VERSLAG HKC
WOENSDAG 10 FEBRUARI, 19U30
MS TEAMS
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), Tom Libbrecht (Sport
HK), Sander Machado (Sport HK), Liam Viaene (Event HK), Nele Haenen (Event HK), Viktoria
Gorbunova (PR HK), Cheyenne Peynsaert (PR HK), Maxim Vandycke (Cantor HK), Jonathan
Verhelst (Zeden HK), Arend Troch (Communicatie & International HK)
VERONTSCHULDIGD:

Roselien Van Gucht (Meter HK)
Thibaut Allaert (Peter HK)

1. Goedkeuring vorig verslag
§ Goedgekeurd

2. Evaluatie Activiteiten
Schaaktoernooi
Was heel tof! Ook enkele deelnemers bevestigden dit achteraf. Het was enkel misschien beter
een vijftal minuutjes later gestart zodat iedereen rustig de discord kon binnenkomen, maar voor
de rest was het gezellig. De bakken bier (vijf/zes halve bakken bier en drie flessen van 75cl) zijn
ook al allemaal in orde gebracht door Liam.

MMM - Kookworkshop
Er zal een tutorial van de workshop worden en op instagram geplaatst worden. Niki zal deze
doorsturen naar Lodewijk, hij wilt gerust helpen om deze video te editten.

3. Praeses & vice
Nieuwe regels:
§ Vanaf 8 maart: buiten met 10 personen.

§ Vanaf 15 maart: 1 dag/2 halve dagen naar de campus; er zal gewerkt worden met 20%
capaciteit, afhankelijk van de beschikbare auditoria en leslokalen.
§ Vanaf 1 april: evenementen met max. 10 of 50 personen (VKV moet nog duidelijkheid
scheppen).
o De regels voor evenementen worden vandaag opgesteld zodat activiteiten tegen
dan op tijd ingepland en aangevraagd kunnen worden.
o Op 26 maart is er wel een nieuw overleg om te beslissen of de regels nog moeten
aangepast worden. Als er dan belangrijke aanpassingen gebeuren, zal een
activiteit opnieuw aangevraagd moeten worden.

Impact ‘kotbubbel’ op de homes
Momenteel zijn er geen kotbubbels. Als deze er wel nog zouden komen, vormt dat misschien een
probleem voor de homes omdat de regels dan volledig aangepast moeten worden. Francis blijft
dit opvolgen.

HK weekend
Als dat in de zomer mogelijk zou zijn, is het misschien wel een leuk idee om een uitgesteld
weekend te organiseren. Als dat tegen dan terug mag, zullen we dat waarschijnlijk wel doen.

Lustra:
Op de IHR heeft er een onofficiële stemming plaatsgevonden die ging tussen optie 4 en optie 5.
§ Optie 4: Alle lustra tijdens AJ 2021-2022, maar we stappen af van ons klassiek systeem
van ‘wij hebben lustrum, wij hebben voorrang’ en gaan ermee akkoord dat het een druk
jaar met grote activiteiten zal zijn. We plannen de grote evenementen zoveel mogelijk
in samenspraak en proberen deze zo goed mogelijk te spreiden. Hiervoor zijn dus heel
goede afspraken nodig.
§ Optie 5: We schuiven alles op op een andere manier:
o AJ 21-22 (sem 2): Fabiola, Boudewijn en Vermeylen
o AJ 22-23 (sem 1): HK, Bertha en Astrid
o AJ 22-23 (sem 2): Savania en Mercator → Hier geraken we terug op schema.
à In deze onofficiële stemming werd gekozen voor optie 5.
Er ligt nu nog een nieuw, zesde voorstel op tafel. De homes en HKC overleggen momenteel of
ze zich ook zouden kunnen vinden in deze nieuwe optie.
§ AJ 21-22: Vermeylen, Boudewijn, Fabiola + Astrid.
§ AJ 22-23: Bertha, HK, Savania, Mercator
§ Astrid komt hier van alle homes wel het beste uit, maar over het algemeen is dit wel het
voorstel waar de meeste homes tevreden mee zullen zijn.
Kunnen wij ons in deze nieuw optie vinden?

§ In deze optie krijgt HK een heel jaar lang tijd om lustrumactiviteiten in te organiseren.
We kunnen deze dan beter spreiden en plannen met de activiteiten van de andere homes.
§ In optie 4 zou het leuk zijn dat indien alles toch plots terug mag heropenen, we dan ook
veel dingen kunnen organiseren. Dit lijkt ons echter toch niet zo realistisch. Optie 5 en 6
zijn dan veel georganiseerder, en iedereen weet in dat geval waar hij staat.
§ In optie 5 zouden we ons galabal bijvoorbeeld in het eerste semester moeten plannen,
terwijl we dit normaal altijd in het tweede semester doen. Als we onze traditie willen
onderhouden, moeten hier op voorhand goede afspraken over gemaakt worden zodanig
dat er geen conflicten over kunnen ontstaan.
Stemming:
§ Optie 4 – HK in volledig ‘21-‘22 à 0
§ Optie 5 – HK in semester 1 ‘22-‘23 à 2
§ Optie 6 – HK in volledig ‘22-‘23 à 7
§ Onthouding à 4

HK kalender
§
§
§
§
§
§
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HK weekend: uitgesteld
Spaveggie: wachten op toestemming DSA
Vlömarkt
MMM - Fimavond: 11/03
MMM - Plantworkshop: 15/03
MMM - Quiz: 23/03
Galabal
Verdiepenstrijd
Stravaloopwedstrijd 5/04 - 18/04
Verkiezingen: 03/05; de week daarna vindt dan de laatste IHR plaats met ons én het
nieuw verkozen praesidium erbij (wij zijn nog in functie tot 1/07).
§ Afscheid 13/05 iets doen? Vanaf het mogeljik is, proberen we de Studententuin te
reserveren op deze datum, dan kunnen we onze activiteit nog altijd aanpassen aan de
regels.

4. Secretaris
Aan-/afwezigheden op vergaderingen
Vergeet niet telkens je naam in te vullen bij de aanwezigheden ter voorbereiding van de
vergadering, alsook je puntjes hier al in te vullen bij je functie. Laat het Kaat ook zeker weten

wanneer je bij een vergadering afnwezig of te laat zal zijn (zowel voor HKC’s als IHR’s). Zo weten
we steeds op wie we nog moeten wachten om aan de slag te gaan.

HKot
§ We zouden kijken voor een kast in de Therminal voor het materiaal dat we daar
gebruiken - aanpassen in inventaris. - Ligt even stil bij DSA. We hebben wel een nieuwe
kast in het kot, die moet binnenkort eens bekeken worden.
§ Lodewijk regelt de borden met Shauni.

5. Penning
§ Projectaanvraag voor SwapShop: voorlopig nog geen antwoord gekregen, maar het lijkt
er wel op dat dit goed zal komen.
§ De poef is bijna rond, danku aan iedereen die betaald heeft! Aan iedereen die nog betaald
heeft, fix het!

6. Milieu
Motivatie milieus
De motivatie van de milieus is dit jaar ver zoek. Niki moet ze continu aan het werk zetten, wat
heel vermoeiend is voor haar. Het is spijtig om te zien dat er zelfs binnen de milieuraad geen
zin meer is in milieu. Als Niki hard doordramt, schieten ze meestal wel even in gang. Ze heeft
hier ook al eens over gesproken met hen - toen gaven ze aan dat er niets aan de hand was –
maar al snel hervielen ze terug in oude gewoontes.
à Eventueel iets aan vasthangen? Het is wel de bedoeling dat de homeraden hun job blijven
doen. Nu gaat dit allemaal ten koste van Niki haar inzet. Eventueel kan Lodewijk hier de
praesessen eens op aanspreken?

Foodtruck @homes
Er hebben nog steeds maar twee foodtrucks toegezegd. Donderdag 17 maart @parking
Vermeylen, vrijdag 18 maart @parking Boudewijn. Als je kan, kom dan zeker eens af! Niki heeft
mooie kortingen geregeld.

Spaveggie
Nog geen update, ziet er naar uit dat het niet zal mogen doorgaan. Als het wel mag, zal het
waarschijnlijk plaatsvinden in week vier van MMM.

Douchestickers en -timers

Er zouden douchetimers en -stickers omtrent sensibilisering rond waterverbruik opgehangen
worden in alle douches. Deze hangen er echter nog niet, Niki zal hier eens naar vragen.

Watergegevens HoGent en Savania
Lodewijk heeft hier al naar gevraagd bij de HoGent homes, maar geen antwoord op gekregen.
Savania zou de gegevens voor maart normaal wel opgeschreven hebben.

7. ICT
ICT-raad
Alle verantwoordelijken hebben al doorgegeven wanneer ze zouden kunnen samenzitten.

Document in drive
Er is een document verschenen in de HKC-groep. Is het een idee om het dit ook in de IHR-groep
te delen?
à Momenteel is een homepage met informatie over het HK, een pagina voor het praesidium
van elke home en kalender het meest noodzakelijk. Andere functionaliteiten zijn voorlopig niet
nodig en reserveringen gebeuren via de DSA-site. Delen in de IHR-groep is voorlopig dus nog
niet nodig. Het belangrijkste is dat er zo snel mogelijk een site is met alle contactgegevens en
een overzichtelijke kalender.

8. Sport
Strava loopwedstrijd
Zal hetzelfde verlopen als vorig jaar, alleen zal het dit jaar mogelijk zijn om de live tussenstand
op te volgen (via https://hk-lopen.herokuapp.com/).

Andere mogelijkheden
§ De versoepelingen van de coronamaatregelen gaan over amateursport in clubverband.
Daar vallen wij helaas niet onder.
§ Is frisbee eventueel mogelijk? Dit is geen contactsport. à Als er meer versoepelingen
voor sport komen misschien wel, nu is het nog te moeilijk om te organiseren.

9. Event
Terugkom-/overgangsmoment met vorig HKC
Vanaf april kijken om de studententuin te huren voor een ‘terugkom/overgangs-moment met
vorig praesidium.

Afscheidsmoment
Vanaf mei zou de buitenhoreca weer open mogen.

Verdiepenstrijd
Verdiepenstrijd van de HoGent homes: wat wint de winnaar van de HK-wedstrijd?
§ Lodewijk gaat morgen eens in het HKot kijken wat er eventueel weggegeven kan worden,
hij zal dit ook eerst eens in de groep gooien. Liam heeft nog een fles bier van 75cl staan
die weg mag.
Onze verdiepenstrijd
§ Principe: er zijn wat te veel verdiepen, dus het zou eerder een soort van ‘battle of the
homes’ worden. Je kan dan inschrijven in kleine groepjes. Het evenement zou
plaatsvinden tijdens een volledige week. De eerste avond wordt op Wonder
georganiseerd, maar moet nog verder uitgewerkt worden.
§ Jury: liefst onpartijdige leden! HKC kan zelf ook meedoen met de verdiepenstrijd, dus
hou dit in het achterhoofd. à Liam, Lodewijk, Arend Niki willen graag in de jury.
§ Prijs: top 3 zal een prijs krijgen. Er wordt in het HKot gekeken, eventueel een crimibox
(online escaperoom), winetasting aan huis (vivabox)?
§ Ideeën voor leuke kleine competities, er zouden er elke dag een aantal moeten zijn (à la
schachtenopdrachten).
o Liam zal de schachtentemmers contacteren om hun schachtenopdrachten op te
vragen. Daar kan inspiratie mee opgedaan worden. Zal de schachten
waarschijnlijk ook motiveren om mee te doen, want zij verdienen er dan punten
aan voor hun ontgroening.
o ‘De Stoel’?
o Home cocktail laten samenstellen en leveren bij de jury?

Online galabal
Vorig jaar werd er een online galabal op Sunnieday georganiseerd. Deze rage is ondertussen wel
voorbij, dus zou waarschijnlijk niet veel volk meer aantrekken.

10. PR
Vriendenboekje
Nog geen update, maar komt er zeker nog aan.

Back to campus motivatieopkrikker

Idee: vanaf wanneer je terug naar de campus mag gaan voor een les, is het misschien leuk om
een foto te nemen en deze door te sturen naar de PR’s zodanig dat deze op de HK insta story
geplaatst kunnen worden. à Leuk idee!

11. Zeden & Cantor
Bubbelbeerpong
Wonder is getest, dit werkte vlot. Er is nog geen concrete datum afgesproken, enkel een week
(week 8). Maxim en Jonathan zullen een datum prikken, checken bij Lodewijk en dan snel een
evenementje aanmaken.

12. Communicatie
§ Geen home-gerelateerde puntjes op SoRa.
§ Geen uitnodiging van StuGent.
§ Morgen Kernteam, Arend zal hier naartoe gaan als hij kan.

13. International
Momenteel is er op Kantienberg vooral veel volk van Fabiola → Tuin van Kantienberg eventueel
gebruiken voor activiteiten? Het is een kans om in te zetten op kennismaking/bonding met het
kleine aantal Erasmussers dat er ook zit.
à In principe mogen HK, Fabiola en Vermeylen de tuin zonder problemen gebruiken om dingen
in te organiseren. Kan zeker geen kwaad om hier eens een evenement zoals de welkomstdrink
te organiseren voor de mensen van de Fabiola. Als hier extra erasmussers mee bereikt worden,
zo veel te beter!
à Wordt eens gepolst bij de Fabiola. Als zij hulp nodig hebben, mogen ze Arend zeker sturen.

14. Swapshop
§ Het lukt maar niet om Niki beheerder te maken van de pagina van de Swapshop. Gertjan
is hier zelf wel geen beheerder van, dus hij kan hier niets aan helpen. Sara is de
hoofdbeheerder, maar ook haar lukt het niet om Niki toe te voegen. Bij Arend waren er
geen problemen dus de vragen komen wel terecht, maar het is niet ideaal op deze
manier.
§ Souterrain is langs de kant van huisvesting opgekuist. Het lokaal is ineens ook duidelijk
in twee verdeeld. Niki zal eens gaan kijken of onze kant nog wat opgeruimd kan worden.
§ Idee om in het lokaal in de toekomst één of twee frigo’s te zetten voor als er nog eens
iets georganiseerd wordt? à Wordt volgend jaar bekeken of het dan nodig is.

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. T-rex ziet het zeker zitten om dit volgend jaar
nog eens opnieuw te organiseren, hij vraagt het ook eens na bij Shauni.

17. Varia
§ Elien is vandaag jarig, dikke proficiat!
§ Lodewijk verhuist! Tegen het einde van de maand zit hij op de Fabiola.
§ Niki mag plantjes kopen voor Vermeylen om de studiezaal wat leven in te blazen en zo
haar obsessie verder te voeden. Lodewijk wilt gerust eens mee naar de Ikea rijden
hiervoor.
§ Arend en Lodewijk mogen in de jury van de talentenshow van de Astrid zitten!
§ Felix heeft momenteel al 120 bijen gedissecteerd.
§ Het Sint-Pietersplein is vanaf nu het Sint-Tietjesplein! De mensen die dit gedaan hebben,
hebben ook een bier genaamd het Tietje.
§ Als er iemand graag de vaccinatiecampagne wilt steunen, doe je best mee met een
homeclub.

18. Volgende vergadering
§ N.t.b.

