Verslag Vergadering HKC
31 oktober, 19u, Home Fabiola
Aanwezig: Benny, Vincent, Sven, Roy, Anouk, Thibaut, Katchiri, Lisa VB, Jietse, Jessie,
Laurent, Lodewijk
Verontschuldigd: Leandro, Jasper, Angèle, Lisa De Blauwe, Lara

1) Goedkeuring vorig verslag
Goedgekeurd.

2) Evaluaties activiteiten
Student Kick-Off

De activiteit in het HK-tentje was leuk en mooi uitgevoerd, maar toch verbleekte onze
stand naast die van andere verenigingen. We trokken wel onze eigen bewoners aan, maar
mensen die niet bekend waren met het HK werden er meestal niet door aangetrokken.
Voorstellen
- Inkleding bv. foto’s, bordjes in mooie layout,… > aantrekkingskracht
- Activiteit toevoegen bv. nagelen
- Gadgets uitdelen
- Andere prijs? Niet iedereen is geïnteresseerd in een ticket voor ons galabal.
TO DO: Budget/Sponsor bekijken voor het maken van een gadget.
Dit doen we best nu al, zodat er nu geld voor is én het dan alvast geregeld is.
TO DO: Gewicht doorsturen naar Lisa + Winnaar wedstrijd aankondigen

Nieuw Bewonersweekend
(Zie IHR 2 oktober)

Terugkoppeling/werkpuntjes
- Josephine kon niet helpen bij de opkuis door knieproblemen
- HKC vind het overbodig om een HKC-voorzitter te voorzien
- Draaiboek publiek maken (online!)
- Beter communiceren met elkaar, met mensen die shifts hebben,…
- Stiften bbq: opgedeeld in bar- en bbq-shift
- Homes beter verdelen over shifts
- Confabula betrekken!!!
Verwelkoming
Erg leuk en positief ontvangen door de homes. De activiteit was erg mooi aangekleed.
Onthouden: onderleggers + servetten van Makro!
Werkpuntjes
- Dienst Huisvesting en Studentenactiviteiten iets later uitnodigen. Ze komen altijd stipt
op tijd, in tegenstelling tot de homes die altijd later binnenstromen.
- Minder brood bestellen

200 jaar UGent / Iedereen Ugent

Een geslaagde activiteit. Bedankt aan Benny voor de lekkere pannenkoeken!
- Niet veel volk > Vermoedelijk door locatie, niet zo centraal
- Teveel drank aangekocht
- Veel mensen vroegen om rondleidingen > Francis had dit liever niet door de werken
- In het geval van fotografen: Leg je gsm even opzij

Praesidiumweekend
Leuk weekend!
Breakeven.
Vraag: Moeten de GPSen nog betaald worden? Onduidelijk, wachten op een eventuele
rekening. Die zou bij Laurent aankomen, aangezien hij het huisje huurde.
Werkpuntjes
- Teambuildingsactiviteit met heel de groep ipv in kleine groepjes
- Iets minder uitgebreid ontbijten

3) Sport
Evaluatie IHC
Een goede eerste IHC, zowel HK Sport als de homes waren tevreden.
Logistiek
- één kartonnen doos/home met nodige aantal flessen water & wafels
+ papieren scoretelling + overzicht + balpen
- overzicht + scortelling + balpen / veld
- (extra pluimpjes)
Poules in de zomer maken spaart veel tijd uit: Op de dag zelf moet enkel de drank en het
eten aangekocht worden + de planningen en score-papieren geprint worden.

Evaluatie IFT

Voetbal: Goede score!
Basket: Alle matchen verloren MAAR desondanks erg leuk
Zwemmen & Volleybal: Forfait
Nemen we het IFT op in het HK-Sport aanbod?
Dit is perfect haalbaar, maar het is vooral een kwestie van engagement bij de homes.
Voorlopig waren enkel Boudewijn en Vermeylen de sturende krachten achter de deelname.
Het is niet zo moeilijk om 1-2 personen per home af te leveren (dit zal zelfs niet verplicht
worden) maar de sporten moeten wel bereid zijn om reclame te maken, om de bewoners
warm te maken voor deelname. Dit bleek nu al een probleem te zijn.
Ook moet men bij een eventuele volgende deelname met een diverse (van verschillende
homes) groep spelers komen. Hier is namelijk commentaar op gekomen vanuit het FK
voornamelijk door de boudewijn-truitjes op de voetbal.
→ Wordt nagevraagd op IHR.
TO DO: HK-Sporttruitjes maken met de overgebleven schilden van de jassen,
Zoeken naar een goedkope leverancier + sponsors op shirts om kost te drukken (PR)
NAVRAGEN: Mogen Confabula en Savania ook deelnemen?

Voorbereiding HK voetbal

Jessie heeft Cedric telefonisch gecontacteerd. Hij heeft ook een shiftenlijst + checklist
doorgestuurd.
ETEN EN DRINKEN
Broodjes
Worden besteld bij De Smul (≠ Het Pleintje)
HK schiet voor; er wordt nadien een factuur naar iedere home gemaild.
Soep
Via L’Arbre (sponsoren één gratis mayonnaise-emmer)
TO DO: Potten, lepels, bekers… voorzien.
HK heeft normaal twee grote potten.
Fruit
≠ BEO-Markt
Via Roy
—> Systeem van IHC: één doos met water (grote flessen) en fruit / aantal spelers
—> Extra fruit kan aan 20-50 cent verkocht worden
Bar
Bier, Aquarius, frisdrank (overschot 200 jaar Ugent)
TO DO: Voorraad controleren in kot
LOGISTIEK
Verlengkabels
Boxen (≠ DSA) > Navragen op IHR bij Fabiola of Astrid
Fluitjes: OK
Ballen: via sporten
Verwarmingselementen op gas en elektriciteit (Lodewijk en ev. Lisa)
Tenten: Lodewijk (>lustrum Savania)
Beker: Aanwezigheidsbeker voorzien + Boudewijn vragen om wisselbeker
EHBO / Coldpacks: iedere sport voorziet hun doos + vragen op IHR
VERLOOP
7u begin opbouw + koffiekoeken
8u begin spelen
Lotje trek of dichtbij?
Loting, anders is het elk jaar Home Astrid
’s Avonds: lichten aandoen om n.t.b. uur
(uurschema hang hier nog vanaf)
ETC
Maximum aantal spelers? Neen, hoe meer volk hoe beter. Ook kan niet iedere speler kan
een hele dag aanwezig zijn! Bewoners, leden, oud-leden en sympathisanten mogen
meespelen.
Eén persoon speelt in één ploeg!
bv. Homes die meespelen met Bertha en Savania
Iedere home voorziet één scheidsrechter
Voor de halve finales & finale is er een externe scheidsrechter (€15,00 onkosten)
Verzekering UGent: In orde
Verzekering Confabula en Savania: Bloso Oost-Vlaanderen

4) Dopen
Alle dopen zijn goed verlopen en georganiseerd
- Ook Mercator werd gecontroleerd: zeer goed in orde!
- Fabiola: doopfiches niet in orde
Doopcontainer
- Enkel gebruikt door Vermeylen
TO DO: Factuur aanvragen op VKV
Voor DSA-Evaluatiemoment / VKV
- Duidelijkheid over welke konventen precies instaan voor welke niet-aangesloten
verenigingen; en dit dan ook vastleggen op papier

5) HK tweedaagse
Quiz
ORGANISATIE
Quiz zelf is bijna af
Invulbladeren voor punten opgesteld
13/25 teams ingeschreven
Shiftenlijst: Iedereen moet heel de avond aanwezig zijn!!!
Katchiri zet deze online
Dranken: frisdrank, pils (€1,00), Duvel, Rouge, wijn
Sponsoring Colruyt: 4 pakken koffie
THERMINAL
Beschikbaar van 10u-24u
! Badge niet in de brievenbus steken > Doorgeven aan SK
Beamer van Thermi gebruiken (Boudewijn gebruikt die van het HK)
ETC
Dress code: Casual chic > Kerstkaartje en groepsfoto
Meenemen: lange kabels
laptop Katchiri + jury

HK voetval
Zie boven
TO DO: Shiftenlijst opstellen (asap)

4) Cantus
27 november
Verantwoordelijken: Thibaut en Lodewijk
- Bestellen bier (via PR)
- Thema wordt besproken
! Geen hapjes voorzien

Inschrijvingen
- HK 10 man / home
- SK en FK zelf
- MAX 100 personen
TO DO: Evenement aanmaken (na HK voetbal)

Massacantus
Aangevraagd. Tickets komen eind november

5) Penning
STAND VAN ZAKEN
NBW: €800,00 winst
Verwelkoming: €200,00 minst
Praesidiumweekend: klein verlies
SKO: kleine onkosten maar grotendeels gratis
Subsidies: in orde > volgende week herverdeling

6) ICT
WIFI
Enquête werd door 427 mensen ingevuld (60% is voorstander)

MAAR te weinig reactie, moet hoger!
Opmerkingen
- €132 pp, pa voor 200 Gb is gigantisch duur
- Wifi-overal project is niet voor de homes
- Geld ter financiering (DSV) is afgeketst
—> Voor ons is het - op deze manier - een no-go
TO DO: Vincent; afspraak maken met Feliciaan

Dropbox
Harde schijf subsidieren (TO DO Benny)
> Alles van dropbox ordenen en centraliseren

E-Sport
Sowieso tweede semester.
Hoeft niet perce in IHC geïncorporeerd te worden
TO DO: Materiaal bekijken met Zeus > Simon contacteren

7) Milieu
Er volgt nog een milieuvergadering.
Gruute Kuis wordt betrokken in Maart Milieumaand.

8) Communicatie
GSR
- Nieuwe voorzitster: Tara
- Vormingsdag valt samen met HK voetbal
Stugent
6 december
Tentoonstellingen
Over Ugent > in STAM en MIAT
Warmathon
Voorlopig onduidelijkheid over locatie: Citadelpark of Blaarmeersen?

9) Pr
Jassen
Fouten werden doorgeven. Is er iets voor terugbetaald?
bv. Jas Katchiri
Jas Jessie > Compensatie vanuit HK voor mannenmodel
Werkpunt: Volgend jaar double- en triple-checken
Bij mankementen: foto’s bijvoegen
Truien
Alles qua kleur is aangevraagd.
Savania is blijven stalken, en heeft uiteindelijk de bestikking niet moeten betalen.

Sponsors algemeen
- Voetbaltruitjes > Wie zou ons willen sponsoren?
- Soep HK Voetbal: L’Arbre
- Maes: Blijkbaar heeft Boudewijn een nóg betere deal
Factuur van hen meenemen naar de brouwer om te trachten goedkoper te krijgen.
Sponsors quiz
Budget: €50,00 > bv. Vakantieveilingen
Navragen bij: Kinepolis, JEKA, leverancier (bierprijs),…

10) Sport
TO DO: HoGent contacteren voor korting sportvelden
Vraag: E-Sports organiseren?
LAN-avond organiseren en incorporeren in IHC
Leuk idee! Eerst vragen aan de sporten van de homes.
Zie ICT

11) Event
Update datum galabal: Maandag 12 maart
Bandje als opwarmer: Eventueel bandje van broer Jasper
DJ’s: Bjorn Boon gereserveerd

> Voor meer DJ’s: Roy is uw man

12) Varia
Filmpje VKV
Naar aanleiding van uitspraken Noels in Van Gils en Gasten.
Er komt geen directe reactie, maar ze willen wel een tijdloos filmpje maken
> Standpunten van schachten, doopcomité, families…
> Mooi uitwerken
> Mensen laten zien dat een doop meer is dan alleen de doop zelf
Er was financiering van de DSA, en het zou deze week gemaakt worden
MAAR het project ligt stil.

Toetreding Mercator
Mercator wil toetreden: komt op de volgende IHR.
Reeds vergadering geweest met HoGent Mercator en HK
= uitleg over het reilen en zeilen van het HK
Voorwaarden: Al 2 jaar bestaan, ze bestaan al 3 jaar.
Proefperiode: 6 maand, vooral om te kijken naar aanwezigheid en klik

Evaluatie slack
Benny: Positief
Lodewijk: Denkt dat hij soms dingen mist, maar niet erger dan FB
Tabbladen zijn wel handig
Katchiri: een zoekfunctie om later te reageren zou handig zijn
Lisa: Gevoel dat mensen niet altijd op de hoogte zijn
> Reageren en/of like geven op post
Persoonlijk bereiken: FB is vlotter
Conclusie / stemming op volgende vergadering

Kerstkaartje
Foto op quiz + bewerking door Lodewijk
TO DO: Attributen meenemen

ETC
HOGENT SUBSIDIE: Inbrengen van de zaal
SAVANIA QUIZ: Doen wij mee met een eigen team?
PARKEERKAART HK → IHR
VERKIEZINGEN HK → Later houden? Jietse!

13) Feedback
Evaluatiemoment: volgende vergadering!

14) Volgende vergadering

