Homeraad Fabiola 2017-2018

Voorbereiding vergadering 8 oktober 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, Eefje Raskin
Reinout Minnaert

Afwezig

/

Goedkeuring vorig verslag
check
Stemming vaste medewerkers
Clara en Thibaut zijn onze vaste medewerkers
Er mogen nog bijkomen, dus als iemand vraagt om VM te worden kan je deze persoon
voorstellen in volgende vergaderingen.
IHR
-

-

-

Billijke vergoeding
Opnieuw aangehaald bij Francis, gisteren mail gehad. Hij wil vermijden dat andere
homes in het vezier komen, en wil dat wij een afwachtende houding aannemen.
Jolien zal morgen naar Mike bellen. Anders zetten we onze evenementen terug
online en checken we of billijke vergoeding ons nog in de gaten heeft.
Kantienberg
7 november hebben wij op onze bar beerpong, heirvan is er al een poster op
kantienberg. Vermeylen doet een activiteit in het tweede semester. Het is voldoende
als we hen op de hoogte houden (posters) van feestjes enz.
Diefstal/overlast
Direct mail sturen naar luc bij overlast of diefstal, wachten tot volgende IHR is te laat.
Herbruikbare bekers
HK zou eventueel kijken voor HK bekers, die je zou kunnen aankopen. Plan komt
heirvan nog. Nu zouden mensen korting krijgen als ze eigen beker meenemen. Onze
cantus is nu donderdag al. Voor deze een warme oproep. Voor volgende cantussen
kunnen we wel een extra euro vragen voor degene die geen bekers meehebben. We
zullen de bekers van HK afwachten.

-
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Nieuw poortje
Valt niet altijd dicht dus probeer er op de letten dat deze dicht is.
Reclame feestjes
Best eerst sturen naar de praeses voor je reclame maakt op hun fb groep. Posters
hangen enkel op prikborden.

Afgelopen activiteiten
-

-

-

-

Openingsreceptie
Bijna alle flessen cava op. Heel veel nieuwtjes, alles is vlot verlopen.
Gangmeetings
Niet veel op voorhand vastgelegd, bij de meeste wel vlot verlopen. Misschien
evenementjes aanmaken volgend jaar?
Welcome home bar
HK is hier geweest met guido zakjes en gratis bakken. Iets minder volk (normaal in
zo’n drukke week)
Speedfriending
Vlot verlopen. Veel nieuwtjes en praesidium maar geen andere gekende gezichten.
Spaanse bar
Veel volk, sangria goed verkocht, ook tapas op. Leuk dat vermeylen een fuif had en
dat er van andere homes eerst bij ons werd binnen gesprongen
Fabialoha
Volgende keer veel vroeger reclame beginnen maken, voor de rest wel goed
verkocht. Wel veel volk van de homes, vanaf 1u30 moesten we stoppen met
verkopen en dan ging al het volk ook weg.
Bloemenkransen die over zijn, doorverkopen aan Boudewijn?
Veel vanille jenever over (11 flessen), geraakt wel op via doorverkopen?

Komende activiteiten
-

-

IHC lopen
We hebben 8 lopers. Dinsdag al gaan oefenen.
Vanaf 19u is de bar open, T-Rex staat achter de bar. Shauni is ook aanwezig.
Schachtenverkoop bar
Schachten en doopcomité worden verwacht om 20u30. Deze mogen helpen met alles
klaarzetten. Jolien en Joke (Charlotte neemt over als Joke er nog niet is) doen de
kassa tijdens de verkoop.
In evenement: mensen die willen schachten kopen cash meenemen.

-

-

-

-
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Doop
Medische fiches? Bijna de helft al binnen. Stuur persoonlijk als ze nog niet ingediend
hebben. Als er mensen kunnen, helpen met hot dogs maken.
Doopcantus met als extra thema pokémon…
Jolien plaatst nog in het evenement een oproep om zelf een beker mee te brengen
(nu nog geen prijsverandering)
Kassa: 1e deel: Charlotte
Biermeester: 1e deel: Trex
Lezing cybercriminaliteit
Fabiola @ … (allemaal activiteiten die niet wij regelen, maar we gaan er wel in groep
naartoe, bv. Museumnacht, lezing, cinema)
Cinema op dezelfde dag van feestje, vroeg genoeg gaan dat praesidium kan helpen
opzetten  beter datum verzetten naar maandag ervoor?
Alles die al vaststaat kan je vinden op www.homekonvent.be
Vraag aan Joke: kunnen we 2 euro goedkoper aanbieden? Joke zal dit eerst bekijken
Voor de rest: alle inschrijvingen zijn via dezelfde link, bovenaan vermeld dat je alles
kan blijven aanpassen
Vraag om naar musical/ theater te gaan?  nu al kijken voor tweede semester
Casinobar
Fancy bar met pokerset, cava verkopen, …

Extra’s
-

-

Home weekend (Datum + plaats + verantwoordelijken?)
Is al gereserveerd, terug in de Hoge Rielen van twee jaar geleden. Van vrijdag 22
maart tot zondag 24 maart. Nog eens bellen voor gebouw met keuken, of informeren
voor eten, ook vermelden dat we vereniging zijn zodat we geen buren hebben.
Extra jassen
Er kunnen nog bijbesteld worden voor als er nog een willen.

Functies overlopen
Cultuur
- Quizcomité samenstellen
Ze beginnen met de quiz (voor 20 november), Sam zal nog berichtje plaatsen in de
homeraadsgroep, stuur naar cultuur als je wil mee helpen
Peters/meters/vaste medewerkers mogen wel meedoen met de quiz, alles van
vragen enz. worden enkel geplaatst in de groep van het comité.

Homeraad Fabiola 2017-2018
Bar
-

Nieuwe foto’s aan de muur bijhangen  PR kan hiervoor kijken (kost ingeven bij
recreatiemateriaal)
Bier via HK bestellen
Bar zal hier eens voor kijken

PR
-

-

-

Yssi’s café
Een kaart van yssi’s cafe waarbij je 7 kaartjes krijgt voor 10 euro. Moet nog verder
uitgewerkt worden. Niet dat wij bv 50 kaarten kopen en daarmee blijven zitten. Moet
verder uitgewerkt worden. Probeer meer te gaan naar daar, bv voor fuif andere
homes. Mss eerst proefperiode?
Sponsorkaart
Er zijn veel meer sponsors bij, de kaart wordt 3 euro en is weer in samenwerking met
de Vermeylen. Het zal een vouw kaartje zijn omdat er zoveel sponsors zijn.
Ze moeten niet allemaal op de banner staan, alleen degene die geld geven staan
hierop.
Foto’s trekken op evenementen?
Als je er zelf niet kan bij zijn, geef mss camera aan verantwoordelijke.

Milieu
- Milieuraad
Posters hoe sorteren: in enkele keukens zijn deze weg, is doorgegeven dat we
nieuwe krijgen
Gft bakjes: doorgeven aan Jolien voor volgende IHR
Bak om batterijen op te halen: staat momenteel in ontspanningszaal, mail al gestuurd
naar Luc of dit wordt opgehaald  best in de studiezaal zetten
Dopjesinzameling: contactgegevens van alle gangverantwoordelijken nodig zodat zij
dit in de gaten houden. Misschien met verschillende homes samen
Dakterras: al gestuurd naar Mike maar hij kan niet meer aan zijn Ugent mails
Feest
- Voor volgende feestje een google docs documentje, zodat ze feedback kunnen geven
en eventueel ideetjes voor volgende feestjes.
Vorig jaar deed Senne dit om de paar weken, wel 1 grote enquête op het einde van
het semester

