Homeraad Fabiola 2018-2019

Vergadering 26 februari 2019
Aanwezig

Verontschuldigd
Afwezig

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

1) Goedkeuring vorig verslag
check
2) Afgelopen activiteiten
- Desperation Day bar
Er was een promo op maes en we hebben nog steeds winst gemaakt.
Zeker genoeg volk aanwezig.
Veel omzet voor een bar.
- Love is a battlefield fuif
355 euro winst
Er was een klein beetje overschot van de cocktails, we hebben dit de dag
erna al kunnen gebruiken op de jenever triatlon.
Er was veel volk, het was eerste week van academiejaar en leuke datum.
Het is wel jammer dat er weinig volk van de homeraad aanwezig was voor
de opzet.
- Openingsreceptie
Hier was er wel veel volk aanwezig voor de opzet, merci hiervoor!
Het ging ook zeer snel om alles klaar te zetten (in kwartiertje alles klaar)
Er is niet zoveel cava gedronken dus we hebben er nog over (voor kaas en
wijn?)
- Een Fabiola cantus
Er was geen stil gedeelte, jammer maar er was teveel chaos zelfs in derde
deel. Jolien kon ook niet voorzitten dus het was eerste cantus voor Maxim.
We hebben mail gehad van Luc dat het vuil was voor de lift. Zeker
controleren volgende keer bij opkuis.
We hebben geen commentaar gehad van lawaai op de gangen, ook de wc’s
bleven proper.
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- Jenever triatlon
Leuke activiteit, zeker nog op korte termijn geregeld geraakt.
We hebben nog cocktails kunnen gebruiken van de fuif dus niet veel jenever
gebruikt.
We doen het misschien volgend jaar als het nog licht is.
- 7 gangenspel + baravond
In het begin was er echt weinig volk maar wel nog leuk naar het einde toe.
We moeten volgend jaar een beter verwoord tekstje op het evenement
plaatsen. Nu was het niet zo duidelijk wat de bedoeling was.
Voorstel: volgend jaar 1 groot spel waarin de gangen het tegen elkaar
opnemen.
Op de baravond achteraf was er veel volk aanwezig.
- pimp your home
Eefje, Jolien, T-rex en Thibaut waren daar.
We hebben de plannen van de gebouwen gezien waarbij we opmerkingen
konden doorgeven.
(bv bij ons: meer stopcontacten, handdroger in de wc’s, meer geluidsdichte
muren, wij hebben geen kastje aan onze wastafel)
De nieuwe homes komen met cluster systeem, met om de 5 kamers elk een
eigen keuken en sanitair. Waarbij er ook extra badge momenten zijn tussen
de clusters zelf.
Ze willen dit ook doen bij de verbouwingen van de bestaande homes, wij
zijn er geen voorstaander van, we behouden liever de gangen. Desnoods
splitsing van kanten.
- Filmavond
Er waren niet zoveel mensen aanwezig, op zich was alles wel geregeld.
Volgens Maxim heel mooie film.
Het is wel goed dat we film hebben gedaan ipv. stadsspel. Het is een leuke
rustdag doorheen de drukke fabweek.
- Fabiola reünie
Zeer toffe avond, super tof dat er veel homeraad aanwezig was, ook veel
ander volk. (zeker gang 7)
Leuk idee de foto’s die geprojecteerd werden.
- Escape room duurzaamheid
Dit was een leuke activiteit met veel volk.
We hebben een cheque gekregen dat we nog eens een gratis activiteit
kunnen doen bij diezelfde organisatie. Dus volgend jaar nog eens?
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3) Komende activiteiten
- Fabiola @ klimaatmars?
Dit is niet gevraagd aan hoogpraesidium en plots kwam er evenement online.
Dit is iets uit jullie vrije tijd dus dit zet je beter gewoon op de Home fabiola
groep, geen evenement uit de homeraad.
- Game bar
Er kunnen ongeveer 14 mensen tegelijkertijd spelen.
We voorzien compensatie (drankje op bar) voor mensen die voor spelletjes
gezorgd hebben.
Bar zal terug sterkere bieren aan 1,5 euro verkopen zodat ze uit stock
geraken.
- Opkuis homeraadslokaal
We starten donderdag vanaf 15u, iedereen die kan helpen kom aub af!
Probeer vooral te structuren en blaadjes te hangen op de kasten.
- Schachtenbar
Ze hebben morgen vergadering gepland om verder af te spreken.
- Sportactiviteit
De week van 4 maart of week van 11 maart kunnen jullie nog iets
organiseren. Probeer activiteiten waar er veel volk op afkomt zoals
muurklimmen, jumpsky, schaatsen. Niet de typische sporten zoals lopen of
zwemmen, die trekken weinig volk.
4) Functies overlopen
Bar
- Planning actiefste gang (beloning op kaas en wijn?)
Dit is nu al begonnen op de baravond, dus als je aanwezig bent zet je je
naam op de lijst, zo kunnen we bijhouden welke gang het meest aanwezig is.
- BBQ bar of dakbar
Dit moet sowieso aangevraagd worden of we BBQ kunnen doen —> vraag aan
Maxim voor de juiste documenten
Penning
- 7 maart subsidievergadering —> wat hebben we nodig?
sowieso boekjes, escape room, decibelmeter, sportactiviteiten, bidons,
truien, verplaatsing bar nar ontspanningszaal (onverwachte kosten)
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Milieu
- Dakterras
Het is morgen milieuraad. Ze vragen of wij al een datum willen inplannen.
Vraag eerst datum voor wat want er zijn nog geen definitieve plannen.
Meter Laetitia
Meter in Aussie misses you!

Hey cuties van aan de andere kant van de wereld! Ik ben jullie nog niet
vergeten, jullie mij hopelijk ook niet. Ik volg zoveel mogelijk op online als ik
kan, en ik zie dat jullie druk bezig zijn. Momenteel bevind ik me in Sydney, en
stel het nog altijd goed na 6 maanden (tijd gaat vlug!).
Random agendapuntje om te zeggen dat ik jullie mis en weet als jullie hulp
nodig hebben met iets, feel free to message me! Vele groetjeeeees
Heel veel groetjes terug van ons!!
5) Comités
- Fabiola weekend (Maxim)
Dit comité staat in voor vervoer, eten, activiteiten.
Poll online voor datum
(ook Senne in comité)
- Kaas en wijn galabal (Jolien)
ook poll plaatsen om samen te zitten

6) Varia
Maxim: ik ga straks naar de Vermeylen, het is daar 1+1 promo. Er is ook Astridfuif.
Ik ga nog naar de Filologica fuif.
Lotte: ik ga straks ook naar Vermeylen en Jolien is lelijk.
Shauni: ik ga ook naar de Vermeylenbar.
Elien: ik ga ook naar de Vermeylenbar. Isaac Newton was ook uitvinder van het
kattenluikje.
Lore: buideldieren hebben 2 baarmoeders
Felien: ik ga ook naar de Vermeylenbar. allemaal inschrijven voor HK galabal.
Misschien terug pre zoals vorig jaar in homeraadslokaal?
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Senne: er was eens een panda in een zoo en die deed alsof ze zwanger was zodat
ze meer eten kon krijgen en ik ga ook mee naar Vermeylen.
Eefje: wist je dat een kakkerlak 9 dagen kan verder leven zonder zijn hoofd?
Lise: volgende week begint maart milieu maand met spaveggie dus allemaal
afkomen. Dan winnen we terug meest milieu vriendelijke home door
aanwezigheden!
Jordi: vanmiddag was het mooi weer dus we dachten van kom we gaan samen eten
in de sterre
Karine: Ik ben naar moeder theepot geweest en daar was kei goede taart
Jonathan: kom morgen zeker af en hou het gerief een beetje int oog zodat er niets
fout loopt en ik ga ook naar Vermeylen
Joke: mijn lievelingsdouche is kapot en ze negeren mij
Jolien: ik ga mee naar vermeylen en ik ga naar astridfuif
Charlotte: ik ga niet naar de Vermeylenbar

