Homeraad Fabiola 2018-2019
Voorbereiding eerste vergadering
Aanwezig

Jolien Schelstraete, Charlotte Van hullebus, Maxim Vandycke, Joke
Geeraert, Lotte De Cock, Lore Willemen, Jonathan Verhelst, Esther
Demets, Jordi Jaenen, Shauni Bernau, Elien Cambie, Tineke Van der
Sompel, Felien Boone, Senne Adam, Eefje Raskin, Karine Xian, Lise
Blokerije, Robbe Devos, Sam Lambin

Verontschuldigd

Tom Libbrecht, Reinout Minnaert

Afwezig

Welkom van Jolien
-

Linten afgeven aan Jolien als je ze niet meer nodig hebt, anders mag je die
binnensteken bij Jolien tijdens de inhaalweek
We laten blad doorgaan, vul deze aan met je gegevens
Er is een activiteitenfiche die je kan gebruiken, dit hoeft niet maar is wel gemakkelijk
in het begin

Basis vergaderingen
-

Om de twee weken maandag om 20u, er kunnen uitzonderingen zijn als praeses en
vice niet aanwezig kunnen zijn
Puntjes worden ten laatste de zaterdag voor de vergadering doorgestuurd (liefst met
klein beetje uitleg)
Kom voorbereid naar de vergadering
Zit per functie samen, dit is gemakkelijker om te kunnen overleggen en niemand te
storen
Laat het weten aan Charlotte als je niet aanwezig kan zijn
We bespreken telkens de afgelopen en komende activiteiten, ook puntjes van de IHR
en ad hoc vergaderingen worden meegedeeld, we overlopen alle functies
Als er belangrijke stemmingen gaan gebeuren laat ik dit op voorhand weten zodat er
eventueel volmachten kunnen gegeven worden
Jolien leidt de vergaderingen en geeft ook het woord, verstoor elkaar niet zo gaan
vergaderingen veel vlotter
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Stemming meter/peter
-

-

Eerst stemmen we hoeveel we willen
Dit jaar waren er 3 peters (Tim, Jason en Thibaut)
Vorig jaar met kandidaturen, nu niet, het is een eer om deze te krijgen, we willen dit
echt vragen aan deze personen
Stemming, volgend jaar vragen we 4 peter/meterfuncties
Wie? Mike, Jessica, Kas en Laetitia

Praesidiumweekend plannen
We willen opnieuw twee delen doen, weekend van sleutelbedeling om te kunnen
vergaderen en fun weekendje in de zomer plannen bij Maxim thuis
Nu in juli kunnen plannen? Poll komt online!
Alles komt online wat je moet meenemen naar zee ☺

Functies overlopen
 op algemene werking
 belangrijke data overlopen
Feest:
plannen data feestje!
Aangezien de Delta zo snel vol is, al gekeken voor data, donderdag 14 februari kan. De week
erna is wel Fabweek. Mag dit al vastzetten.
Ook al naar twitch, porters en yssis café gestuurd.
In tweede semester valt 14 februari heel vroeg, mss later dan in Yssis nog een feestje waarin
we ook drank kunnen verkopen?
Mss feestje samen met andere home?
Probeer toch elk semester een feestje te geven in de yssi’s café.
Temmer:
plannen doop en ontgroening !
schachtenverkoop: woensdag 10 oktober (derde week)
doop: donderdag 11 oktober
ontgroening: donderdag 25 april (na de paasvakantie)
doopcomité samenstellen, ongeveer evenveel als vorig jaar
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Cantor:
plannen cantussen (Jezus is niet aanwezig vandaag)
PR:
Zeker starten met sponsoring zoeken na de examens!
Terug bespreken met Vermeylen om samen een kortingkaart samen te stellen
Vraag ook eens aan Noodle bar in overpoort
Milieu:
Dopjes inzamelen al starten voor september, ze komen dit ophalen als je aan 100kg zit.
Probeer sowieso per keuken te kijken en in de studiezaal.
Denk eens na over het dakterras groen maken
Scriptor:
Dezelfde drukker als vorig jaar gebruiken, eerste boekje voor begin academiejaar
Zoek mensen die in de redactie willen zitten
Liefst 2 enquêtes per semester, als ze dit invullen, consumptie op de bar krijgen
Ideeënbox maken met google form
Bar:
Bar-BQ, moet aangevraagd worden? Gaat dit?
Jolien zal de protocollen online plaatsen, maar dit is waarschijnlijk wel mogelijk
Iemand die een betalend spotify account heeft die door bar mag gebruikt worden? Sam
Zet poll online met ideetjes voor thema’s , zodat homeraad mee kan stemmen en waarin we
nieuwe ideetjes kunnen zetten
Sport en cultuur bar: 1 per semester inplannen
Sport:
(is niet aanwezig)
ICT:
In de zomer beginnen met eens kijken hoe je op verschillende pc’s internet installeert
Graag op tijd onze naamkaartjes
Cultuur:
Wordt verkozen woensdag
Probeer zo snel mogelijk de data van de quiz vast te zetten
Hoogpraesidium:
We nemen een functie op ons. Vorig jaar uit hp zelf, nu als functie zelf beslissen wie je graag
wilt dat jou opvolgt.
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Ad hoc vergadering
-

Dringende vervanging van de poortjes is doorgegeven

-

Plannen voor de verbouwingen op de gelijksvloers nog bezig met aanpassen

-

Volgende week komen ze normaal ramen wassen, we krijgen hier sowieso nog mail
over

-

Dikke proficiat voor maart milieu maand, Fabiola heeft dat echt heel goed gedaan, ze
gaan zeker in de warme zomermaanden de gft bakjes in de gaten houden
(experiment gaat door)

Variarondje
Jordi: Ik ga game-night gaan kijken
Elien: ik heb bijles gegeven vandaag
Robbe: ik zit dus echt op gang 6, vertel het voort
Lise: ik ben veganist, vandaag ruzie gezocht met paar van schild en vriend
Karine: ik vind photoshoppen heel leuk
Eefje: ook al zit ik niet in de homeraad, ik wil toch helpen in de homeraad! Mss VM?
Esther: ik moet nog douchen maar ga dat niet doen
Senne: weekend van de sleutelbedeling hebben wij de bar opengedaan, niet veel succes
gehad. Probeer wel echt in de gangen rond te gaan, stel jezelf en de homeraad voor, zeg dat
ze vragen mogen stellen.
Felien: de zaterdag al sleutelbedeling? Yes en Jolien is lelijk
Tinneke: ik dacht dat de homeraad “het bestuur” was
Shauni: ik heb net gerealiseerd dat ik bbq heb aangevraagd maar geen vlees eet
Lore: ik hoop volgende week verkozen te worden (het is deze week)
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Sam: nog veel gratis pintjes op vergadering! Sleutelbedeling is enorm belangrijk! Lore en ik
zouden heel graag in de homeraad zitten, ik ben meer dan enkel temmer
Lotte: beetje reclame voor de buren, morgen alles moet op bij de Vermeylen
Jonathan: als er iemand vragen heeft of hulp nodig heeft, vraag gerust!
Joke: ik weet dat het moeilijk jaar gaat worden maar dit is extra motivatie!
Maxim: omdat iedereen mijn vorige varia puntje heeft gehoord, een t-shirt heeft da 1, 2, 3 of
4 gaten?
Charlotte: ik ben sleutels en badge en jims kaart vergeten thuis
Jolien: ik heb er keiveel zin in om met jullie allemaal samen te werken! Het wordt mss
moeilijk jaar maar we zijn allemaal gemotiveerd dus we gaan hier een mooi jaar van maken.
Bram en ik hebben een relatie.

TO DO
Alle functies: denk eens na wie je graag zou hebben van het hoogpraesidium die jou opvolgt,
we bespreken dit later nog
Feest: data vastleggen feestje
Temmer: doopcomité samenstellen
Cantor: plannen cantussen`
PR: na examens/zomervakantie sponsoring zoeken (die van dit jaar, ga ook naar Noodle Bar)
+ samenzitten met Vermeylen voor gedeelde kortingkaart
Milieu: denk na over hoe je dakterras groener wil maken, verderkijken naar
dopjesinzameling
Scriptor: redactie volgend jaar samenstellen
Bar: poll online plaatsen voor thema’s
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Jolien: protocol online plaatsen (mogen we bbq doen?)
ICT: naamkaartjes maken voor praesidium, kijken hoe je internet installeert op verschillende
computers
Cultuur: zo snel mogelijk data quiz vastleggen

