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AANWEZIG:
Dirk Mathys (Homebeheerder), Luc Van den Berghe (Homebeheerder), Sam Schauvliege
(Homebeheerder), Francis Ascoop (Afdelingshoofd Huisvesting)
Roselien Van Gucht (Praeses HK), Tessa Behaeghe (Vice HK), Kirsty Wauters (Secretaris HK)
Lisa Dangreau (Praeses Astrid), Elien Verbrugge (Vice Astrid), Cynthia Cleeren (Praeses
Bertha), Robin Dirckx (Vice Bertha), Hadewig Claeys (Praeses Boudewijn), Iebel Crutelle (Vice
Boudewijn), Maxim Vandycke (Praeses Fabiola), Shauni Bernau (Vice Fabiola), Paulien Custers
(Praeses Vermeylen), Mandy Brants (Vice Vermeylen)

VERONTSCHULDIGD:

1. GOEDKEURING VORIG VERSLAG
/

2. VOORSTELLING VKV-VERTEGENWOORDIGER WOUT SCHELLAERT
Wout is de VKV-vertegenwoordiger voor de Sociale Raad. De Sociale Raad kaart alle sociale
thema’s aan binnen de UGent en huisvesting is daar één van. Leden van het HomeKonvent
kunnen Wout steed contacteren met thema’s i.v.m. huisvesting, die hij dan zal meenemen. Je
kan hem bereiken via facebook of via zijn UGent e-mailadres.
Francis voegt hier iets bij toe: Huisvesting is bezig aan een investering in de homes. Er
komen 600 nieuwe kamers bij op campus Sterre en campus Heymans. De oudste homes
zullen ook gerenoveerd worden. Momenteel zitten we in eindfase van de voorbereiding, de

bouwvergunning indienen. Door het nieuwe energieplan zitten we wel met een
budgetoverschrijding van 4,5miljoen op een budget van 54miljoen. Alle renovaties en
nieuwbouwprojecten van de UGent moeten duurzamer gebouwd worden en er wordt geen
gebruik meer gemaakt van fossiele brandstoffen.
Er moet dus nog besproken worden in de IHR of een overschrijding van het budget mogelijk
is. Gaan we het geld ergens “vinden” of wordt er een lening aangegaan? De huurprijzen
zullen dan hoogstwaarschijnlijk omhoog gaan, maar daar is wel een marge voor.
Een extra leuk weetje: De nieuwe homes zullen gebruik maken van grijs water, waarbij we
bijvoorbeeld het water van de douches recupereren voor het toiletgebruik.
Op 15 oktober (18u @ Home Bertha) zal er een extra IHR zijn van een halfuurtje om dit te
bespreken.

3. PUNTJES VAN EN AAN DIENST HUISVESTING
3.1. HOME ASTRID
3.1.1. OPVOLGPUNTJES
à Verlichting in de gangen: Er was hier een studie naar gestart om een aparte lichtsterkte
voor ’s nachts en overdag te hanteren. Na een studie bij Home Fabiola bleek dit te duur en
hetzelfde geldt voor Home Astrid. De verlichting zal dus blijven zoals ze is.
à Compressor van de fietspomp is weer kapot: vraag om eventueel een manuele te
plaatsen of de compressor te vervangen, omdat dit tegenwoordig echt wel vaak gebeurt.
Volgens Dirk is de compressor in de zomer gemaakt.

3.1.2. PUNTJES VAN HUISVESTING
à Dirk bedankt in het algemeen de mensen die met het onthaal hebben geholpen. Er
worden op die manier al veel vragen en problemen van nieuwe bewoners opgelost.
à Renovatie gelijkvloers: De projectleidster is zwanger en zal dus een tijdje thuis zijn. De
werken zullen niet meer starten in het najaar.

3.1.3. PUNTJES VAN DE HOMERAAD
à Het Praesidiumkot op de gelijkvloers aan de keuken willen afsluiten. Nu kan idereen daar
binnen. Er is de vraag om er een slot op te zetten. Er moet gekeken worden naar de
nooduitgangen die daar zijn. Dirk vraagt het aan.
à De ramen zijn gewassen in de vakantie, maar het is eigenlijk vuiler dan ervoor.

à Er wordt redelijk veel gestolen in de frigo’s, studiemateriaal, kastjes,.. Het stelen van
fietsen is ook een groot probleem. Kan er een campagne komen?
De homeraden zouden zelf papieren kunnen hangen of een postje op sociale media kunnen
plaatsen. Huisvesting heeft een “fake” camera die kan opgehangen worden.
à Weggeefkast: Niemand passeert er of ziet het. Vroeger stond die in de traphal, maar dat
is een nooduitgang en moet dus vrij blijven. De beste oplossing is om een postje op sociale
media te plaatsen om duidelijk te maken waar die staat. Eventueel ook posters in de
inkomhal.
à Schimmel in de douches: Er wordt gekeken om een industriele reiniging te doen. Het
wordt ook doorgegeven dat de douchekoppen moeten ontkalkt worden.
à Lek bovenaan de trappenhal: Het 4de en 5de verdiep wordt dan volledig nat. Het wordt
gevaarlijk op de trappen. Voglens de permanentie was er geen oplossing.
à Hoe zit het met de printers? Het is nagevraagd bij ICT. De bedoeling is om uit te breiden
naar alle homes, maar een timing hebben ze nog niet. We worden op de hoogte gehouden.
Huidige printers bij Home Boudewijn & Vermeylen: Huisvesting zorgt voor papier en inkt. De
berichten naar de contactpersoon moeten bij de juiste persoon terechtkomen. Dit is oké bij
Boudewijn. Home Vermeylen gaat gewoon een keer kijken bij het onthaal, want er zijn te
veel mails. Er wordt een GSM-nummer voorzien op de printer. Francis gaat doorgeven dat er
telkens een heel karton papier mee moet gegeven worden, in plaats van één pak mee.
à Nieuwe bar die niet op de home zit: Kan een badge krijgen. Lisa stuurt een mail met de
gegevens naar huisvesting.

3.2. HOME BERTHA
3.2.1. OPVOLGPUNTJES
→ Vlag: Dirk gaat nog een keer mailen.
→ Sensor fietsenstalling: Ze zijn nog 3 à 4 weken bezig met alle kabels, noodverlichting, etc.
→ Automatische deur zaal B is kapot: Herstelformulier.

3.2.2. PUNTJES VAN HUISVESTING
à Gordijnen: hopelijk in het najaar. Ze zijn bezig met de aanbesteding.

3.2.3. PUNTJES VAN DE HOMERAAD
à Poortje aan voorkant weer kapot: Kan binnen zonder te badgen.

à Veel berichtjes ongewenste personen op de home: Ook vandalisme. Veel kapotte fietsen
en een bank met grafitti. Er is een vraag naar meer beveiliging. De afspraak met Ivago om de
poorten te sluiten, werkt al. Er zijn bijkomende camera’s en de lichtsensor komt er. Alleen
politie kan aan beelden. Aflsuiten kost te veel geld.
à Tijdens herexamens veel werken: Er zou geluidsoverlast zijn. Dirk heeft geen klachten
gehad en de werken waren stil.

3.3. HOME BOUDEWIJN
3.3.1. OPVOLGPUNTJES
→ Beamerscherm hangt er.
→ Defibrillator is er nog niet: Wordt binnenkort gehangen. Het is een goed idee om er één
per site te hangen.
→ Nieuwe pooltafel is heel goed!
→ Spiegel op het gelijkvloers in het toilet plaatsen: is in orde.

3.3.2. PUNTJES VAN HUISVESTING
à Grond achteraan naar Aldi gaat donderdag en vrijdag heraangelgd worden.
à Slagbomen omhoo: Werken voorzien aan de buitenkast vanaf wolgende week, maar nog
geen concrete datum. Blijven werken met parkeerkaarten want er zijn ongewenste mensen
daar. Dit is ook puntje voor de ad hoc.

3.3.3. PUNTJES VAN DE HOMERAAD
à Parkeerkaarten: Er kunnen ook meerdere nummerplaten per kaart komen. Nog steeds 1
kaart per kamer.
à Makkelijk inbreken via stellingen langs zijkant: De deuren staan daar open door de
warmte. De homeraad moet signalisatie hangen om ’s avonds de deuren te sluiten.
à lichten in fietsenstalling zijn niet effectief. Het springt later aan en blijft lang aan. Wordt
bekeken.
à Brievenbus voor homeraad: Homeraad heeft geen sleutel. Voorganger moet die normaal
hebben, maar dat is niet zo. Dirk kijkt voor de reservesleutel.
à Een Sleutel van het drankkot kwijtgeraakt in Westvlaanderen: Slot wordt niet vervangen,
Dirk zorgt wel voor een nieuwe sleutel
à Op het 14de super slecht internet: De VPN is ook heel traag. Homeraad moet contact
opnemen met de helpdesk. Het zouden persoonlijke routers kunnen zijn.

à Er zijn op verschillende verdiepen keukenkastjes kapot. Er wordt naar gekeken.

3.4. HOME FABIOLA & HOME COUNCIL KANTIENBERG
3.4.1. OPVOLGPUNTJES
→ Dakterras wordt voorzien van bloembakken en dergelijke, maar gaat vooral aan de
homeraad zijn om zelf te onderhouden. Dat lukt volgens Maxim. De Milieu is aan het kijken
naar plantjes en aan het zoeken naar sponsoring van een bloemzaak. Er is veel volk
weekends op kot.
→ Update verbouwingen gelijkvloers: Er zijn nog geen plannen voorlopig.

3.4.2. PUNTJES VAN HUISVESTING
à In de loop van november zal aan de kopse gevel, langs de noord- en zuidkant de
schrijnwerkerij van de douches en toiletten en de panelen die errond zitten worden
vervangen. Er zal wat geluidsoverlast zijn. De sanitaire cel die eraan is zal tijdelijk niet
beschikbaar zijn. Aan de zuidkant zal de asbest ook aangepakt worden. Dat zal 1 week duren
en wordt nog uitvoerig gecommuniceerd. Er zullen maar 2 nooduitgangen vrij zijn aan de
zalen, dus het aantal personen dat is toegelaten zal gelimiteerd worden op 100 personen.
De fietsenstalling zal dan ook tijdelijk niet beschikbaar zijn. De bewoners kunnen hun fiets
bij de Kantienberg zetten.

3.4.3. PUNTJES VAN DE HOMERAAD
→ Nieuwe sleutel voor de bar: Komt in orde.
à één van de bars zit niet meer op kot: Is er een mogelijkheid voor een extra badge? Ja, er
moet gemaild worden naar huisvesting.
à De homeraad heeft recent een groot deel van haar statuten herschreven. Er is de vraag of
de UGent de GFT-bakjes blijft afhalen? Ja, dat blijft zo.
à Er is geen homeraad van de Kantienberg zoals vorig jaar is geprobeerd te vormen. Er is
wel een functie “International”. Dat is de communicatiepersoon tussen de erasmusstudenten
en Huisvesting/Home Konvent.

3.5. HOME VERMEYLEN & HOME HEYMANS
3.5.1. OPVOLGPUNTJES
→ De stopjes die in de lavabo’s zitten, ontbreken nog op een aantal verdiepingen. Het is nog
altijd niet opgelost. Luc gaat ze oplijsten en doorgeven.

→ Fietsenrekken Vermeylen: Vorig jaar werd gecommuniceerd dat de fietsenrekken in de
tuin weggehaald gingen worden en volledig verplaatst worden naar de ondergrondse
parking onder Heymans. Is dit nog steeds het plan? Dit is wel het plan, maar de
asfalteringswerken duren nog even.

3.5.2. PUNTJES VAN HUISVESTING
à Invulling oude Urgent lokalen: Vanaf volgend jaar verhuist Huisvesting terug naar
stalhof. Het nieuwe idee is dat Vermeylen de ruimte zal delen met het kenniscentrum. De
ruimte is geschikt om kennisclips op te nemen. Er wordt specifiek gevraagd naar een extra
opslagruimte voor het Home Konvent en eventueel een extra vergaderruimte.
Paulien en Roselien geven een seintje.

3.5.3. PUNTJES VAN DE HOMERAAD
→ Lek in studiezaal + prikborden 1e en 2e verdieping: De lekkage is nog niet opgelost (vorige
week was er weer een lek). Toen de grote lekkage er was door verstopping in een leiding is
er ook allemaal water naar beneden gekomen op het 1e en 2de verdiep. De prikborden zijn
beschadigd door rioleringswater. Kunnen deze eventueel vervangen worden? Dat zal
verbeteren als het dak vernieuwd is.
→ Onverwachts sluiten van de studiezaal vanaf 23u: Het is al opgelost via een sleutel voor
de homeraad. De zaal moet normaal altijd gesloten zijn na 23u, maar is al jaren niet gebeurd
volgens de bewoners. De bewoners zijn al op de hoogte gebracht.
→ Keukenkastjes: Sommige zijn al jaren op slot, maar de homeraad heeft deze onlangs laten
openbreken. Bij een 10tal bewoners was er een fout gemaakt, waarbij de kastjes “onterecht”
waren opengebroken. Dat is een fout van de bewoners zelf, want er is genoeg
gecommuniceerd over de actie. De oplossing is om te communiceren dat iedereen voortaan
zijn juiste kastje inneemt met het correcte nummer. Zo kunnen er de minste problemen
komen. Er wordt nog gewacht tot de kastjes van home Boudewijn worden gemaakt en
daarna zal er gekeken worden naar een evaluatie.
→ Aankondiging controles/werken: in de zomer was dit niet gebeurd altijd. Bij de controle op
ongedierte zou dat goed kunnen, want de firma stuurt een week op voorhand pas dat ze
komen en deze keer zelfs niet. Dirk geeft toe dat hij dit had moeten doorgeven van zodra hij
het wist. Er zou ook een onaangekondigde controle geweest zijn van de lavabo’s, maar daar
heeft huisvesting geen weet van.
FIETSEN:

→ Gereedschap aan fietsenherstelpunt: Hier hangt niet altijd het nodige materiaal aan,
bijvoorbeeld geen 6 kant sleutel (vernomen van bewoner). Is het eventueel mogelijkheid
hier extra gereedschap aan te hangen? Een imbussleutel is essentieel (weten niet of die er
aan hangt). Er wordt voor gekeken.
→ Fietspompen werken niet meer allemaal (die in de tuin van vermeylen en in de bewaakte
fietsenstalling niet).
→ Badgemoment fietsenstalling tuinkant: Die is kapot en staat altijd open, iemand van de
homeraad had dit al eens gevraagd aan permanentie (mondeling) maar er is precies toch
nog steeds iets mis mee. Staat altijd op groen en sluit ook niet meer. Dit wordt gemaakt.

4. ALGEMEEN
4.1. SWAP SHOP: EVALUATIE
Positieve en werkpunten mogen in volgend document aangevuld worden:
https://docs.google.com/document/d/1QdpkNiWfkODbGJFJrxtmDxOn9v
RF8gqa4gWl4QWyMm0/edit?usp=sharing
Home Fabiola en Vermeylen zeggen dat het heel goed was.
Francis zegt dat het een heel goed evenement was. Felicitaties naar de organisatie. Doe zo
voort.

4.2. SENSIBILISERINGSCAMPAGNE
Vanuit een overleg met huisbewaarder Joris van Home Bertha komt de vraag om een
sensibiliseringscampagne te doen via Facebook en poster rond geluidsoverlast wanneer men
naar de Overpoort vertrek ‘s avonds en het laten leveren van pakketjes die steeds bij hem en
Ria afgeleverd worden. “Wees lief voor de buren.” Glas ’s avonds weggooien geeft ook wat
lawaai.

4.3. GELUIDSOVERLAST 27/09/2019
De buurtbewoners van Home Bertha dachten dat de NBW-fuif al aan de gang was en
contacteerden de verantwoordelijken om geluidsoverlast te melden. Er werd geconstateerd
dat de overlast van aan de S5, het pensioensfeest van Marc Bracke, kwam. Dit werd gemeld
aan de buurtbewoners met de mededeling dat we dit zouden bespreken met DHV. Een
buurtbewoonster dreigt zich te informeren bij de nodige instanties ondanks de moeite die
gedaan werd. Op de fuif van het NBW zelf viel de geluidsoverlast mee, aldus die bewoonster.

4.4. BADGES
à Roselien had eind mei een document doorgestuurd met de badges en het is nog steeds
niet in orde. Roselien zet dit op mail naar Francis.

4.5. KAMERWISSEL
De kamerwissel was zeer zwaar dit jaar. Er moesten 100 kamers meer dan andere jaren
gewisseld worden. De kamers worden ook steeds necligenter achtergelaten. Dat wordt heel
zwaar voor de homebewaarders. Oplossingen: Opnieuw een campagne? Strikter zijn bij
volgende kamerwissel? De campagne zou voor op het einde van het jaar (mei) zijn. Er wordt
gevraagd aan de homeraden om mee na te denken aan de campagne.

5. VARIA
5.1. SABAM/BILLIJKE VERGOEDING
→ Billijke vergoeding hoeft niet aangegeven te worden, want het is privaat. Zet dat zeker in
het evenement op sociale media.
→ Sabam dient wel aangegeven te worden wegens consumptieprijzen. Roselien stuurt de
mail door naar Francis.

5.2. KASTEN VOOR IN HK-KOT
à Een kast wiebelt hard. Nieuwe kast? Sam gaat ervoor kijken. Het hoeft maar één kast te
zijn die niet te hoog is.
à Het is de eerste keer dat de inhuizing (nieuwe bewoners) zo proper is verlopen.
à Ufora zou nog niet werken zonder vpn. Hadewig zal een mail sturen naar Roselien. Zij is
Ufora jobstudent.

6. VOLGENDE IHR
•
•
•

15 oktober om 18u @ Bertha (enkel HKU)
6 november om 18u @ Bertha
5 december om 18u @ Boudewijn

Dirk Mathys, Luc Van den Berghe, Francis Ascoop verlaten de vergadering.

Liam Viaene (Praeses Confabula), Jolan Delecluyse (Vice Confabula), Imen (Praeses
Mercator), (Vice mercator), Rano Pulatova (Praeses Savania), Lieze Kerkaert (Vice Savania)
sluiten aan bij de vergadering.

8. PRAESES & VICE
8.1. VERKIEZINGEN HOME KONVENT RONDE 3
à Kaat Van der Haegen (PR): verkozen
à Robin De Wulf (Event): verkozen

8.2. EVALUATIE NBW
à Voorstel om NBW volgend jaar een weekend later te doen door lage opkomst.
Huisvesting heeft te weinig reclame gemaakt. We gaan een enquete afnemen met de vraag
“Waarom je niet hebt meegedaan”.
We houden het in week 1 houden want anders is het te laat voor dopen, verkiezingen,..
à Voor sommigen was het ver wandelen als ze geen fiets bijhadden.Een eindje om het te
voet te doen.
à Er waren bewoners die afweken van de route om drank te halen. Misschien kan er
volgend jaar een overlevingspakket meegegeven worden?
à Het is spijtig dat er niet bij Confabula gepasseerd is, maar dit is vorig jaar besproken,
omdat er weinig enthousiasme was en het is moeilijk om overal te geraken.
à De uitnodigingen zijn wel heel goed tot bij de nieuwe bewoners van Confabula geraakt.
à De samenwerking tijdens het weekend binnen het comité was heel goed.

8.3. ALGEMENE AFSPRAKEN EN MEDEDELINGEN
8.3.1. PROMO OP FB GROEPEN
à De bars worden niet gepromoot.
à Voor cantussen en fuifen, moeten de PR’s dat eerst vragen aan de senioren. De senioren
zeggen dan een moment op te posten.

8.3.2. OPHANGEN VAN POSTERS
Het ophangen van posters gebeurt enkel op de prikborden. Hou hierbij rekening met de
grootte van de prikborden en bedek geen andere posters. Posters van events die al voorbij
zijn mogen weggehaald worden om plaats te maken voor een eigen poster.
In het algemeen mogen de plaatsen in de liften niet gebruikt worden, uitzondering hierop
is Savania waar dit wel mag. Vergeet bij Savania ook niet de home uit 2 gebouwen bestaat.
In beide mogen posters opgehangen worden. Bij Home Astrid, Boudewijn en Vermeylen
mogen er ook geen posters gehangen worden in de inkom. Op Confabula moeten alle
affiches aangevraagd worden bij xior. Dit kan enkel voor grote events zoals een galabal.
Flyeren mag enkel op de eigen home, met uitzondering van Vosrock en August in April.

8.3.3. CANTUS VOOR PRAESESSEN
De senioren mogen gratis cantussen.

8.3.4. CONSUMPTIE OP FUIVEN
à Elk praesidiumlid krijgt op een fuif 1 bonnetje.
à Personen met dubbele praesidiumfuncties: 1 bonnetje per persoon
à VM’s: niet
à Peter en meter: wel

8.3.5. CONTROLE VAN JE BOEKJES OP ONGEPASTE ARTIKELS
Als je een mail krijgt van Permission Machine, mag je dat negeren. Het is een scam.

8.3.6. BANK- EN INLICHTINGENFORMULIER
Zo snel mogelijk gegevens invullen op de site van Dienst Studentenactiviteiten, onder
‘Administratie’. Hierna krijg je de formulieren via mail. Inlichtingenformulier laten
ondertekenen door ICT en Praeses. Bankformulier door bank (KBC aan de Kouter).
Belangrijk voor bestaan van de vereniging, subsidies en voor verzekeringen.
! Tegen 15 oktober (19uur) moet alles binnen bij de DSA.

8.3.7. STATUTEN
Jaarlijks dienen de statuten van elke erkende vereniging doorgestuurd te
worden naar de DSA voor 15 oktober.
Elke wijziging dient onmiddellijk medegedeeld te worden aan de studentenbeheerder
(Nicolas Vander Eecken).
HK is de statuten aan het updaten. De nieuwe versie wordt hopelijk voorgelegd en gestemd
op de IHR van december.

8.3.8. JAARVERSLAG
Een jaarverslag verloopt per kalenderjaar (jan – dec). Dat van 2019
moet ingediend worden voor 10 februari 2020. Deze bevatten o.a. minstens 10 activiteiten
met bijhorende poster. Dus meld alle activiteiten zeker zowel aan Huisvesting/PPD als aan
DSA!

8.3.9. DOPEN
Alle doopdraaiboeken werden ontvangen en goedgekeurd. Mercator en Bertha moeten een
tweede versie doorsturen voor hun nadoop. Van elke feut wordt een medische fiche
verzameld. Er wordt een lijst met alle
ingrediënten bijgehouden. Het doopcertificaat zullen jullie morgen bij het ondertekenen van
het doopdecreet ontvangen. Al deze documenten zijn ook tijdens de volledige doop
aanwezig.

8.4. LUSTRA
8.4.1. OVERLOPEN LUSTRUMJAREN VOOR DE KOMENDE 5 JAAR

à De volgende lustrums vallen samen: Fabiola, Vermeylen en Boudewijn + Bertha, Astrid,
Mercator en Home Konvent.
à Roselien maakt nog een extra rij aan voor Mercator en een derde kolom met “volgend
lustrum”.

8.4.2. LUSTRUM CONFABULA
à Het lustrum is de 1ste week van maart.
à Vrijdal galabal en dinsdag 12urencantus
à Kom zeker naar Confabula, ondanks dat het een drukke week wordt.

9. PENNING
9.1. GROTE AANKOPEN
à BBQ
à 3 verwarmingselementen
à extra tent
à Jeroen kijkt ervoor en stuurt naar Lodewijk voor de tent

9.3. JASSEN
à HK betaalt de rekening eerst en Jeroen vraagt het geld terug bij de penningen.

10. MILIEU
9.1. HERBRUIKBARE BEKERS
à Nieuwe aankopen? Astrid heeft er genoeg. Confabula heeft er nog genoeg (geeft er aan
alle gedoopten). Mercator checkt het nog. Fabiola heeft er genoeg. Savania checkt het nog.
Vermeylen moet er nog hebben, maar ze checkt het nog.
à Gebruiken op bars en fuiven: reclame

Iedere vereniging die activiteit doet in gent (van nodige grootte) zou dat kunnen gratis
vragen van Stad Gent, maar je moet ze zelf afwassen of betalen voor de afwas. Bij de DSA
geldt hetzelfde systeem. Fabiola werkt met glazen. Vanaf dit jaar kunnen we op fuiven het
happy hour koppelen aan als je je hk beker mee hebt. Het streepje van het schild is 25cl.

11. ICT
11.1. WEBSITE
De homeraden moeten nog de foto’s van hun praesidiumleden doorsturen naar Gertjan.

12. SPORT
12.1. INVENTARIS SPORTMATERIAAL
Spring voorzichtig om met elkaars materiaal en bij reservaties: proper materiaal
terugbrengen (geldt ook voor beamer, bakfrigo…). De home die het kapot doet betaalt het of
regelt het met de Penning.

12.2. DEELNAME AAN IFK
We mogen niet meedoen als Home Konvent, mar wel als afzonderlijke home.

12.3. VOETBAL
We spelen op hetzelfde veld als anders en met dezefde regeling (15 november).

12.4. ZELFVERDEDIGING
à 6 november.
à De matjes zijn gehuurd bij sport Vlaanderen. Dat is helemaal gratis. Je moet enkel hun
logo op het evenement zetten.

12.5. PAINTBAL
à volgend semester.
à aan goedkopere prijs.
à Zal geen IHC zijn.

13. EVENT
13.1. EVALUATIE VERWELKOMING
à Arno zegt: “Merci om te komen”
à Er moet meer volk bij de inkom staan. 1 persoon is e weinig
à Een non-alcoholische apperitief zou leuk zijn.
à Er was te weinig keuze voor de laatste die mochten aanschuiven
à Het was te kort, maar dat kwam door een activiteit van het FK die erna zou komen.
à Een bedankje aan Griffin en Ilke om te helpen.
à Er is 1 bord en 1 glas van de Fabiola gesneuveld.

14. PR
14.1 TAKEOVER VOOR DE HOMES
à De homes kunnen de instragam van het Home Konvent tijdelijk overnemen bij speciale
evenementen (Lustrum week, vosrock, fabweek, august in april,..) Hiervoor stuur je best eerst
een berichtje naar PR.

15. ZEDEN & CANTOR
15.1. DOPEN
Vanaf dat je over straat loopt met je schachten heb je een fluovest nodig. Alle
preventiestudenten hebben dat en HK heeft dat ook. Niet iedereen moet het aandoen, enkel
een paar vanvoor, vanachter en in het midden. ‘S nachts is er ook een voor- en achterlicht
verplicht. Schachten moeten dat, niet het comité.

15.2. CLUBWEEKEND
(Puntje van Thibaut en Shauni)
à Clubweekend naar Amsterdam of praag.
à Eerst kleiner (dichterbij). Het idee was om naar Amsterdam te gaan.
à Mogelijke kosten voor een weekend:
117 per persoon: trein €64,60 (goedkoopst), accommodatie hostel is €53 per persoon op
basis van 20 personen. Er is geen risico, want pas nadat de inschrijvingen binnen zijn kan je
de trein betalen en het hostel kan je nog heel laat annuleren.

à Mogelijke datum: 2de week van de Paasvakantie
à Hoeveel interesse is er? Er wordt een poll geplaatst in de IHR groep en wordt daarna aan
de praesidia gegeven. “Wie zou willen helpen?” kan ook in de poll komen.

16. COMMUNICATIE
/

17. INTERNATIONAAL
/

18. VARIA
à mogen hkc leden meedoen met de IHC’s? Hangt van de homeraden en de werkast van het
evenement af
à Tijdens de ihr op boudewijn houden we een kerstfeestje
à De protocolovereenkomst wordt op 15 oktober besproken.

