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Homeraad Home Boudewijn 
Verslag beperkte homeraad 

23 september, 10u00, Lokeren 

 

 
 

Aanwezig: Josephine Waayers, Seline van Adrichem, Tristan Pauwels, Pauline Van Belleghem, 

Joke Pattyn, Rhandy Delefortrie, Dagmar Hammer, Cindy Buyle, Elise Van Laere, Gijsbrecht 

Cabanier, Tjebbe Goossens, Thijs Maertens, Rhys Van Renterghem, Beau De Buysere, Thijs 

Goemaere 

VM’s: Skyler Geijsen, Lise Vanden Hautte, Floor De Wandel, Karen Ryckbosch, Yentel Heyde, 

Elie Van Oerle 

Te laat:  

Verontschuldigd: Shawn Muller, Thomas Damen 

 

Algemeen 

• Verkiezingen 

• Verslag komt binnen vier dagen na vergadering online; ALTIJD lezen.  

• Agenda is altijd up to date.  
o Praesidium wordt geacht op alle eigen evenementen altijd aanwezig zijn (m.u.v. 

wettige reden). Op externe activiteiten zien we graag veel Boudies voor de sfeer. 
o Vooral fuiven, cantussen,… mits enkele uitzonderingen vb. beerbowling 

• Gangverantwoordelijken 

• Commissies 

• Jaarboek 
o PR heeft een goede deal  
o Meer info later 

• Activiteiten en agenda ook delen met commilitones 

• Vat peters: datum prikken 
o Tweede semester 

• Preventiestudenten: wie zijn ze? 
o Komt op de site en op de naamkaartjes 

• Iedereen moet ingelogd zijn op de google drive en HK site 
o Hkcentraal.ugent.be 

• Ieder praesidiumlid moet 1 bar organiseren -> dinsdagavonden: 
o 25/09 Welcome Home Bar 

o 26/09   Verkiezingbar 

o 03/10 Speeddatebar   (verantwoordelijke Karen en Tjebbe) 

o 10/10 Baravond  (verantwoordelijk: Rhys en Thijs) 

o 17/10 Schachtenwerfbar (verantwoordelijk: temmer) 

o 24/10 Bar   (verantwoordelijk: Seline en Henri) 
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o 30/10 Schachtenverkoop (verantwoordelijk: temmer) 

o 07/11 Bickybar   (verantwoordelijk: Elie en Joke) 

▪ shiftenlijst 

o 21/11 Filmweek  (verantwoordelijk: cultuur) 

o 28/11 Bar    (Elise en Paula) 

o 05/12 Sinterklaasbar  (verantwoordelijk: praeses, vice, feest) 

o 12/12 Pyjamabar  (verantwoordelijk: Lise, Skyler, Floor) 

 

Enkele puntjes van belang voor het organiseren van een bar (zie ook iets verder hier 

beneden) 

Woensdag voor de bar moet het evenement online staan en flyers klaar zijn 

Mensen die een bar organiseren, die kopen zelf de ingrediënten voor de 

croques  

Ingrediënten voor normale bar (voor drukke bar meer ingrediënten) 

- 2 broden 

- 2  pakken kaas 

- 2 pakken hesp 

• Statuten 

o In de statuten staat dat elk praesidiumlid op Boudewijn moet zitten, we kunnen 

dit aanpassen, maar moeten hierover stemmen. Twee derde meerderheid moet 

voor stemmen. 

▪ Er is unaniem gestemd om de statuten aan te passen. 

• Stichtingsbal 

o 11 euro 

o 8 oktober 

o Stuur Seline als je mee wilt gaan 

• Praeses zorgt bij de opkuis voor iets lekkers, reden te meer om eens de opkuis van 

fuif/cantus te doen. 

• We doen Secret Santa dit jaar 

• Iedereen moet 1 keer de laatste shift en opkuis gedaan hebben. Kuisen van een cantus 

is ook goed. 

Evaluatie en financieel verslag voorbije activiteiten 
nvt 

 
 

Komende activiteiten 
 

SEPTEMBER 

• 25 (ma): Welcome Home Bar 

• 26 (di): Verkiezingen  

o Mailtje naar praeses@homeboudewijn.be 

• 29 (vrij)- 1(zo) okt Nieuwe Bewoners Weekend 
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OKTOBER 

• 3 (di): Speeddatebar 

o Vragen met gespreksonderwerpen op een blaadje zetten  

o Kaarsjes 

o Tijden bijhouden doet Josephine 

• 4 (wo): Boottocht 

o Flyers zijn klaar en gaan deur-tot-deur reclame 

o 50 mensen kunnen mee, voorrang aan (nieuwe) bewoners 

o Kostprijs: €4 

• 11 (wo): Fuif 

o Affiches worden volgende week gedrukt 

o Alles is geregeld 

o Iedereen probeert zich zo goed mogelijk te verkleden als Mexicaan 

• 16 (ma): IHC 

o Badminton 

o Mensen regelen op de WHB en NBW 

• 17 (di): Schachtenwerfbar 

• 25 (wo): Doop + doopcantus 

• 31 (wo): Schachtenverkoop 

 

NOVEMBER 

• 6 (ma): kroegentocht 

o We beginnen in het centrum 

• 16 (do): Fuif 

• 19-23 (zo-do): Filmweek 

• 29 (woe): Cantus 

Baravonden 
▪ Hoe regel ik mijn bar? 

1. Kort tekstje schrijven 

2. Affiche maken 

▪ Logo, datum, uur, plaats, naam van het evenement, telefoonnummer 

van de bar. 

▪ Affiche naar de secretaris sturen als hij af is 

3. Tekstje + affiche doorsturen naar ICT 

▪ ICT maakt het evenement, is deze niet aanwezig stuur het dan door 

naar de praeses, vice of secretaris 

4. Al je vriendjes uitnodigen 

▪ Dit geldt voor iedereen en voor elk evenement 

Werkgroepen 

• DOOPCOMITÉ 

o Josephine, Tristan, Thomas, Yentel, Skyler, Rhandy, Floor  

• QUIZ 
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o Tjebbe, Cindy, Elie 

• SINTERKLAAS + OPEN PODIUM 

o Henri, Elise, Tristan, Lise, feest, praeses en vice 

• SPAGHETTI-AVOND 

o Thijs, Karen, Elie, Dagmar, Gijsbrecht 

• VOSKE 

o Secretaris, pr, Rhys, Skyler 

• VOSROCK (telt niet als werkgroep) 

o Feest, praeses, vice, Floor, Tristan, Thomas, Shawn, Lise 

o Jaargang moet vermeld worden 

• JAARBOEK 

o Wordt pas beslist volgende vergadering 

o PR, secretaris, Joke, Cindy 

 

 

Commissies 

• PENNING  

• SECRETARIS 

o Gangverantwoordelijken: opzoeken en een bak beloven voor het 1e gangfeestje 

o Parkeerkaarten 

o Josephine maakt Google Docs 

▪ Deadline van 3 weken 

▪ Parkeerrondjes 

▪ Flyers 

▪ Erasmussers van je gang verwittigen 

• BAR 

o Schild laseren 

o Nieuwe tafeltjes 

• FEEST 

o VosRock blijft op dinsdag 

• CULTUUR 

o Beamer voor de filmweek 

▪ We kopen een nieuwe 

• PR 

o Lamineervelletjes voor ‘elke dinsdagavond baravond’  

o Nieuwsbrief  

▪ Moet in het Engels voor Erasmussers. 

▪ Komt op de site 

▪ Emailadres kan je op de site invullen of google form 

o Weekblaadjes 

▪ In de lift 

▪ In 2 talen 

▪ Op zondagavond op de Facebookgroep 

o Sponsers 

o Bestandje maken met sponsers 

o Truien 

▪ Tweede semester 

o Jassen 
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▪ Jassen nu passen en deze week bestellen 

▪ Na de verkiezing nog eens vragen 

o Ander alternatief: al ideeën? 

▪ Stickers 

▪ Condooms 

o Praesidiumvoorstelling beneden 

▪ Na verkiezingen 

• ICT 

o Briefjes in de lift ook in het Engels 

o Briefje met stappenplan 

▪ Uitprinten en op verdiepingen leggen en een paar in de bar 

o Internetkabels 

▪ Vermeylen koopt er een paar over 

o Kaartjes aan voordeur 

▪ Preventiestudenten erop 

o Papier over verkoop kabels maken 

o Opmerkingen van de website, zeker melden aan ICT 

• SCHACHTENTEMMER 

o Je mag altijd ideeën voor de doop sturen naar het doopcomité 

o Henri helpt met het filmpje voor de doop 

▪ Tegen eind van de week ideeën en foto’s doorsturen 

o Feitjes en fabels in het Voske 

o Doopcomité helpt met opkuisen van de doopcantus 

• ZEDEN 

• CANTOR 

o Moment zoeken om schachtjes liedjes aan te leren of andere manier zoals liedje 

inzingen 

• SPORT 

o Nog eens kijken voor SSS 

▪ Vrouwen- en mannencompetitie 

▪ 2 teams mannen 

▪ 1 team vrouwen 

o FK-competitie 

▪ Overleggen met sport HK 

o 18 oktober: beermile 

o Andere ideeën: poll maken in praesidiumgroep 

o Lopen op woensdag normaalgezien 

▪ Aan PR laten weten op zondagavond welke dag exact 

▪ Pas de tweede week gaan lopen 

o Is er mini-voetbal dit jaar? 

o Skiën 

• MILIEU 

o Buurtrondjes 

▪ Er is een Facebookgroep 

▪ Schachten krijgen puntjes 

▪ Andere mensen krijgen snoepjes ofzo 

▪ Vanaf week 3 

o Moestuin 

▪ Wordt geoogst 
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IHR/Ad hoc 

• Ramen schoonmaken 

• Water is geel op 5e , 6e verdiep 

Varia 

• Er komen waarschijnlijk koffiezetten voor de blokbar 

• Gangverantwoordelijken  

o 1e verdiep: Bart Van Geel; Sander van Eenoo 

o 2e verdiep: Shawn Muller; Gijsbrecht Cabanier 

o 3e verdiep: Felicie; Floor De Wandel 

o 4e verdiep:   

o 5e verdiep:  Virginie De Moor 

o 6e verdiep:  Jim; Josephine 

o 7e verdiep:  Yentel Heyde; Thijs Maertens 

o 8e verdiep:  Esther Vynckier; Lieselot Lannoo 

o 9e verdiep:  Fien Debel; Hannelore Vaneygen 

o 10e verdiep:  Lise Vanden Hautte, Esmée Vergauwe, Astrid Pierrard 

o 11e verdiep:  Thomas Damen; Gabriël Cantaert 

o 12e verdiep:  Cindy Bonnares 

o 13e verdiep:  Morgane De Kesel 

o 14e verdiep:  Elise Ruysschaert; Kimberley Vandendriessche 

• Volgende vergadering op 22 oktober 
 

Pauline Van Belleghem 
Secretaris Home Boudewijn 2017-2018 


