VERSLAG HKC
24 SEPTEMBER 2019, 20U
HOME BERTHA
AANWEZIG:
Roselien Van Gucht (Praeses HK), Tessa Behaeghe (Vice HK), Kirsty Wauters (Secretaris HK),
Jeroen Heymans (Penning HK), Ranald Vandersteene (Milieu HK), Gertjan de Smet (ICT HK),
Arno Felix (Event HK), Sander Machado (Sport HK), Tom Libbrecht (Sport HK), Viktoria
Gorbunova (PR HK), Thibaut Allaert (Cantor HK), Leandro Maebe (Peter HK), Katchiri Pieters
(Meter HK).
VERONTSCHULDIGD: Lodewijk Claeys (Zeden HK)

1. GOEDKEURING VORIG VERSLAG
To Do Roselien: Agenda ook via mail doorsturen

2. EVALUATIE ACTIVITEITEN
Distributie Swap Shop:
à Evaluatie Swap Shop Team:
https://docs.google.com/document/d/1QdpkNiWfkODbGJFJrxtmDxOn9vRF8gqa4g
Wl4QWyMm0/edit?usp=sharing

To Do alle aanwezigen: Evaluatie invullen
à Lodewijk moest normaal foto’s nemen, maar had onverwacht introductiedag.
Viktoria heeft er genomen.
à Wanneer kort 2e uitdeelmomentje? Er is eigenlijk bijna niets meer. Dus niet
ideaal. Voor de donzen eventueel? Maar het is wat laat om dat nog te doen.
à Wanneer volgende editie in februari?
5 februari niet ideaal. 6, 7 of 8 dan? (Welcome days zijn 6 en 7 februari) Datum wordt
later bekeken.

à To do’s voor editie 2e semester:
- Myriam en Kateryna Shkel contacteren om overschot Swap Shop uit te delen aan
studenten homes Kantienberg en Erasmus Mundus Environmental Programme
- lakens moeten gewassen worden.
- Storage rooms opruimen
To do Ranald: Draaiboek opstellen in Milieuraad

3. PRAESES & VICE
SKO:
à Afspraken, to do’s en shiftenlijst overlopen:
• To do Roselien: Versiering en schminkkoffer meenemen van Home Bertha
• Lodewijk heeft normaal ‘s middags geen les dus hij kan komen.
Materiaal:
• Versiering (van Home Bertha)
• Schminkkoffer (Roselien)
• Bekers
• Spiegel(s)
• Vlag (Ranald)

NBW:
à Wat wordt er van HKC verwacht?
-bedankt om shiftenlijst in te vullen!
-mee-eten kan enkel voor de BBQ

HK-weekend:
à Update + verwachtingen van HKC: Geen nieuwe update.
Activiteiten moeten nog eens bekeken worden. Thibaut is toegevoegd aan het comité.
To do Tessa: Datum afspreken voor vergadering met comité
To do Sport: Idee voor activiteit doorsturen naar Meter en Peter

Clubweekend/uitstap:
à To do Thibaut: Presentatie maken met zijn idee.

Afscheid Marc Bracke:
à Hoofd studentenvoorzieningen
à afscheidstour langs Vermeylen en Boudewijn. Bij de andere homes wordt ook
gepasseerd.
Elke home zal een slogan schilderen op spandoek.
- deze vrijdag tussen 13u en 14u
- HK-beker als cadeau

Afterbarty:
à To do personen die een vat zetten: doorsturen welke drank je wil betalen

4. SECRETARIS
Verslag gelezen:
à meer dan de helft

Evaluatie verslag:
à Iedereen heeft het verslag gehad via mail.
à De lay-out (To do’s in het groen) is goed.

5. PENNING
Waarborgbonnen gasflessen:
à To do Jeroen: De vervaldatum checken op de bonnen.
à To do voor alle volgende vergaderingen:
Financieel verslag van elke activiteit: winst/inkomsten/uitgaven

6. MILIEU
Compostophaling homes
à Evaluatie: Vraag aan Roselien: In IHR bespreken of enquete aan bewoners?

Swap Shop
à Evaluatie: zie eerder

7. ICT
Website:
à Hoever staat het met plannen voor de nieuwe site? Wordt aan begonnen dit
semester, maar het echte developen zal voor het 2de semester zijn.
Deadline: 1 mei
à Ecohomes en milieusite zeker bijvoegen want de milieusite staat op adres van de
mama van Sara maar dat blijft niet lang meer zo. Gertjan werkt aan een manier om de
sites te integreren.
à Reservatie cambiokaart: nog nodig? Nee, de knop gaat weg.
à Stavaza foto’s nieuwe praesidia: Gertjan heeft aan alle praesessen foto’s gevraagd.
Vermeylen is al binnen, maar de rest nog niet.
To do iedereen: Foto van jezelf doorsturen naar Gertjan voor de website

8. SPORT
IHC 1: Duathlon (14/10):
à Praktische regeling:
• Samengezeten met de sportjes. Zij hebben nu alle informatie
• 4 mensen nodig van HKC: Gertjan, Jeroen en Viktoria (Thibaut misschien)
Tip: Kom met de fiets. Er is een punt 2km verder. (Er zijn ook fietsen van Swapfiets)
To do Tom & Sander: Nog een oproep in de groep zetten.

Manillentoernooi:
à Thibaut heeft het cateringsbedrijf doorgegeven aan Sport. Ze hebben de
contactgegevens, maar hebben hier nog niks mee gedaan. Contracten moeten
doorgestuurd worden naar Viktoria. Er bestaat een groepsgesprek waar ze inzit. Wordt
nog geregeld door die groep.
à Hebben jullie het materiaal bekeken dat jullie in de Therminal kunnen reserverenTrex moet nog het materiaal bekijken dat in de Therminal kan ontleend worden. Micro
moet wel gereserveerd worden, maar het is er normaal wel. Het moet dus alleen nog
besteld worden.

à Poster is ontworpen. Die mag nog niet gepost worden, want de sponsors moeten er
nog bij van Viktoria
à To do Tom en sander: Google form voor de inschrijvingen maken

IFK:
à Is er reclame gemaakt bij de homes?
Maandag zijn ze naar vergadering geweest, maar er is een extra vergadering nodig. Dit
moet volgende week nog gebeuren. Dan vindt de stemming plaats. Er moet maar 1
persoon aanwezig zijn. Liselotte (boudewijn) wil volk zoeken en meedoen maar de rest
moet zelf door sport gedaan worden.
à Er moet betaald worden per ploeg per sport waaraan wordt meegedaan.
à To Do Tom en Sander: Vragen aan sportjes wie wil meedoen. Dat bepaalt hoeveel we
inschrijven`.
à Er is geen aparte verzekering nodig zolang de speler behoort tot associatie UGent.
Iedereen moet wel op een home zitten, max 2 externe.

Inventaris sportmateriaal:
à Is dit al in orde? Sportjes zijn geïnteresseerd. Zij stellen het aan hun homeraad voor.
Wordt verder besproken op de IHR.

Zelfverdediging 6/12 @fabiola:
à De matjes zijn in orde. Er moet reclame gemaakt worden met het logo van “Sport
Gent” op het evenement.

IHC Voetbal:
à Voetbalveld: geen antwoord gekregen op mails en telefoontjes voorlopig.

9. EVENT
Verwelkoming:
à Inschrijvingen: meer dan 60
à Er is geen all in formule meer (zie evenement)
à Wat moet HKC doen?

Algemeen, de opzet (tafels, bar, lichtjes,..) De mensen die vroeger kunnen komen,
kunnen helpen met drank koud te zetten, kunnen zoals Thibaut en Tessa hapjes
‘preppen’, uiteraard achter de bar staan,...
To Do Arno: Shiftenlijst opstellen.
To do: Aan Maxim vragen voor bestek en borden fabiola
à Het materiaal dat in de Therminal kan worden gereserveerd is bekeken. Er is zowel
vaste apparatuur (standaard aanwezig) en uitleenbare apparatuur (Gratis).
Handig zou zijn:
• verlengkabel(s)
• receptietafels
• elektrische kookplaat
• frigobox op wielen
• Projector en scherm kunnen gebruiken voor evt foto’s van vorige jaren te projecteren.
Er kunnen ook foto’s van SKO en het NBW worden geprojecteerd.
• De lichtjes van Lodewijk zouden goed van pas komen.
à We nemen een groepsfoto voor de start. To do Viktoria: Fototoestel meebrengen.

Alcoholworkshop:
à Locatie: 22/10 @Resto Kantienberg en 24/10 @S5
Update qua inhoud:
• Voortbouwen op vorig jaar
• Uitgebreid naar drugs
• Ook kleine focus op seksueel overschrijdend gedrag
To do Thibaut: Een flipchart regelen.

Quiz:
à To do iedereen: ideetjes voor de quiz over thema en vragen doorsturen naar Arno.

10. PR
Sponsors:
à Papier&Co: nog niet gecontacteerd. To do Viktoria
à Maes: To do Thibaut : Maes contacteren en Roselien en Tessa in cc zetten.
à Swapfiets: contract nog niet getekend, wel doorgestuurd.

à Happiness Foundation: contract getekend.
To do Iedereen: al jullie vrienden uitnodigen. Er is altijd bewijs nodig, dus neem
screenshots.

Facebook:
Facebookgroepen: interessante groepen worden weergegeven, groepen aan pagina
linken, suggesties toevoegen Nog niet in orde
To do Roselien: Viktoria beheerder maken, niet moderator
To do Viktoria: Interessante groepen linken aan de pagina.
→ Lodewijk heeft een screenshot toegevoegd over hoe het moet.

PR evenementen:
à Overzicht van alle evenementen als banner van de pagina/groep = mooi!
à De weektekstjes gaan goed.
à To do Tessa: Een template van het PR-blad van Vermeylen online zetten.
à Bedankt Lodewijk voor de nieuwe profielfoto.

HK-boekje:
à Dit zal klaar zijn rond week 6 van semester 1.

Complimentje:
à Viktoria doet het zeer goed.

11. ZEDEN & CANTOR
Schachtencantus:
à geen interesse

Cantussen:
à To do iedereen: Dromen beginnen opschrijven voor de volgende cantus.

Dopen:
à To do Lodewijk en Thibaut: Grondplan locaties dopen opzoeken en beklemtonen dat
certificaten niet vergeten worden
à Lodewijk zal de clubs nog een reminder sturen met volgende dingen:
• als ze over straat gaan, moeten er fluo jasjes aanwezig zijn
• Zeker certificaat niet vergeten van EHBO
• Lijst met ingredienten van schachtenpap niet vergeten
à Van iedereen hebbe we het draaiboek ontvangen. Ze worden nagelezen door
cantusteam.
à De Checklist is nog niet doorgestuurd.
à To do Thibaut: nieuwe doopdecreet op de drive zetten.

Zangavond:
à Voorstel: 21/10
à Het zou ook op een zondagavond kunnen
To do Thibaut: Datum vastleggen

12. COMMUNICATIE
/

13. INTERNATIONAAL
/

14. METER & PETER
/

15. VARIA
Klankbord citadelpark:
à Thibaut zal hier naartoe gaan, dus Arno mist Thibaut en Tom op de verwelkoming

Verkiezingen ronde 3:
De deadline is zondag. Probeer om nog enkele kandidaten aan te sporen.

Bak Volgende vergadering:
à To do Tessa: Poll opstellen

16. VOLGENDE VERGADERING
Vergadering oktober:
→ 7 of 9 oktober @Home Vermeylen? Wordt nog meegedeeld.

IHR:
→ Dinsdag 1 oktober 18uur @Home Astrid

Ad hoc:
→ Woensdag 16 oktober 14u30 @Raadzaal UFO

