Homeraad Fabiola 2018-2019

Vergadering 21 april 2019
Aanwezig

Karine Xian, Robbe Devos, Lise Blokerije, Senne Adam, Jonathan
Verhelst, Lore Willemen, Felien Boone, Maxim Vandycke, Tom
Libbrecht, Shauni Bernau, Joke Geeraert, Lotte De Cock, Jolien
Schelstraete, Charlotte Van hullebus
Verontschuldigd Sam Lambin, Esther Demets, Eefje Raskin, Jordi Jaenen, Elien
Cambie, Reinout Minnaert
Afwezig
/
1 Goedkeuring vorig verslag
check
2 Afgelopen activiteiten
- tijdloze bar
Dit was een leuke bar. Er was aangepaste muziek voorzien en er werd goede omzet
gedraaid.
- olympische barspelen
Dit was opnieuw een geslaagde baravond. Er was een groepje van andere homes
aanwezig. Er was ook veel volk aanwezig buiten de teams die meespeelden. Er
deden uiteindelijk 5 teams mee.
- homeweekend
Een super geslaagd weekend met prachtig weer. Het was een leuk spel dat Robbe in
elkaar gestoken had. Ook opnieuw een toplocatie in de Hoge Rielen. Betalingen
moeten wel nog verder opgevolgd worden. We hadden ook lekker gezond eten
dankzij ons kookteam!
3 Komende activiteiten
- ontgroeningscantus
De cantus gaat door in de Bierologie. Het is de bedoeling dat iedereen zich
inschrijft dus ook Fabiola! We starten om 20u30, alles moet klaargezet worden dus
ideaal als er enkele kunnen helpen met Jezus. Het mag niet te laat worden dus ten
laatste tot 3 uur.
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- IHR
Enkele puntjes die moeten besproken worden:
Hoe zit het met de verbouwingsplannen?
We willen bevestiging dat het oke is dat de activiteiten volgend jaar worden
georganiseerd in de studiezaal en op het dakterras.
- BARbecue
Er zijn 43 mensen ingeschreven om te komen eten. Shauni zal zorgen voor alle
groentjes en vleesjes/ veggie alternatieven moeten ze zelf meenemen. Shauni gaat
dinsdag achter al het eten en bereid deze dan voor. Je mag haar altijd gaan
helpen.
- Kaas- en wijngalabal
De inschrijvingen zijn vanaf 20 april gesloten. Er zijn 124 mensen ingeschreven.
Maandag zetten we alles in de zaal klaar zodat we woensdag enkel nog eten
moeten doen. Jolien zal nog documentje online zetten met verdere informatie
wanneer wat moet gebeuren. Charlotte zal de shiftenlijst nog in de groep plaatsen.
- mini GOT marathon
Alles in in principe klaar. De beamer is gereserveerd en je we kunnen telenet
account van Lise gebruiken.
4 Functies overlopen
- Milieu
De receptie van Maart Milieu Maand is op dinsdag 14 mei op het dakterras.
Wij moeten hiervoor niets doen, we krijgen dit als prijs door MMM te winnen.
- Bar

We geven de actiefste gang een bonnetje om te gebruiken op de bar van
kaas en wijn. Jolien zal dit op de groep posten.

- Scriptor
Volgende boekje wordt deze week nog afgewerkt.
- Cultuur
Het quizcomité is goedgekeurd.
Posters van de quiz mogen in de lift gehangen worden.
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5 Varia
Karine: ik heb geen varia, ik ga figureren in D5R.
Robbe: ik heb werk bij mij in de streek, sociale media doen.
Lise: ik heb eindelijk mijn rijbewijs!
Senne: ik heb geen werk, geen rijbewijs en ik ga niet figureren dus mijn leven stelt niets voor.
Jonathan: ik heb zin in de ontgroeningscantus en ik hoop dat ik niet ga buizen.
Lore: ik ben mijn varia puntjes vergeten.
Felien: *insert klein verhaaltje*
Maxim: een losse fles coca cola kost meer dan die in onze automaat.
T-rex: ik heb dit weekend evenveel geslapen als ik normaal op 1 nacht doe dus ik ben moe.
Shauni: ik ga eventjes geen tabasco meer op mijn eten doen.
Joke: deze vakantie heeft een random ziekenfonds 33 euro op onze rekening gestort en wij
kennen dat niet
Lotte: Jolien is lelijk + Bram en ik zijn vandaag in 2,5 uur tot hier gelift vanuit de Hoge Rielen.
Jolien: ik heb moeten lopen en alles doet pijn.
Charlotte: wie wil er geschminkt worden op kaas en wijn?

