoto met iedereen te nemen.
§ Wandelen met een vereniging à iets organiseren in groepjes van vier is ‘gevaarlijk’ omdat groepjes al
snel samenkomen en dan zijn wij hiervoor verantwoordelijk.
§ Online bierpong zou heel goed werken. Iedereen zorgt voor zijn eigen spullen (10 bekers, balletjes). Je
gooit naar je eigen bekers. Als je erin gooit, moet de persoon achter het scherm dezelfde beker bij hem
thuis leeg drinken. à Tof idee! Lodewijk en Arno zullen kijken voor een testavond en daarna kan het
opengetrokken worden.
§ Fotowedstrijd met meest creatieve foto in een bepaald thema. Misschien een goed idee voor challenge
van Nele? Kan ook onderling tussen de homes gedaan worden à praesidium dat de
mooiste/creatiefste foto maakt tijdens een vergadering, krijgt een bak bier. à Voorstellen op de IHR.
§ Wandeling Nele nog wat promoten.
§ FK organiseert op 8/02 een workshop over mentaal welzijn, daar zijn we allemaal op uitgenodigd. Gaat
door op MS Teams, max aantal is 300. Inschrijven via link in het evenement.

18. Varia
§ Vanavond Studentfest! Livestream met muziek en er is een platform gecreëerd waarbij je kan
videobellen met mensen. Je kan dan kiezen uit welke stad je met iemand verbonden wilt worden. Zo
kom je in een videocall terecht met iemand random (1 op 1). Begint om 20u vanavond.

19. Volgende vergadering
N.t.b.

