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

1. GOEDKEURING VORIG VERSLAG
Goedgekeurd.

2. EVALUATIE ACTIVITEITEN
HK-tweedaagse: Quiz:
à Bar anders organiseren: De bar verliep niet altijd even vlot. Er is het idee om met
bestelbriefjes te werken of om de obers wisselgeld meegeven, maar dat laatste is
moeilijk bij te houden en er zouden dan verschillende persoonlijke portefeuilles
moeten gemaakt worden. We gaan beginnen met bestelbriefjes en dan evalueren we.
Eventueel kunnen we werken met 2 kassa’s of de kassa verplaatsen naar de bar en
de HK-bekers ook daar verkopen in de plaats van aan de kassa.
à Vragen Quiz: Er kwam de kritiek dat de quiz te moeilijk was. Naar de HK-quiz
komen veel ervaren quizzers, dus we vinden niet dat die te moeilijk is. Anderen
komen voor de “leute” en vinden het doorgaans ook niet erg dat ze weinig punten
halen. Het was niet te moeilijk, maar het niveau van de vragen varieerden heel erg.

Sommige waren heel moeilijk en andere heel makkelijk. Dat is wel moeilijk om in te
schatten en een quiz maken is zeer moeilijk.
Tip voor volgend jaar: Begin vroeger aan de quiz, want er is nu nog veel last-minute
moeten gebeuren. De laatste rondes waren de moeilijkste. Het was beter geweest om
deze eerder te doen (denk aan mensen die meedoen met de bierprijs en dus al
dronken kunnen zijn). Let ook op de tijd dat je tussen de vragen laat. Je kan best wat
sneller door de vragen gaan en op het einde wat meer tijd laten om na te denken
over de afgelopen vragen. Een timer gebruiken is ook een goede optie.
à Ervaring tussen Arno en Robin: Ze hebben andere manieren van werken en het
was heel kortdag, waardoor ze te weinig tijd hadden om alles te bespreken met
elkaar. Roselien dacht op te merken dat er wienig was samengezeten, omdat er over
veel zaken nog niet was nagedacht. Dat komt waarschijnlijk, omdat er de laatste
dagen nog veel is veranderd en ze hadden toen geen tijd meer om echt samen te
zitten. Ze gaan wel nog even samen zitten om te praten over hun andere manier van
aanpakken.

HK-tweedaagse: Voetbal:
à De opzet is vlot verlopen. Alles was in orde. Ook de soep en de broodjes waren in
orde. Er was niet zo veel soep over, dus dat is ook heel goed.
Berichtje aan Thibaut: Je mag niet meer te laat komen, of je moet meer zetten dan
enkel een bak.
à Scheidsrechters: Voor de eerste matchen is het op voorhand niet gelukt om
scheidsrechters te voorzien.
à Uit de sportgroep is er de vraag gekomen of het nog zin heeft om de tweedaagse
te houden. Dat is blijkbaar elk jaar een discussie, maar er wordt steeds beslist om die
te houden. Er is gewoon geen andere optie om de voetbal te plannen, want het moet
op een vrije dag zijn. Er is vooral veel commentaar gekomen, omdat het dit jaar heel
koud was. Het zou ook beter zijn om het niet te laten vallen op een vrijdag, omdat er
dan een verlengd weekend is en veel mensen zijn dan naar huis of op weekend. Dit
jaar was er niet veel andere keuze, want 11 november viel op een maandag, dus dan
was er hetzelfde probleem.
à Duur van de wedstrijden: Er kwam de vraag om de wedstrijden in te korten. Ze
zouden dan elk 2x10 minuten duren. Voetbal is een trage sport, dus de kans dat de
score 0-0 blijft is dan hoger. Toch zouden we nog steeds opteren om de matchen te
verkorten, want we hebben nu een probleem met rusttijden en mensen die het te

vermoeiend vonden. Er was extra tijd gerekend voor het geval dat de matchen
zouden uitlopen. Er zijn dan matchen weggevallen en er was nog maar net genoeg
tijd. We zouden dus de poulematchen 2x10 minuten maken en de finalematchen
houden op 2x15 minuten.
Tip voor volgend jaar: reken de tijd van de matchen ruimer in voor wissels en pauzes.
Bv. Als een match 2x10 minuten duurt, reken daar nog 5 of 10 minuten bij à 30
minuten per match.
à Wisselsysteem: Bertha had op voorhand gevraagd of ze 3 mensen van de
Boudewijn mochten gebruiken die bij hen gedoopt waren. Dat was op voorhand in de
Whatsapp groep besproken.
Andere jaren was de regel dat je koos om mee te spelen met 1 home en enkel met die
home mocht meespelen.
Dit jaar waren er gewoon heel veel homes die te weinig spelers hadden, waardoor
het nog moeilijk was om het bij te houden.
We zouden ook de ploeg die spelers van andere homes gebruikt sowieso laten
verliezen, maar de match kan dan wel gespeeld worden.
Er moet een duidelijke regel zijn, zodat er achteraf niet kan gediscussieerd worden.
To do sport: Praat met de sportjes om alles uit te klaren.
Poules: Boudewijn zou in de “makkelijke” poule terecht gekomen zijn. Er is afgegaan
op de uitslagen van vorige jaren om de poules te maken. Boudewijn heeft ook niet
alle matchen kunnen winnen, dus dat wil zeggen dat Boudewijn niet in de makkelijke
poule stond.
à Verzekering: Niet alle spelers die geblesseerd waren hebben alles doorgestuurd.
à In het vervolg moet er duidelijk aan Jeroen worden gecommuniceerd als er
iemand betaald is/moet worden. Nu was hij niet op de hoogte dat het al gebeurd was.

3. PRAESES & VICE
Buffl-campagne:
Buffl heeft ons opnieuw benaderd om rond de examens opnieuw een actie te doen
om de app te promoten en zo alsnog onze deal van vorig AJ te halen. Wat denken
jullie?
Het was vorig jaar niet zo populair en er waren niet eens genoeg enquetes om de
hoeveelheid punten te halen. We zullen dus niet opnieuw meedoen.

KAA Gent - FC Olexandriya:
Wie wil er mee naar deze wedstijd gaan kijken in de Ghelamco Arena op donderdag 12
december? Is blijkbaar echt een leuk feestje en dat voor 10 euro per ticket.
Als je mee wil, moet je dat VOOR 2 DECEMBER aan Roselien laten weten.

Filmavond in de Sphinx:
“Kom naar onze laatavondvoorstelling (vanaf 22u) en geniet van een film naar keuze
en een drankje voor slechts 6 euro per persoon. Vanaf 25 aanwezigen is de zaal
volledig van jullie!”
Wie heeft er zin? We zijn allemaal geïnteresseerd, maar het is momenteel heel druk.
To do Roselien: Vragen of het ook mogelijk is om in het 2de semester te komen.

UGent-truien:
Tessa heeft al reclame gemaakt in de juiste facebookgroepen.
To do iedereen: Check de poll om zeker te weten wanneer je moet komen. Neem ook
zeker een computer mee om de lijst te maken en te uploaden op de drive. In de lijst
moet zeker de naam, de maat en de home komen.

4. SECRETARIS
Verslag:
à Niet iedereen heeft een berichtje gestuurd om te zeggen dat hij/zij het vorige

verslag heeft gelezen, maar dat komt waarschijnlijk door de HK-tweedaagse.

5. PENNING
Weekend:
à To do Jeroen: Aan de chauffeurs zeggen dat ze zelf onderling met hun passagiers
de kosten moeten regelen.

6. MILIEU
/

7. ICT
Home Konvent-website:
à Mysterie rond aanvragen voor activiteiten op home Kantienberg. De aanvraag is
er, maar de mail komt niet door aan Sam of Luc.
To do Gertjan: De activiteit goedkeuren
To do Roselien: Vragen aan Luc of Sam om zeker de activiteit door te geven aan
permanentie.
à Gertjan moet ook de banner sneller aanpassen!

Schild:
To do Gertjan: Nieuw vector bestand in drive zetten onder ‘Tijdloze document >
schild’.

8. SPORT
Manillentornooi:
To do Lodewijk: De bakfrigo en drank ophalen na de roadshow.
à Er zou iemand tijdens op de opzet naar papier&co moeten gaan voor het drukwerk
af te drukken.
à Er wordt een papier met alle spelregels op elke tafel gelegd.
à De sportjes zullen de dag zelf de opzet coördineren.
à Startuur van de opzet is 14u. De deuren gaan open om 19u en het tornooi zal
starten om 19.30u.
à Opkuis: Die zal hetzelfde verlopen als met de quiz. Lodewijk zal ’s nachts nog naar
het kot rijden om de spullen af te zetten.
à Kaat brengt de prijs van de swapfiets.
à We zullen voor deze ene keer plastieken bekers uit het kot gebruiken.
à Er worden croques verkocht.
Tip: Probeer in het vervolg de shiftenlijst te overlopen op de vergadering, zo heb je
meer kans om hem te vullen.
To do Sport: Flesopeners, scharen, dienbladen en verdeelstekkers kopen in de Makro.

9. EVENT
Galabal:
à Geen speciefieke updates

à Het zal niet “Under the Sea” zijn.
To do Event: Op tijd een datum prikken om met de feestjes af te spreken
To do Event: Persoonlijk langsgaan bij de eigenaar van de zaal, want hij antwoord
niet op zijn mails.

10. PR
Jassen en truien:
à Worden maandag geleverd

Allround Happiness Foundation:
To do Jeroen: Het contract checken voor het juiste bedrag.

11. ZEDEN & CANTOR
Traditionele Cantus:
à We zullen de bakken bier uit ons eigen kot gebruiken.
à Er staan daar frigo’s.
To do Lodewijk: communiceren via Whatsapp wanneer we de frigo’s zullen vullen.
à Personen van de buitenhomes helpen mee de auto inladen; Personen van de
binnehomes helpen de frigo’s vullen.
à Opkuis: ’s nachts vullen we gewoon alle bakken en laten we ze daar staan. Een
dag of 2 later gaan we de bakken ophalen en zetten we ze terug in het kot.
à Muzikant: Die van Thibaut vroeg opeens heel veel geld. De persoon van Lodewijk
zal het ook niet kunnen doen. Benny had misschien nog iemand. Eventueel kan Tom
het doen, maar dan moet hij het voor dit weekend weten.
à Het evenement komt in de volgende dagen online.
à Hoeveel personen per home zijn er welkom? 4+ Praeses per home (geen
onderscheid in commilitonen en schahten).

Cantusettiquete:
à Dat is nog niet doorgegeven aan de Zedens en Temmers, maar Lodewijk
bespreekt het met Thibaut nog eens.

12. METER & PETER
/

13. VARIA
→ Micro Home Vermeylen: Hij is kapot gegaan, maar we weten niet goed door wat.
Omdat wij het die het laatst hebben gebruikt en het maar €25 zou kosten, zullen wij
die terugbetalen.
→ Evaluatie wordt volgende week verspreid.
→ Wie gaat mee naar de karoake op Home Astrid donderdag? We gaan daarna naar de
fuif van Savania.
→ Wie zet bak? De verliezer van vorige keer zal die zetten.

14. VOLGENDE VERGADERING
Volgende vergadering:
→ Voorstel: Maandag 9 of dinsdag 10 december @Home ? 19u?
To do Roselien: Een poll op facebook zetten.

IHR:
→ Donderdag 5 december 18uur @Home Boudewijn

Ad hoc:
→ Woensdag 19 februari 14u30 @Raadzaal UFO

