Homeraad Fabiola 2018-2019

Vergadering zondag 23 september 2018
Aanwezig

Verontschuldigd

Jolien Schelstraete, Maxim Vandycke, Joke Geeraert, Charlotte Van
hullebus, Lotte De Cock, Lore Willemen, Jonathan Verhelst, Esther
Demets, Jordi Jaenen, Shauni Bernau, Elien Cambie, Felien Boone,
Senne Adam (skype), Karine Xian, Lise Blokerije, Robbe Devos, Sam
Lambin, Tom Libbrecht, Kas Devriendt
Reinout Minnaert

Afwezig

/

Opvolgingen
Jolien: milieu en cultuur
Maxim: sport, schachtentemmer en cantor
Joke: ICT, scriptor
Charlotte: PR, feest en bar

Stemming Tom en Charlotte
Tom en Charlotte blijven. Na twee maanden doen we nogmaals een stemming met de
evaluatie voor Senne, Jezus, Tom en Charlotte

Verantwoordelijke Kantienberg
Taken: posters is het Engels verzorgen en rondhangen in kantienberg, activiteiten op
verplaatsing helpen regelen.
(Zij weten al dat er elke woensdag bar is en ze weten ook al van de beerpong op de Fabiola)
Jolien zal eens navragen of de Vermeylen nu mee zal werken of niet
Momenteel Lore en Charlotte (wil Sam dit nog doen zoals vorig jaar)
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Billijke vergoeding
Jolien heeft een mailtje gestuurd naar Francis maar nog geen antwoord gekregen.
We gaan best een abonnement aankopen voor een volledig jaar zodat we weer activiteiten
kunnen aanmaken via de Home Fabiola Ugent pagina.

Komende activiteiten
(stuur zeker twee weken op voorhand naar Jolien als je activiteit wil plannen zodat ze dit nog
kan aanvragen bij HK)
Openingsreceptie (zondag 23 september)
Cava en fruitsap staan in de frigo’s in barkot, shiftenlijst staat al online op de groep
Iedereen beneden om 19u30 zodat we allemaal samen kunnen opzetten. (TO DO lijst zal
aanwezig zijn voor opzet en opkuis)

Gangmeetings (maandag 24 september)
Geen evenement voor aangemaakt maar wel posters aan elke keuken
Vraag hierop of er mensen gangverantwoordelijke willen worden
Eventueel samensmelten op het einde van de avond

Ontspanningsavond (bar dinsdag 25 september)
We krijgen 3 bakken gratis bier van HK en ze komen ook guido gidsen brengen
Rad van fortuin wordt gespeeld, bij elke consumptie eens draaien aan het rad

Speedfriending (dinsdag 2 oktober)
Ongeveer hetzelfde systeem als vorig jaar maar met twee aparte grote tafels, zorgen dat
iedereen met elkaar gesproken heeft. Elke ronde krijg je een vraag en er liggen extra
onderwerpen op tafel om over te praten. Misschien spelletjes van tafels tegen elkaar maar
dit staat nog niet vast.
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Spaanse baravond (woensdag 3 oktober)
Tapas en sangria aanwezig (nog niet zeker over hoeveelheden en prijs  overleg met bars
van vorig jaar en met Joke)

Eerste fabfuif (donderdag 4 oktober)
Systeem van 1 iemand achter de kassa en 2 voor de shotjes. Werken met drankbonnetjes, bij
5 shots krijgen ze een bloemenkrans. Shiftenlijst moet nog gemaakt worden maar zal niet te
lang zijn, we mogen drank verkopen van 22 tot 1u

Volgende Vergadering
Maandag 8 oktober om 21u in solarium

Functies overlopen

Scriptor
-

Het is belangrijk dat Senne op de hoogte blijft van wat er op de Fabiola gebeurt, dus
stuur foto’s, quotes en wist-je-datjes door
Maak reclame voor de nieuwsbrief (er hangt blad in de ontspanningszaal waar ze emailadres kunnen opzetten)

Sport
-

IHC lopen eindigt op het dakterras van de Fabiola, daarom gaat de bar vroeger open
(rond 19/20u) op 10 oktober
Start to run verandert naar start to sport, zo kunnen er ook andere sporten gedaan
worden bij bv slecht weer
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Milieu
-

Terug dopjes inzamelen, in elke keuken een doos zetten met foto. Stuur nog een
mailtje naar Luc zodat de kuisploeg op de hoogte wordt gebracht.
Brainstorm om tuin proper te houden?
Budget voor dakterras?  navragen bij Mike, anders aan Jolien en Maxim
Via de PR zal er elke week een vegetarisch receptje op de pagina komen

Bar
-

-

Ronde van Drankrijk (iedere bar is een etappe, dus het zou voor een aantal weken
zijn, gele trui: meeste consumpties maes kriek en frisdrank, witte trui: meeste
consumpties voor schacht een eerstejaars, groene trui: snelste adje, bolletjes;
meeste consumpties zware bieren). Hoe verder uitwerken?
Bar op woensdag van de massacantus wordt verzet naar donderdag erna
Er is jupiler die over datum is en dus weg moet, we gaan geen nieuwe bestellen,
enkel nog maes
Tweede week verkiezingen voor nieuwe feest

-

Poster maken voor nieuwe feest functie

-

Naamkaartjes voor de homeraad zijn klaar
Preventiestudenten pas eind november gekend, zij krijgen dan kaartjes

-

PR

ICT

Vaste medewerkers
-

We vragen de VMs van vorig jaar nog eens, als er andere interesse hebben mogen ze
sturen naar Jolien
Stemming op volgende vergadering
Statuten aanpassen dat VM wel met geld mogen werken? (ze werken mee achter de
bar enz.)  statutenvergadering
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Gangverantwoordelijken
-

Vraag na op de gangfeestjes of er interesse is, geef door aan Jolien

Brainstorming
Goede doelen
Nieuw asiel in Oostende, je kan “stukje” van het nieuwe gebouw kopen.
Wat is er gebeurd met inzameling van schachten vorig jaar?
Op sinterklaasbar  als praesidia ons laten verkopen, rad van fortuin, nagelen, …

Reunie avond
Laatste dag van de Fabweek, Kas en Jessica willen hiervoor kijken
Idee: inschrijven met hun oude kamernummer, misschien kunnen ze die bekijken als ze hier
zijn

TO DO LIJST
Charlotte:
- Op lijst statuten vergadering: wat met vaste medewerkers?
- Verantwoordelijken kantienberg opvolgen
Jolien:
- Billijke vergoeding
Cultuur:
- Speedfriending verder uitwerken (spelletjes?)
Bar:
-

Spaanse bar verder uitwerken (tapas?)

Feest:
- Shiftenlijst eerste fabfuif

Homeraad Fabiola 2018-2019
Milieu:
- Dopjesinzameling uitwerken
- Budget dakterras navragen

Bar:
-

Ronde van Drankrijk verder uitwerken

PR:
-

Poster nieuwe feestfunctie

Varia
Maxim: het is kakweer
Esther: Ik heb teveel koffie gedronken en ben nu aan het trillen
Shauni: hallo
Elien: Ik ga bijna tante worden
Lore: ik heb maandag tot 8u30 les dus het kan zijn dat ik te laat ben op de vergaderingen
Felien: ik moet pipi doen
Karine: ik heb een nieuwe tattoo laten zetten van planeetjes
Lise: ik heb vorige week mijn bloed laten testen
T-rex: ik heb honger
Jordi: ik heb mijn rijbewijs gehaald
Kas:

- het is Maxim en ik en niet ik en Maxim (tegen Jolien)
- ik ben officieel weer ugent student
- kom met zoveel mogelijk af naar het nieuw bewonersweekend

Jonathan: tot hoelaat is de smatch open?
Lotte:

- Pieter is van straat
- doopcomité is nog niet goedgekeurd (nu dus wel oepsie)
- Jolien je bent lelijk

Joke: wil PR nog tekstje schrijven bij evenement openingsreceptie?
Senne: het is hier momenteel 27 graden
Jolien: ik mag voor het eerst weer bloed geven

