VERSLAG IHR
5 DECEMBER 2019, 18U
HOME BOUDEWIJN
AANWEZIG:
Francis Ascoop (Afdelingshoofd Huisvesting), Dirk Mathys (Homebeheerder), Luc Van den
Berghe (Homebeheerder), Sam Schauvliege (Homebeheerder)
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), Kaat Bottu (Vice Vermeylen)

VERONTSCHULDIGD: Francis Ascoop (Afdelingshoofd Huisvesting)

1. GOEDKEURING VORIG VERSLAG
Goedgekeurd.

2. VOORSTELLING TRUSTPUNT EN ACTIVE BYSTANDER TRAINING
Lore Vermeulen en haar collega komen tijdens hun presentatie het Trustpunt van de UGent
voorstellen en meer info geven over de Active Bystander trainingen die ze vanaf volgend
semester zullen organiseren.
! Om de meest gepaste data en uren te vinden voor de trainingen (2 of 3) gelieve deze
doodle in te vullen:
https://doodle.com/poll/9daiamk2u4xacq37
Warme oproep om de doodle in te vullen.

3. WIFI
De laatste opmerkingen over de drie enquêtes kunnen nog tot zaterdagmiddag gegeven
worden. Daarna worden ze geplaatst in de Facebookgroepen van de desbetreffende homes.
? Is het oké voor de senioren om de enquêtes op die manier te delen? Wanneer het best?
? Voorstel om ze na enkele weken ook via mail te verspreiden naar de bewoners toe, maar
wel nog steeds ondertekend door Home Konvent.
Stavaza rond internet/routers op de homes?
Het voorstel van Fracis is om de enquete aan het einde van deze week te verspreiden en
volgende week de resultaten te verzamelen om ze in week 13 te bespreken. Dat lijkt ons wat
kortdag. Roselien bespreekt het nog met Francis.

4. PUNTJES VAN EN AAN DIENST HUISVESTING
4.1. HOME ASTRID
4.1.1. OPVOLGPUNTJES
→ Nieuwe herinrichting buitenruimtes (oude fietsenstallingen):
Inrichting buitenruimtes is opgenomen met de Milieuraad. Er wordt gekeken hoe we de
buitenruimtes in Kantienberg (terras aan de ontspanningsruimte & grote buitenruimte
tussen home A en B) kunnen vergroenen. Het Duurzaamheidskantoor (David/Kobe), samen
met Jan De Doncker (groenonderhoud UGent) nemen hiervoor een initiatief, samen met Sam.
Ook de buitenruimte Astrid wordt mee opgenomen. Belangrijk is dat deze groenpolen
onderhouden worden.
→ Middenplein dak: Daar liggen veel sigarettenpeuken. De sigaretten gaan door ISS worden
opgekuist. In orde.
→ Kuisen van de ramen: Van zodra er een datum is, koppelen we terug. Zal vermoedelijk in
het voorjaar zijn.
→ Ontkalken douchekoppen: Dat is doorgegeven. Dirk heeft er geen melding meer van
gehad.

4.1.2. PUNTJES VAN HUISVESTING
à Evacuatieoefening: Heel goed verlopen in Home Astrid. Het was snel en efficiënt.
à Prikborden aan het sanitair: Ze hangen daar wat slecht. Dirk gaat navragen of ze mogen
verplaatst worden.

4.1.3. PUNTJES VAN DE HOMERAAD
à Nieuwe camera inkomhal: De homeraad heeft een nieuwe camera opgemerkt in de
inkomhal.
à Nieuwe inkomhaldeur: Er hangt geen sticker op of dergelijke waardoor vele mensen
tegen de deur lopen.
à Papier met Preventiestudenten in de keukens: De nieuwe papieren hangen er nog niet.
Dat is in alle homes, niet enkel in home Astrid. Het zal worden doorgegeven.

4.2. HOME BERTHA
4.2.1. OPVOLGPUNTJES
→ Vlag: Vorige week heeft Dirk met Dominique gepraat. De vlag mag er komen, maar die zal
er soms wel af moeten. Bertha zal kijken om een vlag te bestellen.
→ Sensor fietsenstalling: Er zijn geen problemen meer met de fietsenstalling, dus dat werkt
goed.
→ Deur van de gemeenschappelijke zaal in blok A: De klink hangt nog steeds naar beneden.
→ Herstellingen plafond in gemeenschappelijke zalen blok A en B: Dat is doorgegeven.
Mechanica is er mee bezig.
→ Deur gang 1, blok B: de klink aan 1 kant is volledig losgekomen en het badgemoment blijft
piepen: Alle deuren werken weer.
→ Kunnen er branddekens worden voorzien? Normaal hangen die in de
gemeenschappelijke keukens, maar Home Bertha heeft dat niet. Huisvesting zal er ergens in
de gangen 1 of 2 hangen. Is dit al in orde? Francis is er mee bezig en Dirk gaat het opvolgen.

4.2.2. PUNTJES VAN HUISVESTING
à Evacuatieoefening: Deze was ook geslaagd.
à Parking: Dit is met Dominique besproken. De inrit zou een uitrit worden en omgekeerd.
Dit zal worden besproken op de vergadering van de homeraad en Cynthia zal het resultaat
doorsturen naar Dirk. De middelste inrit zal dichtgemaakt worden, zodat enkel fietsers en
voetgangers door kunnen. Er komt dan een extra parkeerplaats
à Op het postlokaal komt een groot huisnummer met de tekst “leveranciers, gelieve naar
de bewoners te bellen”.

4.2.3. PUNTJES VAN DE HOMERAAD
à Problemen met de wifi op verdieping 4: De bewoners moeten dit zelf aan de helpdesk
melden.
à Op sommige verdiepen (Blok A, 3de en 4de verdiep) moeten de bewoners lang wachten
voor het water lauw/warm wordt. Dirk geeft dit door.
à Geluidsoverlast Blok A 1ste en 2de verdiep: Er werd eerst gedacht dat het een bewoner
was die ’s nachts zaken verschoof, maar nu wordt er gedacht dat er ergens boven het
homeraadlokaal een pomp of dergelijke is die lawaai maakt. Dirk geeft het door.

4.3. HOME BOUDEWIJN
4.3.1. OPVOLGPUNTJES
→ Printer: is er een locatie vastgelegd waar het printpapier voortaan bewaard wordt?
Zowel papier als toner worden voortaan door HV (jobstudenten) geleverd (ook in Vermeylen)
– dat zal ook zo zijn voor de andere toestellen (nog geen nieuws wanneer precies deze
worden geleverd, maar we houden jullie uiteraard op de hoogte).
→ Branddeuren beneden: De ene gaat niet meer toe (kant van upkot/bij resto). Allebei
zouden een alarm moeten hebben als ze blijven open staat, maar het alarm blijkt niet meer
te werken. Dit zou in orde moeten zijn.
→ Douches hogere verdiepingen: Er is amper water bij lauw water. Er is niet zo een sterke
straal zoals bij koud water. Dit wordt het best via een herstelformulier doorgegeven. Het zou
nu al iets beter zijn.
→ Fuif: Teruggekoppeld met PerC: PerC kan activiteiten met overlast uiteraard niet zomaar
stilleggen. Het spreekt natuurlijk voor zich dat de organisatie van het event cf. de afspraken
in het protocol moet volgen, en activiteiten die uit de hand lopen, kunnen natuurlijk wel
stopgezet worden. Dat gezegd zijnde, weet Francis dat het konvent en de homeraden zich
telkens van hun beste kant laten zien bij de organisatie van dgl. activiteiten en dat het naar
zijn aanvoelen ook niet nodig zal zijn om sanctionerend in te grijpen.
→ Lift aan resto kant: Die is al 2 weken stuk. Dirk heeft gebeld, maar het duurt wel lang.

4.3.2. PUNTJES VAN HUISVESTING
à Evacuatieoefening: Die was ook geslaagd voor zo’n groot gebouw. Er staat wel veel afval
en rommel aan de doorgangen van de nooduitgangen. Er zal een campagne worden
opgestart. Als het weer warmer wordt moet de homeraad opnieuw een berichtje zetten in de
facebookgroep.

à De slagboom zal maandag 6 januari in gebruik gaaan. Er moet ook nog een keer
gecontroleerd worden op mensen met een bewonerskaart.

4.3.3. PUNTJES VAN DE HOMERAAD
/

4.4. HOME FABIOLA & HOME COUNCIL KANTIENBERG
4.4.1. OPVOLGPUNTJES
→ Update verbouwingen gelijkvloers: Er wordt ten vroegste begonnen in 2020, maar het
strippen van het gebouw staat gepland voor 2025. Er zou dus gewacht worden met de
verbouwingen tot 2025, maar de ontspanningszaal zal dan in het najaar 2020 worden
opgesmukt.
→ Solarium: Hoe is de situatie nu? Er zijn geen klachten of problemen meer geweest. Vanaf
volgende week blijft deze terug later open, maar er worden geen problemen verwacht.

4.4.2. PUNTJES VAN HUISVESTING
à Werken aan de gevel: er is vertraging. ze kunnen de panelen niet in 1 keer eraf halen,
waardoor het langer duurt.
→ Internationale studenten: Op de milieuraad is o.a. vastgelegd dat in kader van MMM een
ontbijt georganiseerd wordt met ‘internationale allure’. Internationale studenten zullen
gevraagd worden om specialiteiten van hun land te bereiden. Dit, o.a., als incentive om de
uitwisseling met Vlaamse studenten te stimuleren. Anderzijds kunnen de homeraden van
Vermeylen en Fabiola de hand reiken naar de inwoners van Kantienberg, door hun events
ook bij hen te promoten. Wellicht zullen (zouden) heel wat internationale studenten hierop
ingaan.

4.4.3. PUNTJES VAN DE HOMERAAD
à Vragen over de huidige werken: Is Fase 1 al volledig gedaan? Want de muur aan kamer 16
en 17 is veel kouder nu. Luc geeft het door.
Er zijn veel klachten over de geluidsoverlast.
Bij de werken aan de sanitaire ruimtes was de communicatie heel laat. Dat was omdat er
maar laat een consensus over was.
In de mails vanuit huisvesting wordt enkel over werken aan de schrijnwerkerij gesproken,
maar er staat ook elke dag een busje van “asbest-verwijdering”. Dit is enkel voor de

zekerheid, omdat het een oud gebouw is. Er moet ook gecommuniceerd worden om de ramen
dicht te houden.
à Er wordt gevraagd om in de blokperiode het solarium 24/24 open te houden, omdat er
veel passage is in de studiezaal.
à Kan tijdens de blok de hoofdingang terug open gemaakt worden, aangezien er geen
werken zijn dan? Luc moet dat navragen.
à Er zijn enkele bewoners die vroegen naar een huurvermindering door de overlast van de
werken. Ze kunnen een procedure opstarten, maar de werken zijn noodzakelijk.
à De volgende cantus staat gepland op 17 februari. Deze zal terug in de studiezaal moeten
doorgaan. De cantus van het HK is op 10 maart. Het is niet zeker of het dan al terug in de
ontspanningszaal kan doorgaan.
à Problemen internet: Op gang 5 was het heel erg. Ze hebben alle persoonlijke routers
uitgetrokken en de problemen waren nog steeds even erg. DICT moet altijd gecontacteerd
worden. Huisvesting kan dit zelf niet oplossen. Er zou communicatie moeten komen naar alle
bewoners dat de persoonlijke routers problemen veroorzaken op het netwerk.
à Karolien klaagde dat er tijdens de cantus mensen aan het feesten waren op de wc’s. Dat
is volgens de homeraad niet waar. Ze letten er steeds op dat er geen geluidsoverlast is in de
wc’s. Zolang de homeraad dat blijft doen, is er geen probleem.

4.5. HOME VERMEYLEN & HOME HEYMANS
4.5.1. OPVOLGPUNTJES
→ De stopjes in de lavabo’s: Dat is in orde.
→ Gereedschap aan fietsenherstelpunt: Zijn er universele sleutels aanwezig? Er is nog geen
verandering. Sam gaat ervoor kijken.
→ Vervanging poortje fietsenstalling: Er zijn blijkbaar nog meer storingen. Soms staat hij
open en soms is hij dicht en krijg je hem zelfs met je badge niet open. Het poortje is
versleten. Luc heeft een versnelde werkaanvraag ingediend. Dienst mechanica gaat er zo
snel mogelijk werk van maken.
→ Fietsenstalling bezoekers (te Groningen): om 23u gaat die op slot, maar het licht blijft
branden. Dat is normaal met een sensor. Het is doorgegeven en de homeraad denkt dat het
in orde is. Sam gaat het nog eens checken.
→ ISS: DGFB voert bijkomende controles uit op de activiteiten van ISS. Het toezicht is
verstrengd. Als de homeraad merkt dat er nog problemen zijn, moet ze dat doorgeven.

4.5.2. PUNTJES VAN HUISVESTING
à Asflateringswerken: De werken zijn af en alles is in orde.

4.5.3. PUNTJES VAN DE HOMERAAD
à Studiezaal: Er is veel positieve feedback dat de zaal nu al 24/24 open is. Kan dit de
volgende jaren en examenperiodes ook al vroeger dan de sperperiode? Huisvesting staat
daar wel voor open, maar er moet mee opgepast worden. De studiezaal kan snel in een
“feestzaal” veranderen. De zaal zou vanaf 1 december 24/24 kunnen open zijn, maar niet in
oktober/november.
Het valt op dat er nu ook al veel externen in de studiezaal zitten. Er wordt gevraagd of er
sporadisch kan gecontroleerd worden of alle personen in de studiezaal bewoners zijn.
à De homeraad werd uit het homeraadlokaal gezet toen ze aan het vergaderen was, omdat
de studiezaal werd afgesloten. De homeraad vraagt of ze de studiezaal zelf mag afsluiten
als ze na 23u moeten vergaderen. Luc spreekt Karolien hierover aan.
à GFT: Niet alle bewoners weten wat er in de GFT-bakjes mag. De homeraad vraagt of er
communicatie kan komen naar de bewoners over wat in de gft mag en wat niet. Ranald zal
er met de andere milieus naar kijken om een papier op te stellen en na te vragen hoe de
wetgeving juist zit.
à Homeraadfotokastje: De beschermfolie is eraf gehaald, waarschijnlijk door een dronken
persoon. Er wordt gevraagd of er opnieuw folie kan komen over de foto’s. De homeraad zal
zelf kijken voor een folie of plexiglas.
à Dinsdag (10/12) is er een receptie op home Vermeylen om het semester af te sluiten.
Iedereen is uitgenodigd voor een hapje en een drankje.

5. ALGEMEEN
5.1. EHBO-KIT: ICE PACKS
Tijdens het HK-voetbal hebben we gemerkt dat de icepacks in de EHBO-kits niet goed
werken, ook al zijn ze nog niet vervallen. Zou er gekeken kunnen worden naar andere? Dit
wordt best gemeld aan de permanentie. Roselien zal dit doen.

5.2. SPORT OVER DE MIDDAG
Francis en collega’s doen graag aan sport. Daarom vraagt Francis zich af of er op Home
Vermeylen of Fabiola over de middag sportactiviteiten worden georganiseerd, en of ze
hieraan ook mogen deelnemen. Indien ja, waar kunnen ze bij aansluiten?

De homes zullen het laten weten als ze iets organiseren, maar home Fabiola doet niet veel
activiteiten en home Vermeylen doet de meeste activiteiten ’s avonds.

5.3. HOME SERV.
Het nieuwe systeem zal van start gaan op 3 februari 2020.
De test is goed gegaan.
Er is nog een bedankje voorzien voor de mensen die hebben meegedaan. Zij mogen dat
komen afhalen aan het onthaal van Home Vermeylen.

5.4. (BRAND)VEILIGHEID
De homebeheerders zullen volgende week rondgaan om de (brand)veiligheid te controleren
op de kamers.

6. VARIA
→ Opvolging: Kasten voor in HK-kot. Dirk en Sam kijken daar nog voor.
→ Opvolging: Sensibiliseringscampagne: ‘Wees lief voor de buren’. Deze is verspreid.
→ Opvolging: Herindeling oude Urgentlokalen @ Home Vermeylen: kleine stockageruimte
voor HK? Extra stockageruimte is opgevraagd bij DGFB. Francis houdt ons op de hoogte.
→ Francis: Ik wens iedereen fijne feestdagen en heel veel succes met de blok en de komende
examens!

7. VOLGENDE IHR
Voorstellen 2e semester:
• 13 februari @ Home Fabiola
• 11 maart @ Home Vermeylen
• 28 april @ Home Fabiola
• 4 mei @ Home Bertha (HK-verkiezingen)

Imen Dakhlaoui (Praeses Mercator), Rano Pulatova (Praeses Savania) sluiten aan bij de
vergadering.

8. SECRET SANTA
Dirk Mathys, Luc Van den Berghe, Sam Schauvliege verlaten de vergadering.

9. PRAESES & VICE
9.1. NIEUWE WETGEVING CATERINGMATERIAAL
Vanaf 2020 zal het op alle evenementen – van schoolfeesten tot grote festivals – verboden
zijn om drank te serveren in wegwerpbekertjes, blikjes of petflesjes.
Meer info: https://www.ovam.be/nieuwe-wetgeving-cateringmateriaal
Roselien gaat navragen hoe dat zit met evenementen in de overpoort.

9.2. WHAT THE GDPR?
Korte bespreking van de infosessie en wat we hieruit geleerd hebben/welke zaken we nog
kunnen verbeteren. Zorg dat je zeker je best doet qua databescherming moest je controle
krijgen.
Foto’s: Sfeerbeelden mag als een persoon geen onderwerp is van de foto. Vermeld in het
evenement dat er foto’s genomen worden en naar wie moet gestuurd worden om een foto te
verwijderen. Wanneer iemand een foto wil verwijderd zien, ben je verplicht om die te
verwijderen. Als de foto’s op de pagina van de fotograaf zelf komen, zet je best die fotograaf
als contactpersoon.
Voor verdere vragen mail je best naar privacy@ugent.be.
De powerpoint is via volgende link te bekijken:
https://drive.google.com/file/d/1eSZxkrI5xfR68jUWojJA2Hst_kVWE3iB/view?fbclid=IwAR
3QBSZ25KB4s03a3AGS5yQvBlaub6wegbQnBnrGFK7zNEfseHy_K-d69_U

9.3. SEKSUEEL OVERSCHRIJDEND GEDRAG
Vul aub de doodle in zodat de data zo snel mogelijk kunnen worden vastgelegd:
https://doodle.com/poll/9daiamk2u4xacq37

9.4. EVALUATIE CAMBIOKAARTEN PER HOME
Worden deze veel gebruikt?
Enkele homes gebruiken deze veel, andere helemaal niet. Iedereen vindt het wel handig dat
er aparte kaarten zijn.

10. PENNING
10.1. VERDICT VERDELING SUBSIDIES OP DE VKV
In het 2de semester zullen Roselien en Jeroen samen zitten met alle homes om uit te leggen
wat mag ingebracht worden, want we zijn over het algemeen heel braaf met de zaken die
we indienen.

10.2. HK-BEKERS
De HK-bekers zijn aangekomen. Jeroen zal de berekening nog doen van de factuur en zal
deze naar de penningen doorsturen.

11. ICT
11.1. HK-SERVER
Update?
Binnen enkele weken zal er een update gebeuren van de server en dan kan Home Vermeylen
eindelijk zijn website updaten.

11.2. HK-WEBSITE
De feest van home bertha staat nog steeds niet op zijn plaats.
Gertjan gaat het aanpassen.

12. MILIEU
12.1. SWAP SHOP
Voorlopig staat de datum op 5 februari, maar de internationale studenten van Mercator zijn
er dan nog niet. We zouden daarom de datum willen verzetten naar 6 februari.
Ranald zit morgen samen met huisvesting en zal het bij hen navragen.

Ranald doet nog een warme oproep om mee te komen helpen. Er wordt best eind januari nog
een oproep gedaan, want dan heeft iedereen een beter beeld over hun planning.

13. SPORT
13.1. HK-VOETBAL
Evaluatie:
à Er was kritiek gekomen dat de poules niet goed waren verdeeld, maar dat was geregeld
aan de hand van de uitslag van vorig jaar.
à De timing zat ook niet goed. Volgend jaar zullen de wedstrijden minder lang duren om
meer buffer te hebben en omdat de matchen te lang duurden (blessures, etc.).
à Er was ook weinig opkomst door de datum. Het was op een vrijdag, maar het kon niet
anders. Volgend jaar zal het doorgaan op woensdag 11 november.

13.2. MANILLENTOERNOOI
Evaluatie:
Het is goed verlopen en het was gezellig. Er was veel volk aanwezig en er zijn er ook veel
blijven plakken. Iedereen heeft ook meerdere keren kunnen spelen.

13.3. FRISBEE
à Home astrid kon hun laatste match niet uitspelen, waardoor ze op een gedeelde eerste
plaats kwamen met Home Vermeylen. Beide homes vinden dit niet plezant. We werden
buiten gezet door de scheidsrechter, waardoor we er niets aan konden doen.
à Home Bertha vond het niet eerlijk dat ze zowel tegen Vermeylen als Boudewijn moesten
spelen, maar de poules zijn gemaakt op basis van de achternamen van de Praessesen. Dat is
dus eerlijk verlopen.
à Er was onduidelijkheid over waar de supporters nu mochten zitten, dus dat wordt best
gecommuniceerd in het evenement. Er mogen geen schoenen en eten in de zaal. De
supporters moeten dus boven zitten.
Over het algemeen moet er meer buffertijd worden ingerekend, omdat er al een paar keer
vroeger gestopt is door omstandigheden. Er zal gevraagd worden om een halfuur vroeger te
starten.

14. EVENT
14.1. HK-QUIZ
Evaluatie:
à De quiz is vrij laat georganisseerd, omdat Robin er later is bijgekomen. Ondanks
technische problemen is het over het algemeen goed verlopen. Tijdens de testen waren er
geen problemen. Ondanks dat heeft iedereen er wel van genoten.
à De vragen zouden te moeilijk zijn geweest, maar dat is bewust gedaan voor de “oude
zakken” die graag en veel quizzen. De laatste rondes waren de moeilijkste dus die volgorde
kon iets beter.
à Tussen de vragen door werd er te veel tijd gelaten. Daarom zullen we met een timer
werken en wordt er sneller door de vragen gegaan om dan op het einde van de ronde meer
tijd te laten.
à Vorig jaar was er het probleem dat het geluid niet tot vanachter kwam. Ook dit jaar was
dit het probleem. De events waren zich daarvan bewust, maar tijdens de opzet is het niet
gelukt om dit in orde te brengen.

14.2. HK-GALABA
à Het galabal zal dit jaar weer doorgaan in Loods 25. De datum was oorspronkelijk 23
maart, maar de zaal is dan al volgeboekt. De alternatieve data zijn:
- 16 maart: Enkel Confabula heeft een activiteit. Er wordt aan Liam gevraagd of dat een
probleem zou zijn. De zaal is dan wel pas vrij vanaf 17u.
- 19 maart: Dit is geen goed idee doordat de dag erna een vrije dag is.
- 30 maart: Dit is geen goed idee, omdat het dan streekbierenweek is op Home Boudewijn.
Conclusie: 16 maart is de beste datum. Als dit niet lukt zal er worden gekeken voor een
andere zaal.
à We zouden zo veel mogelijk dj’s van op de homes willen gebruiken. De events doen een
oproep om de dj’s binnen je home door te sturen.
à Er was het plan om een receptie te organiseren voor het galabal voor de pro-HK leden.
We vrezen ervoor dat het bij Loods 25 niet zal gaan als de zaal pas vanaf 17u vrij is. Er waren
ook suggesties voor een bandje. Jolien haar papa zou een bandje hebben. Op de Bertha zit
ook iemand met een bandje. De contactgegevens worden naar de events doorgestuurd.

15. PR
15.1. HK-BOEKJE
De HK-boekjes zijn er en worden uitgedeeld aan de homes. De online-versie heeft Kaat
toegevoegd aan de IHR-facebookgroep.

16. ZEDEN & CANTOR
16.1. TRADITIONELE CANTUS
Evaluatie:
à Alles is goed verlopen en het was heel leuk.
à De machinist was heel goed. Hij heeft ons twee liedjes geleerd die we in volgende
cantussen waarschijnlijk gaan zingen.

16.2. HOW TO CANTUS?
à Pappenheimer: Op home Fabiola is het weer voorgevallen dat er foto’s zijn genomen.
Home fabiola heeft met het praesidium besproken dat een home die de pappenheimer als
schachtenopdracht heeft staan niet welkom is in het derde deel van hun cantussen. Geen
enkele home heeft het nog als schachtenopdracht.
à Met de senioren is er besproken dat er aan het begin van de cantus moet worden vermeld
dat er geen gsm’s worden gebruikt en zeker geen foto’s gemaakt. Dit wordt best nog eens
herhaald voor de start van de pappenheimer.
à Io vivat/Gaudeamus igitur: We zingen het Io vivat voor senioren en eigen pro-senioren.
Het gaudiamus wordt gezongen voor HKC-leden.

16.3. DOPEN
à De dopen zijn vlekkeloos verlopen! Ook bij de andere konventen was dat over het
algemeen het geval.
à Er wordt gewerkt aan een gestandardiseerd draaiboek voor volgende jaren.
à Er worden meer EHBO workshops georganiseerd en ze zullen verplicht worden voor alle
temmers.
à Lodewijk gaat aan de temmers vragen om cijfers door te sturen over wie er was
ingeschreven voor de doop, wie er effectief is gedoopt en wie er op het einde van het jaar
ontgroend werd.

à Er is over het algemeen een daling in opkomst voor de dopen (niet bij het HK) en dat zou
waarschijnlijk komen door het incident van vorig jaar en de negatieve aandacht van de
media. Dat wordt nog bekeken.

16.3. MASSACANTUS
à Medewerkers moeten aanmelden bij Benny overdag en ‘s avonds
à Avondmedewerkers blijven tot het laatste moment (= wanneer comité dat zegt) of geen
geld.
à Tappers zijn geen medewerkers
à Geen zeep/kots/pis en dergelijke in emmers
à Het is in de verste hal
à Tram is enkel gratis in terugreis
à Tickets kunnen jullie via link in mail zondagavond om 21u downloaden
à De senioren zullen een lijst met de ingeschrevenen per home doorsturen.

17. VARIA
→ Onpartijdigheid van verenigingen HK
bv. petitie rond het afroepen van de klimaatnoodtoestand door UGent
We proberen om als home zo onpartijdig mogelijk te blijven en ons niet te mengen in
politieke debatten (niet meedoen aan betogingen, etc.)
à Er zijn een paar personen van een vermoedelijk feministische groep op verschillende
homes rondgegaan om chocolade en dergelijke te verkopen. Ze zijn onaangekondigd binnen
gegraakt en dat zou niet mogen. Roselien geeft het door.

