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Homeraad Home Boudewijn 
Verslag beperkte homeraad 

31/07/2018, 15u10, Home Boudewijn 

 

 
 

Aanwezig: Rhandy Delefortrie, Skyler Geijsen, Sander Vanfleteren, Rhys Van Renterghem, 

Lise Vanden Hautte, Sander Van Eenoo, Robbe Van Aken, Sarah Awad, Iebel Crutelle, 

Hadewig Claeys, Seline van Adrichem, Jana Vanhooren 

VM’s: Femke Versweyveld, Anthony De Boever 

Te laat: Stijn Luchie, Lore Vernijns 

Verontschuldigd: Joke Pattyn, Michiel Van de Vliet, Arnout Verstraete, Otto Myny, Lieselot 

Lannoo, Chiara Kerckhof, Bo van Durme, Thomas Damen 
 

Algemeen 

• Verkiezing Snader (verhuist naar een ander kot) 

o Unaniem gestemd dat Sander zijn functie als Cultuur mag blijven doen 

• Dingen voor de home laten leveren voor de homeraad kan aan het onthaal op home 

Vermeylen 

o Dit moet op naam ‘Homeraad Home Boudewijn’ en iemand van het 

praesidium moet het ophalen 

• Shawn en Thomas doen nog even bar, samen met Lore en Hadewig  

• Flyers voor bij sleutelbedeling  

• Aftermovie  

o Otto zou hier blijkbaar goed in zijn? 

• Barsleutels  

o Voor Michiel om in orde te brengen 

o Rhandy vraagt nog eens na wanneer het slot vervangen wordt  

• Gangverantwoordelijken 

o Iedereen op zijn eigen gang rond vragen voor gangverantwoordelijken 

o 4 en 13 niemand van praesidium (Rhandy zorgt daarvoor) 

• Verkiezingen andere comités + doopcomité (gebeurt op vergadering op 

praesidiumweekend) 

o Voske (PR + Secretaris sws) 

o Sinterklaasbar (Feest sws) 

o Quiz 

o Spaghettiavond 

o Doopcomité (Temmer sws) 

o Vosrock (Feest + Penning sws) 

• Uitleg terugverdienen van het geld voor nieuwe linten + linten met een flosj 

o Rondleidingsdagen, minstens 2 dagen pp 

▪ VM’s moeten niet persee 

▪ Probeer naar ze allemaal afkomen, is super gezellig!  

o Verantwoordelijk voor 1 avond in de streekbierenweek 
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o Is er een reden waarom je geen rondleidingen kan/wil doen, stuur dan naar 

Rhandy 

• Google drive  

o Joke; zit iedereen in de drive (VM’s, Sel)? 

▪ Wie nog niet in de drive zit, laat iets weten aan Joke 

o Iedereen voor ze functie zijn draaiboek bij blijven werken 

• Aanmaken evenement op facebook 

o Alle info erover doorsturen naar ICT (niet zelf aanmaken!) 

o Maat van omslagfoto evenement op facebook opzoeken 

• Baravonden  

o Worden verdeeld op vergadering tijdens praesidiumweekend 

o Speeddate bar  

▪ Anthony en Iebel 

o Hoe meer volk lokken?  

 

• Hoe regel ik mijn bar? 

o Moet online staan de week voor de bar is, dus direct na de vorige bar  

1. Kort tekstje schrijven 

2. Affiche maken 

o Logo, datum, uur, plaats, naam van het evenement, telefoonnummer van de bar 

(14319) en verantwoordelijke. 

3. Tekstje + affiche doorsturen naar ICT 

o ICT maakt het evenement, is deze niet aanwezig stuur het dan door naar de 

praeses, vice of secretaris 

4. Reclame maken doormiddel van flyers, affiches, … 

5. Al je vriendjes uitnodigen 

o Dit geldt voor iedereen en voor elk evenement 

 

Evaluatie en financieel verslag voorbije activiteiten 

Komende activiteiten 
 

September 
• 21(vr) - 23(zo): Praesidiumweekend 

o Auto’s? 

▪ Hadewig (Jana, Rhandy) 

▪ Wie auto kan fixen probeert dit te doen 

• 24(ma): Welcome Home Bar 

o Flyers klaar voor bij sleutelbedeling 

• 25(di): Verkiezingen  

• 28(vr) - 30(zo): Nieuwbewonersweekend 

o Met zo veel mogelijk aanwezig!! 

 

Oktober 
• 2(di): Speeddate bar 
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o Anthony en Iebel 

o Flyers klaar voor sleutelbedeling! 

• 3(wo): boottocht 

o Cultuur 

o Flyers klaar voor sleutelbedeling! 

• 9(di): baravond 

• 10(wo): Fuif  

o Flyers klaar voor sleutelbedeling! 

o Anthony kijkt voor lichten 

o Mss Argon voor lichten 

o Tim fixt geluid 

• 16(di): schachtenwerfbar 

o Lore + DC 

• 23(di): baravond 

• 24(wo): doop + doopcantus 

o Lore + DC 

• 30(di): schachtenverkoop 

o Lore + DC 

 

November 
• 6(di): baravond 

• 8(do): Fuif 

• 18(zo) – 22(do): filmweek 

• 27(di): baravond 

 

December 
• 3(ma): sinterklaasbar 

• 5(wo): cantus 

• 11(di): bar 

 

 

Commissies 

• PENNING  

o Poef in orde brengen voor begin van het jaar  

o Rekening fixen met Rhandy 

o Als je iets betaalt dat door de Home moet terug gestort worden, geef je het 

bonnetje af aan Michiel. Schrijf hier niets op! Plak een post-it met je naam en evt 

je opmerking er op 

• SECRETARIS 

o Survivalguide  

▪ Voor bij de sleutelbedeling! 

▪ Stuur ervoor bij Pauline 

o Milieu in statuten als noodzakelijke functie 

o Parkeerkaarten  

• BAR 

o Iedereen bekijk eens goed voor je de bar opkuist het blad ‘hoe kuis ik de bar’  

o Bar aanvullen met shit dat nodig is voor baravonden 
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• FEEST 

• CULTUUR 

o Boottocht fixen 

▪ Flyers klaar voor op sleutelbedeling! 

o Kroegentocht?  

▪ Check of er nog plaats is op HK kalender 

o Spontane activiteiten voor in de bar moeten wel een week op voorhand gemeld 

worden bij Rhandy 

• PR 

o Sponsors zoeken 

▪ Kijken voor sponsor contract 

▪ Best allemaal voor t begin van t jaar 

o Team Wauw/Maison Rouge  

o Jassen  

▪ Fixen met Caro 

o Truien/t-shirts  

▪ Optijd hebben in 1e semester 

▪ Evt 2e levering 

▪ Mss iets anders zoals sokken?^^ 

o Tijdelijke praesidiumfoto’s  

▪ Voor t semester begint 

o ‘elke dinsdag baravond’ blaadjes 

▪ Vraag bij Paula 

• SPORT 

o Jenevervoetbal/ Paaldansen/ Zwerkbal/ Bieryoga ? 

o Looprondjes mss samen met Bertha 

o SSS 

o FK competitie terug meedoen als HK, maar dan enkel Boudewijn 

▪ Stuur naar Sportjes van HK 

o IHC competities  

▪ 15 nov HK voetbal 

▪ De rest ook eens navragen bij HK sport 

o Boudietruitjes verzamelen en al eens wassen 

o Boudie sport groep beheerder worden 

• ICT 

o Blaadjes ‘hoe werkt het internet’ klaar voor sleutelbedeling  

▪ Internetkabel verkoop erbij zetten 

o Naamkaartjes pimpen 

o Email-adressen overzetten 

▪ Staat in draaiboek, elke functie’s e-mailadres overzetten  

o Internetkabels verkopen 

o ‘Beamer gebruik’ stappenplan maken 

• SCHACHTENTEMMER 

o Doopcomité vastleggen 

▪ Voor NBW 

o Schachtenwerfbar en schachtenverkoop 

o Ondertekenen van doopdecreet 3 oktober 

o Work-shop over alcoholgebruik door Stad Gent 23 en 25 oktober (IHR) 

▪ Voor Feest, Bar, Temmer, Praeses 

o Als groep van Boudie naar Student Kick Off 
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• ZEDEN 

• CANTOR 

• MILIEU 

o Bessenplantjes voor langs de weg 

▪ Dirk vragen 

o Plantjes in de bar 

o Er komen plantenbakjes per verdiep 

IHR/Ad hoc 

• Binnenkant ramen in bar eens laten kuisen 

• Verrotte plastic plaatdingen tussen bar en fietsenstalling weg? 

• Putten in de parking fixen 

Varia 

• Kotentocht met Praesidium 

• Bar versiering bedenken 

• Locatie Cantusweekend (Lore en Hadewig) 

• Problemen met iemand in het praesidium: spreek eens met Rhandy, Joke of onze 

Meter/Peter 

• Wil je stoppen of je ziet het niet meer zitten… zelfde als hierboven  

• Verslagen altijd lezen: eerste puntje is steeds “is iedereen akkoord met het vorige 

verslag” 

 

 

 

 
 

Skyler Geijsen 
Secretaris Home Boudewijn 2018-2019 


