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1. GOEDKEURING VORIGE VERSLAGEN (11/03/2020 EN 08/04/2020)
Goedgekeurd.

2. MEETING MET STUDENTENINTERNET OVER NIEUW INTERNETNETWERK VANAF
2020-2021
Tot aan het einde van het academiejaar zal het internet nog via de VPN van de UGent gaan.
In mei zal wel al de installatie gebeuren van studenteninternet, maar de switch zal pas in
september gebeuren. Er zal dan even wat downtime zijn (= periode zonder internnet). Dit zal

één uur tot maximum een paar uren duren. Er wordt gevraagd om dit niet uit te voeren
tijdens de sperperiode (15/08- 15/09). De downtime zal steeds tijdens de kantooruren zijn en
er wordt gevraagd aan studenteninternet om dit steeds op voorhand te communiceren met
de bewoners via Huisvesting.
Belangrijke opmerking: DICT zal geen internet meer voorzien in de ontspannings- en
studiezalen na de rollout. Er wordt nog samen met studenteninternet naar een oplossing
gezocht. Als er internet wordt voorzien in de studiezalen, zal je nog steeds moeten inloggen
op je eigen account. Het maakt dus niet uit of je in de zaal of op je kamer zit. Het verbruik zal
steeds voor hetzelfde meetellen. Voor groepswerken betekent dit dat er geen onbeperkt
internet is voor bezoekers of bewoners. We hebben gekozen om voor een beperkt volume te
gaan, dus er kan niet vrij gebruik gemaakt worden van het netwerk. De beste oplossing is om
op Home Kantienberg of op de campussen af te spreken voor groepswerken.
→ Kan je zelf makkelijk nagaan hoeveel GB aan data je nog hebt?
Je moet aanmelden met het paswoord dat je krijgt. Je ziet hoeveel je verbruikt hebt op een
website.
→ Kunnen de dichtstbijzijnde homes, nl. Home Vermeylen en Fabiola en Home Bertha - Astrid
wel samengenomen worden o.v.v. login methode zodat bewoners van die homes wel op
elkaars home ook kunnen inloggen op het internet (bv. HK-kot in Home Astrid)?
Alle accounts roaming, maar er zijn enkele beperkingen: in een gebouw buiten je
abonnement krijg je een melding op het moment dat je aanmeldt. Dat is een soort
waarschuwing voor de gebruiker. Je wordt dan elke 2u uitgelogd en je verbruik telt dan wel
effectief mee waar je het ook gebruikt. Waarschuwing: je zit op een locatie die niet tot je
basisabonnement behoort (lagere snelheid tov normaal abonnement). De verlaagde snelheid
zal nog altijd aanvaardbaar zijn: standaard 10 megabit verlaagd is 5 ongeveer dus
behoorlijke snelheid. Je kan nog altijd surfen en downloaden. Genoeg voor schoolwerk, niet
echt voor Netflix, want er is een lagere kwaliteit, maar schoolwerk op andere locatie is
mogelijk.
→ Met welke gegevens zullen de studenten moeten inloggen (UGent-gegevens of al meteen
de nieuwe gegevens van Studenteninternet)? Indien er na mei een omschakeling is van
UGent-account naar account van Studenteninternet, wanneer zal dat dan zijn en hoe
verloopt dit?
Activatiecode is er via studentenvoorzieningen. Je moet op de website inloggen met
bepaalde gegevens voor officiële registratie. Dit is een wettelijke verplichting, daarna krijg
je pas een gebruikersnaam en wachtwoord. Die zijn altijd toegankelijk ook al heb je geen
internetcode.

→ Op Xior is het netwerk vaak overbelast. Hoe kunnen ze garanderen dat dit niet op onze
homes gebeurd? Waar moeten we dit melden?
We hebben statistieken van elk gebouw, ze kunnen zeggen dat er geen overbelasting is,
misschien andere mogelijkheid. Radiogolven hebben maar een bepaalde beschikbaarheid. Op
wifi is dat hetzelfde. Veel gebruikers zitten op een oudere frequentie die een gebrek hebben
aan capaciteit. Wat kunnen we doen: naar de website surfen voor ondersteuningsnetwerk,
een usb wifi adapter in laptop zou kunnen helpen om gebruik te maken van het nieuwe
netwerk waar je sneller mee kan surfen. Elke kamer heeft een bekabelde aansluiting daar
dus de gegarandeerde snelheid is enkel bekabeld, wifi heeft technologische beperkingen.
Kan er vooraf al een FAQ-pagina/document verspreid worden onder de bewoners om te
anticiperen op vragen?
! Ook hier heel erg belangrijk om dat goed en tijdelijk te communiceren want we naderen de
blokperiode en misschien komen er dan terug meer bewoners naar de homes. Er kunnen dus
meer vragen komen naar eind mei toe. Dan is het belangrijk dat niet alle vragen en
problemen op de schouders van de senioren terecht komt, maar dat de juiste personen (van
Studenteninternet) meteen gecontacteerd worden. Hoe vlotter iedereen geholpen wordt,
hoe beter.
De meest voorkomende vragen staan op de website, in 3 talen (NFE). Heel wat studenten
lezen die niet helaas (merken we vaak ook uit enquête). We proberen dat meer te promoten
om bv ook een FAQ pagina te hebben. Dit kan worden overgenomen op de pagina’s van
huisvesting.be.
Home Heymans: Een aparte gebruikersnaam is niet het geval, maar ze zullen wel met hun
ugent account moeten inloggen. Zij hebben ook 200GB. Kantienberg en Home Heymans
blijven zoals het is. Home Heymans heeft enkel wifi in de living, op slaapkamers is dat niet
voorzien. Er zijn veel vragen van Heymans. Die zaken staan online, staat ook in feel at home,
normaal zouden die studenten die vragen niet moeten hebben. Wij verwijzen die vaak door
naar de website en anders de helpdesk van studenteninternet (daar betalen we nu ook voor)
Onbeperkt fair use 200 gig -> hetzelfde als bij onze homes in de toekomst?
Kantienberg en Heymans hebben fair use 200GB contractueel. Massive upuse willen we wat
tegenhouden om geen misbruik te hebben.
→ Bongo blijkt niet te werken via draadloos internet van Eduroam. Kan Studenteninternet
wel de garantie geven dat Bongo beschikbaar is via hun bekabeld netwerk?
Vooral voor deze periode. Er zijn vaak problemen bij eduroam, is da ook bij
studenteninternet? Belangrijk als er nog meer digitalisering komt van het internet.

Momenteel nog geen probleem van gehoord. Belangrijk om te weten: als er zaken in het
verleden niet gingen, hebben we dat proberen te voorkomen in de toekomst. Bij pannes van
Facebook bv ligt dat ook aan facebook. Wil je goede verbinding, dan moet je de kabel
gebruiken. Als mensen te veel routers of verouderde apparatuur gebruiken, kan dat op zich
wel deels opgelost worden met een nieuwe USB stick, maar een kabel werkt altijd.
Paulien vraagt aan de bewoners van Home Heymans of zij problemen ondervinden met
Bongo nu.
Studenteninternet biedt zowel draadloos als bekabeld internet aan. Elk ding waar je niet
voor op wifi zou moeten, gebruik je best kabel. Netflix of grote downloads op wifi verbruikt
heel veel capaciteit en bandbreedte, die worden dan echt wel opgebruikt, dus gebruik toch
zeker meer kabel dan.
→ Kan er een attest voorzien worden waarin staat dat verplichte lesmomenten of deadlines
niet bijgewoond kunnen worden vanwege internetonderbreking?
Kan zeker, maar we moeten dat scenario zoveel mogelijk vermijden. Voldoende realiteit en
begrip, als je maar 2u geen internet hebt valt dat best mee.
Er zijn 3 fases:
1. Opbouw van backbone (geen invloed normaal voor ons, parallel netwerk om hun
netwerk tot aan de home te krijgen)
2. Vervanging van bekabelde netwerk dat in de home aanwezig is (wel degelijk
onderbreking) kan nog steeds bekabeld op internet, maar niet tijdens omschakeling
zelf.
3. Activeren van wifi op dat moment extra wifisignaal voor ons. Dan heb je bekabeld en
wifi
VPN methode tijdens omschakeling: tot je activatiecodes hebt kan je nog steeds werken
met VPN methode.
Bertha heeft wel al wifi in kamers, die blijft ook niet actief tijdens fase 2. Zit op hetzelfde
netwerk. In fase 2 moet alles wat ugent betreft worden uitgeschakeld en verwijderd
worden. Tussen fase 2 en 3 dan moet alles wel bekabeld zijn.
Home Bertha wifipunten in de gang: op zich zijn dat niet degene die ze gebruiken, niet
100 procent maar wel een deel parallel, maar op netwerkkast waar apperatuur moet
vervangen worden gaat er nog steeds storing zijn dan sowieso.
KIJK BEKABELD!
à Zijn er meerdere kabelaansluitingen of 1 per kamer?

Er is er max 1 per kamer. Op Heymans zijn er in principe 2 per appartement. Heymans is
anders, want het rechtstreekse aansluitpunt in de living gebruiken ze niet. Algemene
regel is 1.
Tussen fase 2 en 3 is er geen enkele wifi en gemeenschappelijke ruimtes.
Tijd: backbone in mei (fase 1) fase 2 in september en fase 3 zal dan kort volgen, dus die
volgen snel op elkaar ook.
Volgend jaar zullen we ook mensen van studenteninternet uitnodigen op de IHR.
Datum IHR in eerste week oktober -> woensdag 30/09
Antwoorden op lopende zaken eventueel in korte IHR midden oktober
15/10 is er een korte IHR met enkel Francis en studenteninternet!
Verwachtingen: bepaalde mensen denken dat studenteninternet hetzelfde is als thuis,
enkel 3 types toestellen: laptop, gsm en tablet.
Een wifiprinter of playstation/xbox/apple tv lukt allemaal niet in het abonnement waar
wij voor gekozen hebben. Hou de verwachtingen dus niet al te hoog. Het is niet hetzelfde
als thuis. Het is ook niet in onbeperkt eduroam verhaal, er bestaan wel andere
abonnementen die daaraan voldoen maar dat zijn andere soorten.
Printer via kabel dan wel -> zal ook niet gaan, behalve via USB kabels, gewoon niet via
het netwerk.
Kunnen we dan nog printen met de multifunctional? moet aangesloten worden en ter
beschikking gesteld worden. Die printopdrachten kunnen we niet opvangen, want dat zit
niet op ons aangesloten. Er moet dus wel een oplossing voor gevonden worden.
Eduroam in zalen behouden: niet mogelijk. Het volledige netwerk van studenteninternet
is overal technisch niet haalbaar. Enkel haalbaar als we het voor een volledig gebouw
activeren. Wij hebben die keuze voor dat bepaald abonnement gemaakt en dat had
technische implicaties. Herevaluatie volgend jaar is zeker nog nodig!
Communicatie aan bewoners: huisvesting wacht een gedetailleerde planning van
studenteninternet af, dan wordt er zeker apart gecommuniceerd.

3. BEZORGDHEID OVER MAATREGELEN SOCIAL DISTANCING OP DE HOMES
Een kleine groep mensen houdt zich niet aan de maatregelen. Er komen bijkomende
controles door het permanentiecentrum, want we moeten het beleid naleven. Zij krijgen een
lijst van de mensen die daar mogen zijn en de rest kan gesanctioneerd worden (als je niet
die toestemming hebt gekregen). Jammer dat de controles niet in het begin zijn
doorgevoerd, want dat had waarschijnlijk een groter effect gehad op het gedrag van de
homebewoners. Iemand op Home Astrid heeft gisteren voor het eerst iemand van
permanentie zien passeren. Het brandalarm was afgegaan bij iemand die niet op de home
mag zitten, maar ze hebben enkel gefocust op het alarm, niet of die persoon er mag zitten.
Heeft permanentie een lijst dan? Zij zullen inderdaad een lijst krijgen. Er werden ook geen
specifieke controles gevraagd. Eerst en vooral in Kantienberg (1/3 maar vertrokken). Daar is
een veel sterker probleem en dus meer handhaving van maatregelen nodig. Sommige
mensen geraken binnen met hun badge, alhoewel die zou moeten geblokkeerd worden. Kan
dat gecontroleerd worden of die wel degelijk geblokkeerd zijn? Studenten glippen sowieso
vaak mee, alle badges zijn gedeactiveerd van de mensen die er niet moeten zijn, dat blijft zo.
Bertha: verklaring op eer (communicatie wordt straks of morgen verstuurd), er wordt niet
echt gecontroleerd, dat is niet mogelijk. Die communicatie is al verstuurd trouwens.
Studenten zijn geen vertegenwoordigers van huisvesting maar van de studenten,
administratieve zaken moeten dan ook aan hen gevraagd worden. Er wordt dus met andere
woorden gevraagd om niet steeds al die communicatie op de schouders van Roselien te
laten vallen. Er is momenteel een grote drempel tussen huisvesting en de bewoners en die
drempel kan voorkomen worden door de mensen van huisvesting zelf kenbaar te maken op
de site of pagina door de mensen met naam en foto voor te stellen.

4. PUNTJES VAN EN AAN DIENST HUISVESTING
4.1. HOME ASTRID
4.1.1. OPVOLGPUNTJES
→ Herinrichting buitenruimtes (oude fietsenstallingen): update?
Nog geen update, vraag is gesteld, maar door corona zijn er andere prioriteiten.
Ad hoc: “Idee om ofwel daar te ontharden ofwel waar nu fietsenstallingen staan door Stad
Gent te laten ontharden en de fietsenstalling te verplaatsen naar de plaats van de oude
fietsenstallingen. Het is namelijk beter om de bomen iets verder van de home te zetten.”
→ Klok op het solarium: Is deze geplaatst? Neen, opvolgpuntje.

→ Verbouwingen ontspanningsruimte: Update (bv. over de lokalen in verband met
brandveiligheid)? Werken woden uitgevoerd en beëindigd in december (afgerond dus niet in
sperperiode) Er is zo weinig mogelijk overlast.
→ De zakjes om batterijen in te deponeren zijn op. Zijn deze bijgevuld? De batterijen moeten
daar zo in. De zakjes waren gewoon in het begin om de mensen te motiveren.

4.1.2. PUNTJES VAN HUISVESTING
/

4.1.3. PUNTJES VAN DE HOMERAAD
→ Overlast in de home vanwege bewoners die zich niet aan de social distancing-regels
houden. De homeraad heeft hen hierop al aangesproken maar hiermee wordt gelachen. Er is
nood aan controles/aanwezigheid van PPD om te laten zien dat iedereen zich wel degelijk
aan de regels moet houden. Het is lastig voor iedereen.

4.2. HOME BERTHA
4.2.1. OPVOLGPUNTJES
→ Plaatsing branddekens in de gangen: update? Momenteel niet van zo’n belang,
opvolgpuntje.
Vorige IHR: “Dit is afgetoetst met dienst veiligheid en dit zou niet nodig zijn. We zouden
misschien wel enkele dekens per gang willen hangen voor extra veiligheid. Dit wordt nog
bekeken.”
→ Vervanging grote poort: update?
Vorige IHR: “Het bestek is binnen. Er kan momenteel geen termijn op
worden gezet, maar dat zal binnenkort gebeuren.”
! Onlangs was de toegang tot de poort ook open (groen licht bij badgemoment) voor enkele
dagen. Zo snel mogelijk zal dat gebeuren!
→ GFT-zakjes aanbieden in de home: update?
Vorige IHR: “Voorstel vorige keer was om in het waslokaal een soort rolsysteem te
installeren. Dirk gaat eens kijken of er in de Hubo een systeem te vinden is.” Geen update,
Dirk legt er in het wassalon.
→ Herstellingformulieren ingediend voor:
- Deurklinken gemeenschappelijke zaal en ingang blok A: nog steeds kapot (werken
soms wel soms niet)
- 2 nieuwe lampen kapot aan de fietsenstalling: rechts vooraan en links achteraan die
zijn gemaakt!
Zijn deze zaken in orde?

→ Klachten van dampkappen die niet werkten. Het was zowel in blok A en blok B. De tijden
kloppen niet meer waarin ze moeten werken (dit vooral in blok B). Zijn er nu nog steeds
klachten? In orde en geen klachten meer.
→ Plafond zaal B: Is er al zicht op wanneer deze onder handen genomen wordt? Morgen op
ad hoc!

4.2.2. PUNTJES VAN HUISVESTING
/

4.2.3. PUNTJES VAN DE HOMERAAD
→ Het badgemoment bij de grote poort staat de laatste tijd vaak op groen. Zo kunnen
buurtbewoners makkelijk naar binnen en gebruiken ze die poort ook vaak om naar het
looppad en het veld achter Home Bertha te gaan. Dit wordt soms als storend gezien door de
bewoners omdat Home Bertha toch eigenlijk privé is.
Op 1 mei worden de badges gedeactiveerd, maar mensen kunnen sowieso binnen dus dat zou
onszelf ondermijnen zijn.
Dringende herstelling doorgeven! Is waarschijnlijk al gedaan maar is een tijdje een
probleem. Desnoods permanentie bellen als dat nodig is!
Deur waskot: Het duurt sowieso nog 2 maanden tot het gemaakt is, maar ze kan niet breken
en er kunnen geen stukken uitvallen.
Onderhoudswerken: Ugent policy sinds lockdown is geen technisch onderhoud tenzij zeer
dringend, dus niet prioriteit blijft dan liggen.
Paaltjes parking goed ontvangen is in orde gekomen!

4.3. HOME BOUDEWIJN
4.3.1. OPVOLGPUNTJES
→ Achter de fietsenstalling is nog een fietsenstalling; die kan ook gebruikt worden door de
bewoners. Er staan namelijk te veel fietsen momenteel in de originele fietsenstalling.
Huisvesting zal ervoor zorgen dat het poortje open blijft. Is dit al gecommuniceerd naar de
bewoners toe? Indien ja, misschien nog eens communiceren wanneer iedereen terug op kot
is. Blijft die poort open? Wordt nagevraagd door Dirk.
→ In de liften kunnen er posters gehangen worden, maar er is een plastiekje weg. Is er al een
nieuw plastiekje? Nog niet dringend.
→ De parkingplaatsen vlak voor de home (waar niemand mag staan) liggen er niet goed bij.
Het is niet altijd veilig. Je kan er makkelijk je voet omslagen. Is dit al bekeken? Goed om te
vragen op ad hoc morgen!

4.3.2. Puntjes van Huisvesting
/

4.3.3. PUNTJES VAN DE HOMERAAD
→ Hadewigs kamer ligt vol aarde. De afvoer van haar buurmeisjes is vervangen zonder te
communiceren. Er zou niemand geweest zijn volgens Dirk. Normaal zijn lavabo’s per 2
aangesloten, heel vreemd. Kamer 203/204. ISS wordt erop gestuurd.

4.4. HOME FABIOLA & HOME COUNCIL KANTIENBERG
4.4.1. OPVOLGPUNTJES
→ Update huidige werken aan gevel en vraag om duidelijk te communiceren hierover naar de
bewoners toe.
Er zal niet te veel klaar zijn, de werken zijn stilgevallen halverwege maart. In de eerste week
van de paasvakantie is er wel weer gewerkt, maar toen was het bouwverlof. Er was ook een
tekort aan materialen, de werf zou nu ook verlaten zijn. Tot 15 mei gaat er niet zo veel
gebeuren, daarna worde de profielen en isolatie aan noordgevel normaal gezien geplaatst
voor de tweede sperperiode, maar we moeten er niet te veel op hopen. Het is een renovatie
van lange adem dus. De toegang verandert niet tijdens examens.
We zullen iets meer studenten huisvesten tijdens de blok.
Er is 1/3 maar naar huis bij Kantienberg. Daar moeten we streng optreden. Er zijn een aantal
mensen voor tuchtcommissie moeten komen (te vaak richtlijnen overtreden). Is dat wel
mogelijk? Ja je kan overeenkomen op apart te koken. Veel sociaal contact op kantienberg,
maar we moeten rekenen op goodwill van mensen. We moeten toch ergens wel optreden. Op
home Astrid even erg trouwens, moeten ook gestraft worden zeker! Daar wordt ook op gelet.

4.4.2. PUNTJES VAN HUISVESTING
/
4.4.3. PUNTJES VAN DE HOMERAAD
Door de maatreglen hebben we luide activiteiten verloren. Mogen deze gebruikt worden
deze zomer als dat mag van de maatregelen? Geen probleem, zolang je rekening houdt met
maatregeling en sperperiodes en ook met het max aantal (5) natuurlijk!
Blijft de regeling met de fietsen in Kantienberg? Waarschijnlijk wel.

4.5. HOME VERMEYLEN & HOME HEYMANS
4.5.1. Opvolgpuntjes
→ Gereedschap aan fietsenherstelpunt: Zijn er al universele sleutels? Herstelaanvraag is
ingediend bij fietshersteldienst, maar dat zal stilliggen door corona.
→ Vervanging poortje fietsenstalling: Is het nieuwe poortje al in werking? Ja die is
geïnstalleerd, maar wel geen toegangscontrole vorige week. Het is een veel beter systeem
zoals in de Fabiola. Er is wel degelijk toegangscontrole nu!
→ Vandalisme trappenhal: Zijn er nog nieuwe gevallen van vandalisme? Geen nieuw
vandalisme.
→ Bezoekersfietsenstallingen Groningen: Er zijn veel oude fietsen of er hangen
fietsbanden/sloten op de rekken, waardoor verschillende plaatsen niet kunnen gebruikt
worden. Zijn er nog steeds problemen hiermee of is alles nu wel goed bereikbaar?
→ Renovatie aan het dak: Verloopt alles vlot en zonder te veel hinder? Verloopt volgens Luc
vlot, weinig klachten. Soms starten ze wel vroeg met wat lawaai. Het is wel goed dat er
gewerkt wordt natuurlijk en het gaat vooruit.
→ Deur ontspanningszaal: werkt deze opnieuw naar behoren? Luc denkt van wel, maar dat
weten we niet zeker. Luc kijkt deze week nog eens.

4.5.2. PUNTJES VAN HUISVESTING
Er is een nieuwe buitenverlichting geplaats in Home Vermeylen. Het licht dat er nu in zit is
zeer helder en schijnt binnen bij het eerste verdiep. We moeten de vraag stellen om daar een
zwakker licht in te plaatsen. Dit wordt mee genomen naar de ad hoc morgen.

4.5.3. PUNTJES VAN DE HOMERAAD
/

5. ALGEMEEN
5.1. EVALUATIE MULTIFUNCTIONALS EN HOMESERV
Er werden nieuwe multifunctionals geplaatst dit jaar op Home Bertha, Fabiola, Astrid en
Gröningen. Werden deze al vaak gebruikt? Is de locatie van de multifunctional in het gebouw
duidelijk? Wordt het papier voldoende bijgevuld?
Homeserv ging vanaf januari in werking. Wat zijn de ervaringen met dit nieuwe platform?
De multifunctionals zijn echt een meerwaarde voor de home. Hopelijk blijft dat werken.

Over homeserve zijn er veel opmerkingen (soms te gedetailleerd, minder overzichtelijk). Je
moet te veel kruisjes zetten. Homeserv over het algemeen is ook wel goed voor huisvesting,
het is duidelijker voor de collega’s, mogelijke defecten worden beter gedefinieerd.

6. VARIA
→ NBW: communicatie naar nieuwe bewoners toe (timing). Je kan dit vragen aan huisvesting
om dat op een bepaald moment te doen!
→ Erasmus 20-21: werd hierover al gecommuniceerd? Gaat over gecommuniceerd worden
door huisvesting.
→ Opvolging: Ophaling fietswrakken op de homes: wanneer?
Ad hoc: maart/april. Gevraagd aan Olivier Verdun en Pieter om dit op te volgen.
→ Opvolging: GFT en nieuwe PMD+-zakken: campagne hierrond vanuit homeraden en
huisvesting? Naar volgend jaar meenemen dan!
Voorstel: Hiermee starten in september
→ Opvolging: Gebruik je eigen keukenkastje – campagne hangt er vanaf wanneer studenten
mogen terugkeren. Met die paar studenten kunnen we dat nog niet vragen, campagne vanaf
mensen terug mogen komen naar de home. Er wordt nog verder over gecommuniceerd.
→ Opvolging: Vragenlijst over sociaal wonen-concept van de homes: update? Even geen
prioriteit maar opvolgpunt!
→ Opvolging: Kast voor in HK-kot ook opvolgpuntje.
→ Opvolging: Herindeling oude Urgentlokalen @ Home Vermeylen Ook nog onder
voorbehoud, ook opvolgpuntje.
→ Opvolging: Vraag HK om extra luide activiteit op een home in 2020-2021 (uitzonderlijk)
wegens 3 lustra. Eventueel op Home Kantienberg om de internationale studenten extra te
betrekken. Solidariteit HK en andere homeraden, huisvesting heeft liever maar 5 luide
activiteiten. We moeten denken aan de bewoners. Activiteiten tot 23-00 kan wel, maar geen
fuiven liefst.
à Studenteninternet: We hebben nu nieuwe informatie gehad dan toen we het abonnement
besproken. De beslissing over beperkt internet is genomen obv het feit dat er eduroam ging
zijn. Nu het er niet is moeten we misschien nadenken of het wel genoeg is; met online lessen
gaat dat heel snel bijvoorbeeld. Dit kan nog voor problemen zorgen. Dit moet volgend jaar
geëvalueerd worden op sociale raad. 200 GB heeft sowieso zijn beperkingen!
Algemene bedanking aan huisvesting en aan de IHR. We hebben goed samengewerkt, ook
voor het advies van de Sora, dus we hebben heel veel bereikt door de goede samenwerking.

We willen Sam ook bedanken, want hij zoekt andere oorden op. Sofie neemt tijdelijk zijn taak
over. Dikke merci!
Normaal gezien gaan we de tevredenheidsenquête misschien uitstellen tot najaar. Het is al
druk genoeg en nu die bevraging doen is ook wel vreemd en zou een polemiek opstarten die
er niet hoeft te zijn.
Contactgegvens sofie: homebeheer@ugent.be en op de website van huisvesting.
Roselien nodigt huisvesting uit voor een eventueel afscheid

8. VOLGENDE IHR
- 4 mei @ Bertha (HK-verkiezingen)
- Eerste IHR 2020-2021: woe 30/09/2020 @ Home Astrid
Dirk Mathys, Luc Van den Berghe, Sam Schauvliege en Francis Ascoop verlaten de
vergadering.
Liam Viaene (Praeses Confabula), Imen Dakhlaoui (Praeses Mercator), Eli Van Kerschaver
(Vice mercator), Rano Pulatova (Praeses Savania), Lieze Kerkaert (Vice Savania) sluiten aan
bij de vergadering.

8. PRAESES & VICE
8.1. UPDATE VANUIT DE VKV
→ Online subsidies indienen: update volgt op 30/04 VKV, meer info aan Jeroen en seniores
daarna dus.
8.2. UPDATE NIEUWE STATUTEN HK
Door de AV goedgekeurd, maar milieuraad bestaan ook uit het duurzaamheidskantoor. 2
communicaties die moeten nog op de Sora goedgekeurd worden. Hopelijk op 19/05 geraken
ze erdoor en op het bestuurscollege eind mei en vanaf juni zullen ze dan gelden.
Uitzonderlijke AV moet ook opgenomen worden in de statuten!
Opvolgers: Swap shop moet ook opgenomen worden in functie milieu. Misschien moeten we
dit uitbreiden naar HoGent en Artevelde en dergelijke.

8.3. HK-VERKIEZINGEN: UITLEG VERLOOP
4 mei; kandidaat stellen kan nog door naar praeses@homekonvent.be te sturen. We hebben
nog een milieu en senior nodig.
*verloop: van elke home moet ten minste 1 vertegenwoordiger die nu actief is in het
praesidium zitten. Het mogen er meer zijn maar zij moeten op mute staan. Dan overlopen we
de kandidaten zoals in verkiezingsevenement.
*babbelen over kandidaten kan wanneer ze in de waiting room zitten. We roepen ze dan
terug voor vragen.
*niet anoniem: Stuur door naar Roos of Tessa en anders zullen we met een google form
werken of election runner (mentimeter). We sturen meer informatie dit weekend.
*2 kandidaten voor de functie, we stemmen apart voor die kandidaten.
*Duofuncties: iedereen komt in duo op.
*statuten worden nagelezen op meerderheden (kandidaten gaan naar buiten)
*als 2 mensen opkomen tussen de 2 per kandidaat.
We volgen de statuten
Meter en peter verkiezen na al de rest, zodat die mensen die niet verkozen worden nog een
kans krijgen op erefuncties.
Zoom: onbeperkt gebruiken GSR/Confabula?

8.4. AFSPRAKEN KALENDER 2020-2021
- Geen grote activiteiten tijdens lustra Home Fabiola, Boudewijn, Vermeylen.
Gaat het niet anders, dan zeker NIET op hun grote activiteiten (gala, quiz, cantus …)
en overleg eerst zeker eens met de lustrumhome.
- Iedereen vult kalender 2020-2021 pas aan na laatste homeverkiezing, dus op
16/05/2020. We kunnen en zullen dit controleren. Confabula heet extra
verkiezingsdag, dus 17/05 ook nog verkiezing.
Is er een conflict, praat hierover met elkaar en wees allemaal toegeeflijk! Misschien
kunnen jullie bepaalde grote vaste activiteiten al samen bespreken, al een kalender
als oudjes vaststellen en dat plannen en dan moet dat voor de 18de gebeuren en
daarna is het de verantwoordelijkheid van de nieuwe mensen.
Roos maakt document op om dit te bekijken.
Dit geldt nog niet voor deze zomer dus.
? Activiteiten tijdens de zomer (= 04 juli - 18/09) mogen er wel al ingezet worden,
maar geen zekerheid dat deze mogen doorgaan dus ga nog geen financiële
engagementen aan.

9. PENNING
à De subsidies komen in orde. Die kunnen in de loop van mei digitaal worden ingebracht.
à Er wordt een regeling getroffen voor het galabal.

10. MILIEU
10.1. SWAP SHOP
Collection: juni 2020
Donderdag 13u (als mensen willen joinen kan dat) zitten we samen met David over de
problemen met corona en de swap shop.

11. ICT
11.1. UPDATE HK-SERVER
Er gebeurt momenteel niks.

11.2. UPDATE NIEUWE HK-WEBSITE
Geen update. Deze zomer wordt eraan verdergewerkt en wordt het ook afgewerkt.

12. SPORT
12.1. IHC 4 - CHALLENGE RUN: EVALUATIE
Het is schitterend gelukt. Boudewijn heeft heel mooi gelopen. Het was erg spannend tot op
het einde. 450 mensen hebben meegelopen. Het was een groot succes. Aanwezigheidsprijs
wordt nog bekeken.
Eindstand:
Boudewijn wint 42 punten, Fabiola 34 punten, gedeelde 3de plaats Astrid en Vermeylen,
Savania 26, confabula 24, Bertha 17, Mercator 16
Bekers worden later uitgereikt wanneer het kan!

13. EVENT
13.1. HK-GALABAL
Vanuit de overheid is het duidelijk dat dat dit jaar niet meer realistisch is, zelfs niet in de
zomer. Het wordt dus afgeschaft. Jeroen houdt zich bezig met de terugbetaling. Er zijn
bandjes die kunnen worden uitgedeeld.
Die moet maar sturen naar Felix of aan hun feestjes bijvoorbeeld.

13.2. AFSCHEID VAN DE PRAESIDIA
We willen het jaar wel in schoonheid afsluiten. UGent volgt de overheid dus we moeten
afwachten. Dit valt natuurlijk ook wel nog op te lossen met de maatregelen in het
achterhoofd. Fingers crossed natuurlijk. We kunnen nog niks zeggen maar het wordt wel
degelijk gepland, eventueel met het nieuwe HKC enzo. We willen dit graag deze zomer doen
natuurlijk, maar het is afwachten. Dit kan voor de verwelkoming of desnoods in een
combinatie van de twee.

14. PR
14.1. HK-BOEKJE
Dat is normaal eind deze week af. Mensen die tekstjes moeten sturen, moeten dat zeker nog
doen.

15. ZEDEN & CANTOR
15.1. ZOMERCANTUS
Voorlopig 18 of 25 juli data. Dit wordt aangepast volgens het nieuwe praesidium.

15.2. LUSTRA
Er is het besef dat HK 3 locaties misloopt en we zijn faliekant te laat met de aanvraag voor
externe plekken. Bij Karaoke kan reserveren nog redelijk laat, maar er is een grote kans op
verlies. We mogen eventueel Home Fabiola gebruiken. Zij hadden hun activiteit niet nodig.

16. INTERNATIONAL

Er is een goed contact met ESN en de internetproblemen op Kantienberg zijn opgelost.
Tuchtproblemen: We moeten onze menselijke kant boven halen, maar ook kijken naar de
regels natuurlijk.
Op HoGent is er een shiftenlijst voor de gemeenschappelijke ruimtes. Zij mogen terug voor
de examens.

17. VARIA
/

