Homeraad Fabiola 2018-2019

Vergadering 24 maart 2019
Aanwezig

Verontschuldigd
Afwezig

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

/

1 Goedkeuring vorig verslag
check
2 Afgelopen activiteiten
Rommelmarkt (woensdag 13 maart)
Goed verlopen. Veel meer volk dan vorig jaar. Goed dat het binnen was, veel beter
gegaan binnen dan verwacht. Vorig jaar waren de standjes sneller weg omdat het
buiten was en ze koud hadden, nu zijn ze wel tot het einde gebleven. Misschien
weinig vraag naar rommelmarkt en ook niet veel verkopers.

Milieubar (woensdag 13 maart)
Milkshakes waren superlekker (17 verkocht). Er was nog ijs over dat we op de BBQ
kunnen verkopen / geven. Er was ook volk van andere homes.

Jumpsky (donderdag 14 maart)
Veel volk op afgekomen, rond de 20 man. Leuke activiteit, Joke heeft nog steeds
spierpijn. Ook gemakkelijk om er te geraken.

IHR (dinsdag 12 maart en donderdag 14 maart)
Met Huisvesting: er is opnieuw een digibox (? Checken!). Verbouwingen zitten ‘in de
pijpleiding’. Dakterras is opnieuw geopend, wordt opnieuw afgesloten als er
opnieuw wanpraktijken zijn.
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Ecologisch ontbijt
We waren met veel aanwezig. We zijn nog steeds aan het winnen. Gang 6 wint
binnen de Fabiola.

IHC basketbal (dinsdag 19 maart)
We zijn tweede gewonnen met veel gezaag van de Vermeylen omdat zij vonden dat
ze beter waren. We hebben de dag zelf nog twee mensen moeten zoeken (maar
wel gevonden). We waren maar met vijf, dus geen reservespelers. Jolien is gaan
supporteren, het was leuk.

Kermisbar (woensdag 20 maart)
Leuke bar, we hadden suikerspinnen, je kon eendjes vissen, schieten … Er waren
mensen die we niet echt kenden, Shauni heeft ze ‘weggestuurd’ naar het einde toe
zodat de bar niet langer openbleef. Het was leuk dat er activiteiten te doen waren.
Suikerspinnen waren lekker, wel vervelend met het geld (20 cent). Leuk thema.

Kroegentocht (donderdag 21 maart)
Superleuk. We waren met veel, dat is positief maar we hebben soms op
verschillende plaatsen moeten zitten maar we zijn overal binnengeraakt. Veel bier,
cocktails waren te duur. Het waren wel iedere keer verschillende bieren, ook vaak
keuze. Goed dat dreupelkot de laatste stop was, mensen kopen daar graag zelf ook
nog iets dus we konden daar iets langer blijven. Leuk dat we naar McDonald’s zijn
geweest.

3 Komende activiteiten

Tijdloze bar (woensdag 27 maart)
Niets speciaal, behalve de muziek (via link in het evenement). Eventueel nog
speciale promo, maar hoeft niet per se.
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Studenten Gruute Kuis (woensdag 27 maart)
Nog niemand ingeschreven. Dit evenement telt ook voor punten. Deadline was ook
vandaag, maar afwachten tot dag ervoor. Het venement is van 14h tot 17h. Erna is
het slotfeest op de Astrid.

Slotfeest MMM (woensdag 27 maart)
Vanaf 18h. Daar wordt de winnaar bekendgemaakt, normaal is er ook soep.
Evenement wordt morgen gedeeld.

Guerilla Guardening (donderdag 28 maart)
Milieuactiviteit van Mercator, niet meer voor punten. Plantjes planten doorheen
Gent, Lise is zelf niet goed op de hoogte.

Toneel (donderdag 28 maart)
Momenteel nog geen inschrijvingen, normaal vandaag de deadline. Wachten tot
morgen als er nog respons op komt. We wouden eigenlijk naar BIL, maar die data
pasten niet. Nu is het een toneel met niet een heel toegankelijk thema. Toneel is
lastiger om volk voor te vinden. Er zijn nog geen kaarten gekocht, dus als er geen
respons op komt kunnen we het laten vallen. Misschien volgend jaar mensen die
graag naar toneel gaan hen laten voorstellen waar ze naartoe zouden willen en ons
daar aan aanpassen.

Olympische barspelen (woensdag 3 april)
Het blijft allemaal op de bar zelf. Veel ideeën, nog niet veel concreet. Mensen per
twee laten inschrijven. Spelletjes zoals kicker, 25cl sprint, 50cl sprint, beerpong …
We kunnen de spelen misschien met Cara doen, dan kunnen we inschrijvingsprijs
naar omlaag doen. Als we het op Maes doen zou bar rekenen met aankoopprijs en
niet verkoopprijs. Indien er mensen mee willen doen die geen alcohol drinken,
geven we ze alcoholvrij bier. Samenwerken met sport voor puntensysteem. Aantal
inschrijvingen beperken (8 teams is gemakkelijk, evt 10).
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4 Overlopen functies

Bar
Als je barshift hebt, is het de bedoeling dat je het merendeel van de avond achter
de bar staat (je drinkt ook gratis), anders is het vervelend voor ons en moeten we
ook al het werk op ons nemen. Als je shift hebt, werk dan ook.

PR
Prototypes voor truien zijn er, er kunnen er besteld worden via inschrijvingslink. Als
je het document invult, ben je ook verplicht de trui te betalen. Deadline: zondag
31 maart. Op de bar en bij de PR’s kun je de truien bewonderen / passen. Prijs zou
€24 bedragen (iets duurder omdat de namen er opstaan).

5 Varia

Shauni
-

IHR: terug muizen

-

Morgen hele dag geen les, mensen die mee naar tuin willen gaan, stuur mij
pls

Felien: ge kunt nog tot 24h vannacht tickets kopen voor het galabal voor €7
Robbe: Karine en ik zijn donderdag een spotje gaan opnemen voor Telenet, ’t is
niet voor op tv maar we gaan het wel doorsturen. We hebben daarmee elk €75 mee
verdiend. Karine is bij mij thuis blijven eten en mama zei dat het een heel
vriendelijk meisje was.
Esther: eigenlijk was ik te laat omdat ik dringend moest kakken.
Jordi: wij hadden vandaag familie-bezoek, papa heeft gigantisch veel spaghetti
gemaakt dus ik heb nu 3 potten van een halve kg spaghetti mee.
Karine: de mama van Robbe kan heel goed koken, Robbe niet, ik snap niet wat er is
misgegaan.
Eefje: mijn fiets is nog altijd niet gemaakt.
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Lise: ik ben al meer dan twee weken ziek.
Trex: is dat nieuw?
Maxim: is dat met klantenkaart bij de dokter?
(volgens de dokter sport Lise kei veel en heeft ze een heel goede weerstand).
Lore: Ik heb een algemene tip: volgende week (vanaf morgen) is het bij Domino’s
promo (ik heb niet gehoord welke, promo voldoet).
T-rex: morgen sta ik de helft van de tijd bij de vestiaire, dus uw jas is veilig
Senne: toen ik daarnet de trap opliep ben ik los op mijn bek gegaan, daardoor is
mijn cornflakes doos en melkbrik kapot en ook mijn computer dus pls donate.
*Esther probeert Senne zijn laptop te fixen*
Jonathan: een iets langer weetje: je weet wss wel hoe je in uw gezichtsveld een
zwarte vlek hebt, maar dat is niet het enige dat uw hersenen invullen, je kunt
namelijk tot zo ongeveer 50 graden gezichtsveld kleuren onderscheiden, alles wat
verder is kun je eigenlijk geen kleuren onderscheiden blablabla uw hersenen zijn
awesome. Jolien is lelijk.
Joke: ik ben vandaag bij het bowlen verloren van een jongetje van acht. Hij had
hekjes (sure).
Maxim: deze week supergoedkope pizza’s, morgen 12h in de tuin pizza fretten?
Jolien: Arend is lelijk.

