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Homeraad Home Boudewijn 
Verslag beperkte homeraad 

14/12/2018, 19u, Home Boudewijn 

 

 
 

Aanwezig: Rhandy Delefortrie, Joke Pattyn, Michiel Van de Vliet, Skyler Geijsen, Sander 

Vanfleteren, Stijn Luchie, Rhys Van Renterghem, Sander Van Eenoo, Bo van Durme, Cindy 

Buyle, Arnout Verstraete, Sarah Awad, Lieselot Lannoo, Jana Vanhooren, Otto Myny, Iebel 

Crutelle, Lore Vernijns, Hadewig Claeys, Seline van Adrichem,  

VM’s: Chiara Kerckhof, Femke Versweyveld, Anthony De Boever 

Te laat: Thomas Damen 

Verontschuldigd: Robbe Van Aken, Lise Vanden Hautte 

 

Algemeen 

• Iedereen akkoord met vorig verslag? 

o Iedereen was akkoord 

• Statuten 

o Zijn besproken en er is steeds unaniem voor de veranderingen gestemd 

• Blokbar 

o Praesidium die in de bar studeert 

▪ Er was afgelopen keren dat een aantal van het praesidium in de bar zaten, 

geen bericht in de Blok@Bar gezet omdat er op dat moment niet serieus 

genoeg gestudeerd werd en mensen die gingen komen om goed te 

studeren zouden er last van ondervinden. 

▪ Misschien kan er volgende keren op voorhand gemeld worden dat we in 

de bar zitten voor een reden en dat in principe andere mensen er ook bij 

kunnen komen zitten als ze willen. → was nu wel het geval met het 

uitdelen van de massacantustickets  

▪ Misschien kunnen we voortaan beter in het praesidiumkot gaan zitten als 

we op het gemak samen willen zitten en beetje werken 

▪ Als er hierover problemen zijn, stuur dan naar Rhandy of Joke. 

o Sleutelbedeling 

▪ De sleutels zijn al genummerd 

▪ Er moet duidelijk gecommuniceerd worden wie welke sleutel heeft, en 

aan wie ze het doorgeven 

o Iedereen zorgt wat dat de bar proper en aangenaam blijft om te studeren 

• Verdiepenstrijd 

o Er komt sowieso ook nog properste keuken strijd enzo van Milieu 

o Chiara, Lieselot en Mitchel kijken voor iets tegen de volgende vergadering 

• Voskes in de toiletten? 

o Er worden extra’s bijgedrukt! 
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Evaluatie en financieel verslag voorbije activiteiten 
 

November 
• 27(di): Brakaoke Bicky Bar 

o Dirk had een mail naar Rhandy gestuurd dat de karaoke bar zou nu moeten 

tellen als luide activiteit 

▪ Rhandy heeft er een duidelijke mail over teruggestuurd maar Dirk heeft 

er nooit meer op geantwoord 

o Het was wel enorm luid 

▪ Voor de volgende keer misschien niet meer zo laat in het semester 

plannen zodat er minder gezeurd wordt voor geluidsoverlast 

o Volgend semester doen we er opnieuw een en we zullen dan wel zorgen dat het 

eerder wordt stilgelegd 

o Het was anders wel super gezellig!! 

o Ongeveer 120 bicky’s verkocht 

• 28(wo) : Boudie gaat schaatsen  

o Was leuukk 

 

December 
• 3(ma): Sinterklaasbar 

o Veel enthousiaste opmerkingen 

o Video’s zouden volgende keer beter eerst op voorhand gedownload worden 

o Micro’s volgende keer bestellen bij Uitleendienst Oost-Vlaanderen 

▪ Anders deze van Affy mogen ook steeds gebruikt worden  

o Er waren dit keer geen chocokoeken besteld :(  

o Dit jaar hadden we wel echt genoeg koeken! 

▪ 300! 

• 3(ma): Mini voetbal meisjes 

o Ze hebben hun best gedaan... 

o Sporten van IFC en IFT eerder vragen bij andere homes om mee te doen 

• 4(di): IHC volleyball 

o We waren 3e! 

o Het was een super gezellig groepje! 

o Wel niet veel spelers/supporters 

▪ Komt waarschijnlijk door de voetbal match in de Ghelamco 

• 5(wo): Marginale sinterklaas cantus 

o Was wel hectisch  

o Cantors moeten door blijven zingen met t lied mee zodat mensen het ritme 

kunnen blijven meevolgen 

o Lore hielp wel goed de schachtjes mee! 

o Tekening maken voor pipi te doen was leuk idee 

o Volgende keer beter aan de schachtjes doorgeven welke tap voor bier is 

• 6(do): Boudie goes Museumnacht 

o Was echt leuk! 

o T was wel na een cantus dus misschien was daardoor minder opkomst 

▪ We waren met 6 

• 10(ma): Boudie goes Kerstmarkt  

o Was gezellig! 

o We waren met 8  
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▪ Was mss leuker geweest als er meer waren: meer reclame maken! 

• Reclame in toiletten werkt goed! 

• 11(di): Cosy Friends bar 

o T was wel gezellig! 

o Super leuke reclame gemaakt! 

• 12(wo): Massacantus 

o Zie Varia 

 

Komende activiteiten 
@Sel en @Thomas: kijk voor de meter en peter bar wanneer jullie dat kunnen doen en laat t 

dan aan Rhandy/Joke weten! 

 

Februari 

• 1(vr) – 10(zo): Skireis 

• 10(zo): Vergadering 
o Probeer er wel echt weer bij te zijn omdat we dan veel belangrijke dingen 

moeten bespreken voor het nieuwe semester 
o Er komt nog een poll voor eventueel een andere tijd te beginnen 

• 11(ma): Nieuwjaarsreceptie 
o Tafels meestal minstens 3 weken op voorhand bestellen bij uitleendienst/ 

tentoonstellingen@ugent.be 
▪ Joke heeft daar gegevens van (stuur door naar Bar!) 

o Chiara haar party tafels staan hier ook nog en die kunnen we gebruiken 
o Ook tafellakens bestellen  

• 12(di) Her-herverkiezingen  
o Voor cantor 
o Er zal ook nog voor een derde Bar verkiezingen zijn 

• 14(do): Ochtend-voormiddag-middag predrink op dagdisco valentijns cavantus 
o In de Karaoke  
o Bar: laat aan Rhandy weten wanneer jullie kijken voor cava te bestellen 
o Rhandy kijkt nog voor hoe t zit met vaten die we minstens moeten aankopen of 

anders dat we voor de zaal moeten betalen 
o Misschien eventueel fruitsap erbij verkopen voor mimosa’s 
o Mensen die vanaf 8u30 komen zouden ontbijt erbij krijgen 

• 19(di): Bar (Ries en Snader) 

• 20(wo): Fuif in de Elixir 
o Thema: the good, the bad and the drunk 
o Line up is bijna klaar 

▪ Mss nog vragen aan Brent (Savania) en Shawn  
▪ 2 cL shotglaasjes!! 
▪ Alles over t evenement eerst nog doorsturen  

• 24(zo): Vergadering 

• 26(di): Beerpongtoernooi (Hadewig, Lore en Joke) 

• 28(do): bierfiets of jeneversport (misschien minigolf) *vrije ingeving* 
o Misschien een doordraai spel ervan maken 

mailto:tentoonstellingen@ugent.be
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o Moet zo goed als klaar zijn tegen de volgende vergadering aka begin semester 

 

Maart 

• 5(ma): Vrouwenavond  

• 7(do): Vette schijven cantus in Canard  

• 10(zo): Lanbar 

• 12(di): Schachtenbar  

• 14(do): Fuif in porter 

• 15(vr): HK vriendjes- en familiecantus op Boudie 

• 17(zo): Vergadering 

• 19(di): Bierbingobar 

• 22(vr): Schachtenverwen dag 

• 22(vr) – 24(zo): Cantusweekend 

• 28(do): vrij om in te plannen (mss paaldansen) 

• 31(zo) – 4(do): Streekbierenweek 

• In paasvacay mss iets van sport in te plannen (jumpsky?)  

 

April 

• 22(ma): Vergadering  

• 23(di): Vosrock 

• 25(do): Praesidiumetentje 

• 26(vr): Ancien bar 

o Sel en Thomas willen het wel organiseren, maar probeer dan wel met meer 

aanwezig zijn en niet dat iedereen zoals vorig jaar buiten gaat zitten 

o Bij iedereen op zijn verdiep delen want daar zitten ook nog veel oudjes bij 

 

Mei 

• 1(wo): Ontgroeningsdag en -cantus 

• 5(zo): Vergadering  

• 8(wo): Spaghetti avond + verkiezingen 

 

Commissies 

• PENNING  

o Bakken die nog afbetaald moeten worden 

o Bonnetjes graag optijd binnenbrengen 

o Geld terug storten naar Hadewig van de Massacantus voor zeden te spelen 

• SECRETARIS 

• BAR 

o Bespreek het documentje van bakken die nog betaald moeten worden met 

Mitchel 

o Er worden enorm veel pintjes gedronken per baravond  
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▪ Probeer dit te minderen, 25 pintjes verdeeld over 3 mensen is echt te veel 

o Vuile afwas meenemen! 

o Winkelkarren staan er nogsteeds 

o AAN IEDEREEN: als je je nummer als verantwoordelijke op het evenement van 

een baravond zet, zorg dan dat je ook echt bereikbaar bent voor mensen die naar 

je bellen of het stiller mag enzo. 

• FEEST 

• CULTUUR 

o Zorg ervoor dat de activiteiten echt optijd online gezet worden 

o Reclame in de gangen enzo werkt echt goed, dus doen!  

• PR 

o Truien komen woensdag binnen joepieee 

o Betaalbewijzen voor sponsors doorgeven 

o Iets leuks in de lift hangen/toiletten of ergens voor tijdens de blok 

• SPORT 

o Kijk nog voor wat we kunnen doen 28 februari (tegen volgende vergadering) 

o Sporten van IFC en IFT eerder vragen bij andere homes om mee te doen 

• ICT 

• SCHACHTENTEMMER 

o Schachtjes sneller laten doorgeven als vaten leeg zijn tijdens 

• ZEDEN 

• CANTOR 

• MILIEU 

o Hij gaat het verslag door sturen over Maart Milieu Maand 

o Leuke doppen actie 

 

IHR/Ad hoc 

• Als je merkt dat de printer leeg is, laat het weten aan Rhandy 

o ICT wordt vanaf 2e sem verantwoordelijk ervoor 

o Papier wordt eventueel dan in de bar gelegd zodat iedereen (van ons) het zelf bij 

kan vullen 

• Verbouwing op Boudie: 

o 2 clusters per verdiep (dus ook een keuken per cluster) 

o Resto wordt verplaatst naar de nieuwe home hiernaast 

▪ De resto hier wordt dan een studiezaal 

o Zal wel pas binnen 5 jaar gebeuren 

o Ergens in het 2e semester komt er een brainstorm moment voor de nieuwe home 

o Slagboom komt ergens dit AJ nog 

o Als er iets op die residentie facebookpagina gepost wordt, probeer t allemaal te 

liken zodat t beter verspreid wordt 

o Roken op je kamer? Puntje voor IHR! 

Varia 

• HK site heeft een Google agenda waar alle activiteiten in staan 

• Zeep op de massacantus 

o Zulke zaken zijn misschien wel even grappig, maar horen niet thuis op 

massacantus. Hier kunnen ernstige gevolgen aanhangen. Zeker als 

praesidium/pro-praesidium zou je beter moeten weten!  
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o Rhandy gaat bij Benny polsen 

• Mailen voor AED te krijgen in de home 

o Misschien beneden aan de inkom 

o Rhandy kijkt hiervoor 

• Contract optijd tekenen voor die rondleidingen 

o Werking tussen huisvesting en de jobdienst gaat duidelijk niet zo vlot, 

waardoor je pas laat of zelfs te laat een mail krijgt om je contract te 

ondertekenen. Hou dit dus zeker in de gaten 

• Bij last van rokers, stuur herstelformulier in of mail naar huisvesting 

 

 
Skyler Geijsen 

Secretaris Home Boudewijn 2018-2019 


