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Homeraad Home Boudewijn 
Verslag beperkte homeraad 

23 april ’17, 20u00,  

 

 
 
Aanwezig: Shawn Muller, Thijs Goemaere, Thomas Damen, Josephine Waayers, Seline van 

Adrichem, Tristan Pauwels, Rainer Vanden Berghe, Yentel Heyde, Gijsbrecht Cabanier, 

Maxime Ostyn, Amber Declerq, Demi-Denise Verbruggen, Dagmar Hammer, Pauline Van 

Belleghem, Amon De Keyser, Beau De Buysere, Xeno Kloeck   
VM’s: Nikki Cornillie, Affy Rishfi, Karen Ryckbosch,  

Te laat: Fien Luwaert, Jentel Vincke, Annelien Dierick, Johannes Feys 

Verontschuldigd: Jim Nauwelaerts, Marijke Van Zeebroeck, Gilles Kerremans 

 

Algemeen 

• Iedereen was het eens met het verslag van de vorige vergadering. 

• Over de verkiezing van het HK 
o Er wordt in de praesidium whatsappgroep door de mensen die er naar toe gaan 

verteld op wie ze hebben gestemd. Zo blijft iedereen up-to-date. 

• De conclusie van de discussie over of praesidium mag studeren in de bar voordat de 

blok begint was dat we het voor de laatste vier weken laten het hoe het was. Wel moet 

de zichtbaarheid verminderd worden en de bar moet proper en opgeruimd blijven. 

Deze discussie moet volgend jaar opnieuw gevoerd worden.  

• Conclusie over het missende geld en de nog altijd missende microfoon. 
o Microfoon  

▪ Dit is tegelijkertijd niemand z’n schuld en iedereen z’n schuld. Er is 

gestemd en de prijs van de microfoon wordt gedeeld over alle leden 

van het praesidium. Dit is nauwelijks €4 per persoon. 

o Bar waar geld weg was 

▪ Dit keer heeft niemand hier voor betaald. Voor in het vervolg ben je 

verantwoordelijk voor je eigen bar. Mist er geld? Betaal je dat zelf! 

o Geroddel rond Xeno 

▪ Alles is overlopen met Xeno, kijk hier Xeno niet meer op aan dan 

iemand anders. Er is niks van bewijs dat hij hier iets mee te maken 

heeft gehad. 

• Spaar de flessendopjes, ook tijdens de cantus vrijdag! 

Evaluatie en financieel verslag voorbije activiteiten 
• Bierpong 

o Financieel verslag 

▪ Tesamen met casino-avond geteld. 

o Evaluatie 

▪ Was goed en er was veel volk.  

▪ Er was niet veel winst. Dit is een verbeterpuntje voor volgend jaar. 

▪ Soms de bierpongtafel in de bar zetten i.p.v. de pooltafel. 
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• Casino-avond 

o Financieel verslag 

▪ Samen met de bierpongbar was er winst. 

o Evaluatie 

▪ Dit was leuker naar de pokerbar. 

▪ Betalende pokertafel had weinig interesse. 

• Schachten verwendag 
o Financieel verslag 

▪ Verlies gedraaid. 

o Evaluatie 

▪ Over het algemeen een goede dag. De cantus was chaotisch, dit kwam 

voornamelijk door het praesidium dat zich beter moet gedragen. 

▪ De opdrachtjes in de voormiddag waren een succes. 

• Streekbierenweek 
o Financieel verslag 

▪ Heel veel omzet, maar de facturen van de brouwer moeten nog komen. 

o Evaluatie 

▪ Series kijken in de bar was echt een goed idee, trok veel mensen aan. 

▪ Westvleteren verkocht niet goed, we kunnen dat bewaren voor volgend 

jaar.  

▪ We konden het overschot makkelijk terug sturen. De brouwer is ideaal 

voor ons. 

• Cantusweekeind 

o Financieel verslag 

▪ Verlies gemaakt door de prijs van vaten en het te veel gebruiken van 

water. 

o Evaluatie 

▪ Volgend praesidium moet de locatie meteen na de verkiezingen gaan 

vastleggen. 

▪ Opkuis was een ramp. Spaghetti gooien is echt not done. Als 

preasidium zou je beter moeten weten. Er moet wat actiever geholpen 

worden met kuisen. Dit is niemands favoriete bezigheid, maar tezamen 

is dat veel sneller gedaan. 

• Vosrock 
o Financieel verslag 

▪ Is er nog niet. 

o Evaluatie 

▪ Vosrock is enkel winstmakend als we geen te dure artiesten hebben. Dit 

moet echt meegenomen worden naar volgend jaar. De bekendheid van 

de artiesten is geen indicatie voor het aantal mensen dat er aanwezig 

gaat zijn. 

▪ Caba, Kim en Eddy betalen hun drankkaarten terug + extra boete in de 

vorm van opkuis aanstaande cantus/volgend jaar. 

▪ Floor betaalt haar drankkaart terug + aftrek schachtenpunten 

▪ Secretaris doet veel moeite voor de shiftenlijst, heb hier een beetje 

respect voor. 

▪ Sancties voor de laatste shift moeten volgend jaar duidelijk afgesproken 

worden zodat de stap om de shift over te slaan te groot is.  
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▪ De set van Xeno was niet conform de afspraken. Het was niet 

commercieel, wat resulteerde in een grote uitloop van bezoekers. Hij 

heeft hier zijn excuses voor aangeboden. 

▪ Wat vond iedereen van de artiesten? 

• Dina, van Canves, was geen groot succes: zong vals, roken in 

de bar tijdens de afterparty, super zat, eigen drank mee, etc. 

• JooJoo eyeballs waren erg goed, maar wel duur. 

• Er was een groep niet afgekomen. 

• Thomas (eerste artiest) viel wel in de smaak.  

• Misschien later beginnen met artiesten, misschien opbouw 
veranderen.  voor volgend jaar vosrockcomité. 

▪ Wat vond iedereen van de fotograaf? 

• Foto’s nog niet gezien. 

▪ Er waren mensen met eigen drank en er waren mensen die binnen 

rookten. Hier moet beter voor worden opgelet! 

▪ Er is drank weggegeven tijdens een shift.  

• Ook als je drank weggeeft en het dan van je eigen kaart 
afstreept, streep dat dan meteen in het zicht af of zeg het tegen 

een collega voortoog. 

▪ Bedankt aan iedereen die heeft meegewerkt aan Vosrock! 

• Praesidiumuitje 

o Financieel verslag 

▪ Verlies gedraaid. 

o Evaluatie 

▪ Bedankt dat iedereen zijn kniebeschermers meehad.  

Komende activiteiten 
APRIL 

• 24 (ma): Vrouwenavond 

o Alles is klaar. 

• 25 (di): Schachtenbar 

o Alles is klaar. 

• 26 (wo): 12-uren loop 

o Begint om 09u00. 

o Schachten krijgen puntjes voor t lopen. 

o Van 19u00 tot 21u00 worden er croques verkocht, kom af! 

 

MEI 

• 2 (di): Functie uitleg + beursbar 

o De bar begint een half uur eerder (19u30) en hier worden aan alle 

geïnteresseerden voor het praesidium van volgend jaar precies uitgelegd wat 

jouw functie inhoud. Bereid dus voor wat je wil gaan zeggen en zorg dat 

minstens één persoon van je commissie aanwezig is. Hierna start de 

inschrijving voor de verkiezingen. 

o Johannes, Thomas, Steve en Amon zijn verantwoordelijk voor deze bar. 

• 3 (wo): Ontgroeningsdag + -cantus 
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o Wat is de rol van de rest van het praesidium tijdens de ontgroeningsdag? 

▪ Het doopcomité gaat het nog laten weten.  

o We doen deze cantus deels open, hij gaat open vanaf het derde deel. 

• 4 (do): Mannenavond 

o Alles is klaar. 

• 9 (di): Campagnebar 

o Jentel en Josephine regelen de indeling van deze bar. 

o Shawn vraagt de bar aan. 

• 10 (wo): Spaghetti-avond + verkiezingen  

o Team spaghetti moet beginnen alles te regelen.  

• 12 (vrij): Ancienbar 

o Shawn en Thijs zijn verantwoordelijk. 

o We moeten proberen met redelijk wat praesidium daar te zijn. 

 

Commissies 

• PENNING  
o Betaal je schulden af! 

• SECRETARIS 
o Er komt een verkiezingsvoske. Wil je een campagnestukje hierin, kan je deze 

mailen naar secretaris@homeboudewijn.be. Dit wordt na de functie-

omschrijving ook nog eens gezegd.  

o Inschrijvingen worden bekend gemaakt op de campagnebar en Shawn maakt 

post voor de verkiezingen, de functie-omschrijving en verkiezingsvoske. 

• BAR 

o Bar gaat volgend jaar met twee verder. We gaan voor VM ter ondersteuning 

van de functies. 

o Frisdrank dat half leeg is niet in barkot zetten. Neem het mee naar je kot of geef 

het weg, maar het trekt mieren aan en moet dus niet in het barkot! 

• FEEST 
o Het archief voor volgend jaar is compleet en staat in de drive. 

o Feest gaat volgend jaar met twee praesidiumleden verder. 

• CULTUUR 

o Cultuur gaat volgend jaar met twee praesidiumleden verder. 

• PR 
o De commissie PR blijft volgend jaar met twee praesidiumleden. 

o Iedereen vond de truien mooi! 

o Donderdag spreken we af om 18u00 in Vermeylen! Vanaf daar vertrekken we 

om 20u00 naar Amadeus. Voor de mensen die achter komen: ten laatste om 

20u30 in amadeus! 

• ICT 

o De commissie ICT blijft volgend jaar met twee praesidiumleden. 

• SPORT 
o De commissie sport blijft volgend jaar met twee praesidiumleden. 

• SCHACHTENTEMMER 

• ZEDEN 

mailto:secretaris@homeboudewijn.be
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o De commissie zeden blijft volgend jaar met één praesidiumlid. De discussie 

over een zeden ad intrum gaat naar het volgend praesidium. 

• CANTOR 

• MILIEU 
o Vanaf volgend jaar is milieu een vereiste voor een praesidium. 

IHR/Ad hoc 

• Puntje voor de Ad hoc 
o Er moet wifi komen in de studieruimtes. 

• Er zou een digibox zou moeten komen. 

• Otis gaat een boete krijgen omdat het werk aan de liften te lang geduurd heeft. 

o Als je problemen ervaart met de liften, vul dan meteen een herstelformulier in. 

• Kraantje wordt verplaatst naar buiten de bar. 

• Condoomautomaat gaat weg, maar komt volgend jaar weer terug. 

• We hebben een EHBO koffer gekregen voor in de bar. 

Varia 

• Er moet voor volgend jaar een beamer worden gekocht. 

• Paintballen misschien als sportactiviteit voor in de zomer. 

• Meer voor erasmussers en andere internationale studenten  Affy zou dat graag 
willen doen. 

• Sleutelhangers aan sleutel hangen, zodat je effectief weet van wie de desbetreffende 

sleutel is. 

• De praesidiumbedanking is 8 mei, zie het evenement.  

• Bedankwoordje van Shawn: ‘elke volgende praeses mag zo’n geweldig praesidium 
wensen’. 

• Dit was de laatste vergadering. 

 

 

 
Josephine Waayers 

Secretaris Home Boudewijn 2016-2017 


