Homeraad Fabiola 2017-2018

Vergadering maandag 17 december
Aanwezig

Verontschuldigd
Afwezig

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

Goedkeuring vorig verslag
1) Cocktails op baravond uit verslag weglaten
Stemming evaluatie Senne, Jezus, Tom en Charlotte
Senne: blijft
Jezus: blijft
Opmerkingen: beter plannen plus meer aanwezig op vergaderingen
Tom: blijft
Charlotte: blijft
Comité’s samenstellen
-

Homeweekend (19, 20 en 21 april in De Hoge Rielen)
Sturen naar Thibaut en Angele als ze willen helpen koken (Charlotte)
Activiteiten à Esther, Jolien, Charlotte, Sam (liften), Clara, Robbe
Galabal (30 april)
Sowieso feest (DJ, fotograaf, billijke vergoeding), PR (eten, wijn), Jolien, Lotte,
Charlotte, Maxim, Jonathan (Poll, inschrijvingen)
Jolien: Poll plaatsen voor thema galabal

Afgelopen activiteiten
-

Germanicantus
Hoeveel bakken zijn er gedronken, wat hebben we allemaal over? Jezus checken
Voor gang 1 was het zeker in orde, niet te veel lawaai, toiletten proper
Veel externe clubs afgekomen dus dat is wel leuk
Moet beter georganiseerd en opgevolgd worden!!
De wissel van kassa moet beter
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-

Ihc volleybal
We waren vijfdes, enkele supporters, ze hebben hun best gedaan

-

De warmste bar
We hebben voor het goede doel 355 euro opgehaald met praesidiumverkoop
+ geld schachtenbar (180) van vorig jaar, ook 11,50 winst van amaretto en chocomelk
Kas is leuke presentator, mss ietsje meer reclame?
Af en toe minder volk op de bar, er worden heel veel activiteiten georganiseerd. Op
elke baravond was er nu al een andere activiteit van HK.
à Spelletje tussen de gangen: actiefste gang krijgt verrassing op kaas en wijn?
Maxim gaat geld gaan afgeven aan asiel Oostende

-

Sinterklaas
Goede editie, nog steeds te luid? Neen want niet veel klachten gekregen en het is al
heel beschaaft geworden.
Er is veel volk naar beneden gekomen, op het einde van de dag was al het eten op
Tip volgend jaar: strafjes van stoute kindjes verplicht invullen?
Elien heeft nog google docs hiervan (bestellingen)

-

Museumnacht
Veel volk maar dat kunnen we nooit omzeilen, mss iets vroeger vertrekken volgend
jaar

-

Schaatsen
Het was plezant, misschien kleine schaatspiste. De sfeer is leuker op wintermarkt dan
bv in kristallijn. We hebben uiteindelijk wel groepskorting gekregen ook al waren we
niet met 20 man.

-

Massacantus
Roderik en Jolien zijn in de ochtend gaan opzetten, volgend jaar laten doen door
schachten. Erna is er niemand gebleven.
Goede stok voor de vlag gevonden
Tickets: nu op voorhand uitgedeeld en dan enkele ter plaatse (zo laten, we
vertrekken toch grotendeels samen)

-

Boekenfestijn
Leuk, klein groepje en dag na massacantus
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-

Massakaterbar
Wel veel volk, willy’s en marjetten gekeken met projector. Leuke afsluiter als laatste
bar.
Mss behouden dat katerbar op donderdag blijft na massacantus?

Komende activiteiten
-

Kerstdiner met homeraad (zorg dat je secret santa meehebt!)
Neem je eigen eten mee 19u30 in ontspanningszaal

-

24u delta (Felien)
VTK wil onze tuin gebruiken, ondertussen verbroederen met de buren?
à Eerst aanvragen bij huisvesting dan kunnen we verder onderhandelen (Jolien en
Maxim?)
We mogen zelf beslissen hoeveel we willen meewerken
(enkel onze tuin gebruiken of kunnen we deal maken voor oa. onze feestjes?)

-

fabweek (tweede week van tweede semester)
à welke dag doen we wat?
Zondag: Openingsreceptie (Charlotte)
Maandag: Cantus?
Dinsdag: IHC basketbal (sport)
Woensdag: Bar (zevengangenspel) à gang 1: Senne, gang 2: Lotte, gang 3: Lore, gang
4: Lise, gang 5: Sam, gang 6: Robbe, gang 7: Charlotte à superhelden thema (marvel)
Donderdag: stadsspel? (cultuur)
Vrijdag: Reunie (Kas en Jessica)

Functies overlopen
-

Penning
Negatieve poef afbetalen tegen nieuwjaar

-

Feest
- 4 april: oorspronkelijk afgesproken met Yssi’s à andere locatie of datum? (niet in
de week van 1 april)
- galabal: fotograaf en DJ eens beginnen zoeken
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-

IHR
- wieltjes aan onze ping pong tafel
- prikborden in studiezaal gaan ze uit elkaar hangen zodat we terug wit ruimte
hebben
- communicatie rond werken: ze geven alles door dat ze weten
- plannen dakterras: Francis is helemaal voor
- kuisen solarium: aan het opvolgen (normaal elke woensdag)
- klachten van kuisvrouwen: verkeerd opgeleerd door Lisa?
- poortje is doorgegeven: je kan hem niet meer volledig opendoen
- 12 uren loop is 12 mei

Varia
Jonathan: Lotte is niet alleen onze schachtentemmer, maar ook een vis, die bv. Geserveerd
wordt in preisaus. Maar wist je dat deze vis ook wel “zeeduivel” genoemd wordt?
Joke: verhaaltje massacantus
Elien: op IHC volleybal hebben andere homes een mascotte: wij een Fabiolifant volgend
jaar?
Karine: de stickers zijn er
Robbe: DV5er staat op telenet
Esther: mijn frigo heeft een bakje en da stinkt en ik heb da kei lang uitgekuist
Felien: familiecantus homekonvent joepie mijn mama komt
Clara: ik vond het heel leuk om hier te zijn
Lotte: sinds wanneer zijn onze vergaderingen zo lang? Jolien je bent lelijk
Shauni: we moeten naar jumpsky, er is een nieuw deel bij met obstakels
Eefje: ik moet nog al mijn kerstcadeautjes kopen
Lise: er komt volgend semester hopelijk een escape room rond milieu
Jordi: mijn frigo maakt lawaai als een grasmachine soms (zo: zzzzzzz rrrrrrrrr)
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Sam: kneukeltje voor PR (voor stickers en om op fabmateriaal te zetten dat iedereen welkom
is)
Lore: Felien haar mama denkt dat ze maagd is maar geeft ze wel condooms
T-rex: ik heb net gemerkt dat ik 70 procent heb voor een taalvak terwijl ik West-Vlaming ben
Maxim: ik ben niet meegegaan met Fabiola naar museumnacht, ik ben Lotte tegengekomen,
we zijn naar de abdij geweest en we hebben een liedje tegengekomen (Tony de zieke pony)
Charlotte: als je iets wil van de rituals laat maar weten
Jolien: mijn vader had een zware kater en heeft moeten kotsen van de drank, merci voor het
leuke eerste semester

