Homeraad Fabiola 2018-2019

Vergadering 6 mei 2019
Aanwezig

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

/

1 Goedkeuring vorig verslag
check
2 Afgelopen activiteiten
Ontgroening
Onze ontgroening ging door in de Bierologie en ging van start om 20u30. De
deuren waren iets later open dan gepland maar Lotte heeft de schachten
enkele opdrachtjes gegeven in de tussentijd. Het was een iets kleinere zaal
maar doordat er grotendeels Fabiola mensen aanwezig waren, was dit wel
heel gezellig. Klein nadeel is dat de schachten zelf ver uit elkaar zaten.
Home Fabiola heeft 19 commi’s bij.
IHR
De digibox is ondertussen in orde.
Volgend academiejaar in september starten ze met de verbouwingen aan de
buitengevels van Home Fabiola. Deze kunnen niet uitgesteld worden tot de
algemene verbouwingen. Dit brengt vanzelfsprekend geluidsoverlast met
zich mee. Maar de werken worden tijdelijk stilgelegd in de sperperiodes.
De verbouwingen beneden starten pas in februari.
ISS had schimmelvorming doorgegeven in de douches en dit wordt zo snel
mogelijk opgelost. Waarschijnlijk probleem met de ventilatie.
Barbecue
Er zijn 43 mensen komen eten dus de barbecue was een groot succes. Er is
42 euro winst aan het eten alleen.
Tips voor volgend jaar: meer volk voorzien om alles op te zetten en af te
breken (vooral frigo’s verplaatsen is veel werk), extra shiften op die avond.
De gulden draak was heel lekker.
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Kaas- en wijngalabal
Iedereen merci om te helpen opbouwen en afbreken. Het was een heel
geslaagd galabal. De DJ was heel goed en de foto’s van Mirco kunnen we
binnenkort ook verwachten.
Tips voor volgend jaar:
- Opnieuw aanvragen tot 5 uur
- Shiften om tijdens het eten aan te vullen
- Glazen nogmaals tellen en eventueel nieuwe bijkopen
- Vlees vroeger gaan afhalen zodat dit op voorhand nog op borden kan gelegd
worden
- 2 bakfrigo’s gebruiken?
- Systeem vastleggen voor opkuis na eten
- Vanaf er datum bekend staat —> lichten en boxen huren
- Enkele kannen water aan de bar zetten (nu hadden we geen water aan de
bar zelf)
- de TO DO lijstjes volledig klaar op voorhand en overlopen op de
vergadering (Jolien is bezig met draaiboek)
- Brood in kleinere stukjes snijden
- Dessert is eigenlijk niet nodig
- DJ later vragen (vanaf 22u)
Franse bar
Er was weinig volk aanwezig op de Franse bar wat normaal is de dag na kaas
en wijn. We behouden deze bar maar zonder speciaal thema.

3 Komende activiteiten
Quiz
De shiftenlijst staat op de homeraadsgroep. We starten om 17u30 met de
opbouw en kunnen dan nog frietjes gaan eten als alles klaar staat. Er zijn 10
rondes à la vakken van het middelbaar/lagere school.
Ad hoc vergadering
Woensdag om 14u30 is er ad hoc vergadering. Shauni zal proberen mee te
gaan.
Verkiezingsbar
De bar start om 20u, probeer iets vroeger aanwezig te zijn zodat we op tijd
kunnen starten met de speeches.
Charlotte zal kamerlijsten en aanpassingen van de statuten meebrengen.
Surprise IHC
Het wordt een “capture the flag”-spel. We starten om 17u30.
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Maart Milieu Maand receptie
Het is gratis voor alle bewoners. Er worden drankjes en hapjes voorzien in
het solarium. De glazen van de home zullen hiervoor gebruikt worden.
Normaal gaat dit door van 18u tot 20u.
Overgangsbar
Deze bar is bedoeld om de nieuwe barpraesessen in te leiden. Er worden
hierdoor geen thema’s gedaan. Het is meer een introductie.

4 Variaronde
Lore: ik hoop dat volgend jaar even leuk wordt als dit jaar
Lotte: ik heb niet veel te zeggen maar Jolien je bent lelijk
Sam: “het spijt me voor mijn semester af genomen”
Senne: de man aan de kassa van de chitr chicken vroeg hoe het met mij ging dus ze
beginnen mij te kennen
Maxim: ik had in aflevering 2 al door wie de mol was
Elien: kaas en wijn was leuk en iedereen veel succes die zich verkiesbaar stelt
Shauni: de meneer van snack deniz heeft vorige week verteld dat ik vaste klant ben
op 12 urenloop tegen Thibaut en Maxim
Karine: ons laatste PRomofilmpje staat online
Jordi: ik moet al twee weken naar de albert heijn en mijn voorraadkast is bijna op
T-rex: voor NBW zijn ze op zoek naar mensen die in comité willen, ongeveer 3
mensen per home nodig
Felien: het is mij gelukt om vorige week tot 5u30 muziek te draaien
Robbe: ik vind dat we het voor een nieuw praesidium echt goed gedaan hebben
Lise: het was een tof jaar en ik ga het heel hard missen
Eefje: mijn fiets is nog altijd niet gemaakt
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Joke: voor ik naar hier kwam heb ik een grote fles water laten vallen op mijn
kamer en ik had geen tijd om het op te ruimen
Charlotte: *lang verhaal over water*
Jolien: ik kreeg vandaag een random bericht van mijn mama “ken jij benny?”
Blijkbaar krijgt zij tekenles van zijn mama

