Homeraad Fabiola 2018-2019

Vergadering 11 februari

Aanwezig

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

Verontschuldigd /
Afwezig

/

1 Goedkeuring vorig verslag
check

2 Jaarverslag
Het is klaar en ingediend bij dsa, document komt nog op de Facebookgroep.

3 Komende activiteiten

Baravond: Desperation Day (Bar)

De baravond valt een dag voor Valentijn, er is een promo op Maes (1+1)
Het evenement stond wel vrij laat online, probeer zeker week op voorhand (ideaal
is de donderdag)
Shiftenlijst voor tweede semester komt ook nog online.

Fabiola fuif: Love is a battlefield (Feest)

Als fotograaf komt Mirco terug af voor 3 uur, hij vraagt 75 euro.
Definitieve shiftenlijst komt op de groep. (pdf/afbeelding)
Alle posters hangen al op, delen in FB groepen zal nog gebeuren.
Gebruiken we kleine waterpistooltjes als extra? (Charlotte zal eens kijken in de
action)
Niet alle cocktails op voorhand mengen! Je kan altijd tijdens de avond gaan
bijmaken als bidon op is.

Fabweek: openingsreceptie (Charlotte)

Van 20u tot 2u aangevraagd, poll shiftenlijst komt nog online.
PR —> poster, evenement en kleine briefjes voor onder de deuren
Charlotte: cava, fruitsap, chips, tafelrollen
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Fabweek: een Fabiola cantus (Jezus)

Geen vast thema, we veranderen doorheen de cantus. Ze mogen komen in
aangepaste kledij van het thema die ze denken dat het zal worden.
Bier is al besteld, geen aangepaste dranken nodig.
Jezus —> nog sturen naar Roy (zeden)
Kassa
start: Joke en Senne (1 iemand inkom en 1 iemand verkoop bekers)
1e tempus: Lore
2e tempus: Charlotte
Biermeester
1e deel: T-rex
2e deel: Jonathan
3e deel: Maxim

Fabweek: IHC basketbal (Sport)

Er is geen extra activiteit op dinsdag, probeer dus zeker voldoende sporters en
supporters mee te krijgen!
Ze starten om 18u in Schoonmeersen.
Ga dus zeker nog op deuren gaan kloppen deze week!

Fabweek: 7 gangenspel + baravond

(ook Pimp your home van HK, Jolien gaat sowieso al)
De activiteiten moeten in superhelden/Marvel thema.
Jolien —> post plaatsen in groep van gangverantwoordelijken (lijst hiervan komt
ook online)
We starten om 19u op gang 7 en gaan zo naar beneden. Dus de activiteiten hoeven
niet telkens een halfuur te duren!

Fabweek: stadsspel (Cultuur)

De bedoeling is dat deelnemers foto’s gaan zoeken en zo de stad bezoeken/leren
kennen. Meer details komen nog online.
Zou komen op 2,5 euro per persoon.

Fabweek: reünie (Kas en Jessica)

De bar is van 20u tot 2u aangevraagd.
Nu is vooral reclame nog nodig naar oud-bewoners. Vraag ook om oude foto’s mee
te nemen of door te sturen.
Jolien —> beamer reserveren
Jessica —> banner voor fb evenement, kostprijs hapjes sturen naar Joke
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Escape room (milieu)

25 februari om 19u30 in solarium, het is een escape room rond duurzaamheid. Dit
kost 125 euro. We kunnen met 10-15 man meedoen dus de kostprijs hangt hier
vanaf.

Volgende vergaderingen

dinsdag 26 februari 21 uur solarium: normale vergadering
zondag 24 maart 10 uur solarium: statutenvergadering (noteer dit zeker!!)

4 VTK 24h of charity
Er is veel gecommuniceerd zonder ons tussen VTK en huisvesting. Ze willen ergens
in maart een volledige dag activiteit doen voor duurzaamheid/ goede doel en
willen hierbij onze tuin gebruiken.
We gaan ons zoveel mogelijk proberen hierbuiten te houden (verantwoordelijkheid
en klachten zijn niet voor ons)

5 Herbruikbare bekers
HK heeft gezorgd voor harde herbruikbare bekers die we kunnen gebruiken bij
cantussen. We hebben er 70 en het is 4 euro per beker.
Ze worden verkocht op onze cantus.

6 Vragen voor IHR?
Kunnen ze zorgen voor meer wc papier? Eventueel enkel in de verlengde weekends.

7 Gala-avond der studentenverenigingen
Op 27 februari 19u, we vragen 5 tickets.
Nu gaat Jolien, Maxim, Charlotte, Kas en Jezus/Shauni
Thema van ons galabal staat ook al vast —> masquerade
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8 Homeraadslokaal kuisen
Maxim zal doodle online plaatsen om een datum vast te leggen.

9 Functies overlopen

Feest

- contracten delta
Vanaf 28 februari kunnen we nieuwe data vastleggen
—> nog niet doen, commentaar andere homes te vroege planning, die van
volgend jaar kunnen zelf wel datums vastleggen na verkiezingen
- boombal (feestje op verplaatsing)
Laatste feestje in Yssis gaat niet door, op verplaatsing naar boombal? feest
waarop je volksdansen leert.
Niet echt feestje, eerder iets voor cultuur?
Als een extra feestje niet meer lukt is dat niet erg, we hebben ook nog ons
galabal waar veel bij komt kijken.
- DJ en fotograaf galabal
Fotograaf: Mirco opnieuw voor 3 uur en Lotte voor zetelfoto’s
DJ: tijdens receptie en eten gaan we spotify lijst op zetten, vanaf
openingsdans wel een DJ (vraag eerst naar hun prijzen)

Sport

Planning 2e semester: schaatsen, bowling en jumpsky —> stuur datums/ weken
door waarin je deze wil plannen

Cultuur

Zondag worden alle datums gepland (geef mss weken door als er speling mogelijk
is)

ICT

Gamenight in het tweede semester —> samen plannen met bar
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10 Varia
Maxim: Morgen is het feestje van Mercator, dus ik stel voor om samen naar de
Vermeylen baravond te gaan om dan vanaf daar te vertrekken?
Shauni: Donderdagochtend is het cantus van de Boudewijn, wie wil er nog mee?
Lotte: Jullie hebben allemaal een superleuke skireis gemist, dus als je volgend jaar
de lesvrije week niets gepland hebt, ga zeker mee! aja en Jolien is lelijk
Lore cultuur: Parkwacht zou graag ons dakterras gebruiken als cantusplaats
(kan voor veel redenen niet, wij hebben dan al cantus + niet op dakterras)
Felien: *verhaaltje niet voor de lieve lezers*
Eefje: Ik heb deze morgen vroeg moeten opstaan want er waren gisteren geen
treinen meer naar Gent
Jezus: hoe heette een onenight stand vroeger?
Esther: ik ben weg want ik moet mijn trein nog halen
Lore schacht: het is hier leuk
Lise: Het parlementsgebouw in Budapest is 2 meter langer dan in Londen en ze zijn
daar heel trots op.
Karine: Ik heb nog een jetlag van naar China te gaan (en ze heeft een date :o)
Robbe: Karine en ik gaan een vlog carrière beginnen
Jordi: Wist je dat een zaadcel beweegt met 5mm per seconde en bij zaadlozing 45
km per uur haalt?
T-rex: gaan we een bus van delijn kopen?
Senne: Sommige vrouwtjes libellen doen alsof ze dood zijn zodat ze niet worden
lastig gevallen door de mannetjes
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Kas: Een zeeslak heeft een heel grote penis zodat hij niet uit zijn huisje moet om
voort te planten, op die manier kan zijn huisje niet gestolen worden door een
ander mannetje. En ik ga een maand naar Costa Rica om vrijwilligerswerk te doen.
Elien: Ik heb een stageplek voor deze zomer!
Jonathan: Een struisvogel kan de snelste marathon lopen, in 45 minuten! (een mens
is trager en een paard nog trager want die kunnen geen lange afstanden door over
verhitting)
Joke: IK heb vandaag geleerd hoe je een band moet oppompen met dank aan
Karine
Charlotte: Ik moet morgen om 5u opstaan om op tijd in Ieper te geraken omdat ik
naar de gynaecoloog moet :(
Jolien: Ik moet pipi doen en ik wil naar de cantus

