Homeraad Fabiola 2018-2019

Vergadering 11 maart
Aanwezig

Reinout Minnaert, Robbe Devos, Karine Xian, Eefje Raskin,
Jonathan Verhelst, Jordi Jaenen, Tom Libbrecht, Sam Lambin,
Lore Willemen, Joke Geeraert, Lotte De Cock, Shauni Bernau,
Maxim Vandycke, Jolien Schelstraete, Charlotte Van hullebus
Verontschuldigd Senne Adam, Lise blokerije, Esther Demets, Elien Cambie, Felien
Boone
Afwezig
1 Goedkeuring vorig verslag
check
2 Afgelopen activiteiten
Gamebar
Deze bar viel samen met gala avond der studentenverenigingen.
Nog steeds veel volk aanwezig.
Het spel dat op groot scherm werd afgespeeld sloeg heel goed aan.
Schachtenbar
In het begin was er kleine miscommunicatie met de verkoop van de pannenkoeken.
Cocktails zijn niet veel verkocht, ze stonden niet zichtbaar genoeg opgesteld.
Er was veel volk aanwezig, vooral in het begin van de baravond.

3 Komende activiteiten
Rommelmarkt (woensdag 13 maart)
We starten met klaarzetten om 15u30.
Alles terug binnen om 20u.
Als het slecht weer is, gaat het door in de ontspanningszaal.
Milieubar (woensdag 13 maart)
We gaan milkshakes verkopen aan 1,5 euro.
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Jumpsky (donderdag 14 maart)
We gaan naar daar met de bus.
Afspreken is om 18u30 aan de trappen.
We krijgen 2,5 euro per bewoner aan subsidies, niet-bewoners betalen volle pot.
Ecologisch ontbijt
Maandag 18 maart op de Vermeylen.
Dinsdag 19 maart op de Boudewijn.
Vergeet je zeker niet op voorhand in te schrijven!
IHC basketbal (dinsdag 19 maart)
We spelen 5 tegen 5. Stuur zeker nog alle spelers die kunnen meedoen!
Op Schoonmeeren vanaf 18u.
Zet duidelijk alle details op het evenement.
Kermisbar (woensdag 20 maart)
We gaan een suikermachine gebruiken.
We doen allerlei spelletjes op de bar. Dit moet nog verder uitgewerkt worden.
Kleine prijs zoals vorig jaar met de bingo?
Kroegentocht (donderdag 21 maart)
Al begonnen met reclame maken. Nu al 10 man ingeschreven.
De dag erna is er geen les (dies natalis), zet het zeker op evenement!
Lijstje van vorig jaar gaat Jolien nog doorsturen, Jezus heeft ook leuk lijstje.
Reken op ongeveer 5 cafés.
Statutenvergadering (zondag 24 maart)
We starten om 20u.
Charlotte zal de statuten vrijdag nog eens online zetten op de Home Fabiola groep
zodat bewoners ook voorstellen kunnen indienen.
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4 Functies overlopen

PR
Truien
Maandag werd er prototype besteld voor Karine en Robbe.
Zo kan je Small en Medium gaan passen bij hen.
Het kleur is licht grijs geworden.
Foto’s bar
De foto’s die nu wegzijn waar mensen op staan die nog vaak langskomen,
toch ophangen?

5 Extra
Heraanvragen
Je kan heraanvragen indienen, vergeet dit niet!
Stormweer
Jason is op de nacht van zwaar onweer alle ramen gaan dichtdoen. Controleer eens
op je eigen gang als er nog dingen kapot zijn en dien dan herstelformulier in. Ook
de brandblusapparaten enzovoort.
6 Varia
Jezus: wie gaat er allemaal straks mee naar de cantus van de Mercator?
Robbe: heel jammer dat classic olive niet gekozen is als kleur voor de truien.
Karine: eetstokjes in het Frans is des baguettes.
Eefje: mijn fiets is voor de vijfde keer kapot dit jaar.
Jonathan: ik heb daarnet de oude verslagen gelezen en we hebben exact evenveel
winst op de warmste bar als op onze feestje.
Jordi: ik heb dit weekend ribbetjes gegeten.
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T-rex: het woord tsaar komt van caesar.
Sam: we gaan straks al eens een toer doen voor de kroegentocht te regelen, dus als
je zin hebt om mee te gaan?
Lore: dankuwel Senne, ik heb net heraanvraag gedaan.
Joke: ik heb vandaag nog niets laten vallen.
Lotte: wist je dat Mohammed de meest voorkomende naam is in de wereld en dan
ijsberen links potig zijn? En Jolien is lelijk.
Shauni: de BBQ is goedgekeurd, we hebben tijdelijk jupiler ipv. Maes. Maxim en ik
vroegen ons af of we het Homeraadslokaal voor meer konden gebruiken (bv. prés)
en dat het zo properder zal blijven door de constante controle.
Maxim: wist je dat een elektrische wagen meer fijn stof afgeeft dan een
dieselwagen? Dit komt door het remmen.
Jolien: Schrijf jullie allemaal nog in voor HK galabal want we zijn nog steeds
ondervertegenwoordigd. En mijn papa komt mee naar de vriendjes en familie
cantus.
Charlotte: kijk zeker naar de statuten en kom ook af naar die vergadering want
zonder voldoende aanwezigen kunnen we niet stemmen.

