
 Verslag Beperkte Homeraad 06/05/2018 1 

Homeraad Home Boudewijn 
Verslag beperkte homeraad 

06/05/2018, 20u, Home Boudewijn 

 

 
 

Aanwezig: Josephine Waayers, Seline van Adrichem, Tristan Pauwels, Thomas Damen, 

Rhandy Delefortrie, Dagmar Hammer, Cindy Buyle, Elise Van Laere, Yentel Heyde, Tjebbe 

Goossens, Henri Debergh, Thijs Maertens, Rhys Van Renterghem, Beau De Buysere, Sander 

Van Eenoo 

VM’s: Skyler Geijsen, Lise Vanden Hautte, Karen Ryckbosch 

Te laat: Gijsbrecht Cabanier  

Verontschuldigd: Pauline Van Belleghem, Joke Pattyn, Ana Paula Mendes, Floor De Wandel, 

Thijs Goemaere, Elie Van Oerle, Shawn Muller 

 

Algemeen 

• Iedereen is akkoord met het vorige verslag 

• Meter- en peterverkiezing 

o Kandidaten: Karen, Dagmar, Thomas, Seline en Josephine 

o Afwezigen mogen hun stemming onder Joos haar deur schuiven 

• Voetbal tijdens blokbar (gaat niet door) 

• Elke functie zijn draaiboek in de drive zetten! 

• 19u45 voor de bar 15-5 een foto van ons op het dak (via Dirk) 

Evaluatie en financieel verslag voorbije activiteiten 
APRIL 

• 17 (di): Vosrock 

o Evaluatie  

▪ BBQ misschien eerder starten en tot 22u  

• Te veel veggies overgebleven dit jaar 

• Afhankelijk vh weer meer mensen voor bbq shift 

▪ Anneke van Stad Gent goed te vriend houden (belangrijk voor 

subsidies vosrock)! 

▪ Artiesten waren goed (behalve Viktor Puype die moeilijk deed) 

▪ Springkasteel was leuker dan vorig jaar 

▪ Happy Hour afhankelijk van het weer... dit jaar iets te gunstig voor 

iedereen. 

▪ PA (vd lichten) was te duur, kijken voor andere optie volgend jaar. 

▪ Nieuwe starttijd (16u ipv 13u) was beter dit jaar, wel dankzij t weer 

ook. 

• 19 (do): Vrouwenavond 

o Evaluatie 

▪ Mannelijke stripper + slang vielen in de smaak 

• 20 (vr): Ancienbar 

o Evaluatie 
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▪ Blijft een goed idee voor de oudbewooners 

• 24 (di): Baravond Tjebbe, Shawn 

o Evaluatie 

▪ Excel bestandje van Tjebbe live updaten was super! 

• 26 (do): Praesidiumetentje 

o Evaluatie 

▪ Iedereen was zeer tevreden! 

 

MEI 

• 1 (di): Ontgroeningsdag & -cantus 

o Evaluatie 

▪ Best op een vrije dag houden (we kunnen schachtjes niet verplichten 

niet naar de les te gaan) 

▪ Op de cantus was t veel leuker voor de schachtjes dan vorig jaar qua 

persoonlijke strafjes (iedereen had iets). 

• 3 (do): Mannenavond 

o Evaluatie 

▪ Vervolg voor volgend jaar niet echt enthousiasme voor (actje was ook 

precies t zelfde als vorig jaar) 

• 5 (zo): Praesidium uitje 

o Evaluatie  

▪ Escape room was een nice idee! 

 

Komende activiteiten 
 

MEI 

• 7 (ma): Campagne bar 

o Drank koud zetten!! 

• 8 (di): Spaghetti-avond & verkiezingen 

o Maandag overdag team spaghetti helpen saus maken 

o Mededelen: iedereen GSM mee naar verkiezingen!! 

o Ookal komen mensen als duo op, stemming is individueel 

o Lijst van kandidaten komt na sluit inschrijving online 

• 15 (di): Baravond Lise, Joke, Rhys 

o ‘End of the fucking semenster’ 

 

 

 

JUNI 

• 11 (ma): Comedy blokpauze 

o Cultuur verzorgt dit 

▪ Affiche maken!  

 

Commissies 

• PENNING  

o Draaiboek: is zo goed als af! In de drive zetten please :3 
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o Iedereen poef betalen!! 

• SECRETARIS 

o Milieu in statuten als noodzakelijke functie 

• BAR 

o Draaiboek: is zo goed als af! In de drive zetten please :3 

o Frigo’s vullen voor campagne bar plzzz 

• FEEST 

o Draaiboek: is zo goed als af! In de drive zetten please :3 

o Fuiven (2) gaan in de Delta zijn (maar kan/mag nog wel veranderd worden) 

• CULTUUR 

o Draaiboek: is zo goed als af (aanpassen over mannenavond)! In de drive zetten 

please :3 

o Affiches maken voor comedy blokpauze 

• PR 

o Draaiboek: is zo goed als af! In de drive zetten please :3 

o Maison Rouge: geen vlotte communicatie maar mss laten we ze volgend jaar 

promo komen maken. 

▪ Mailadres omzetten naar pr@homeboudewijn.be 

o HK wil Maison Rouge ook, laat t ze zelf maar met hun regelen 

• SPORT 

o Draaiboek: trekt op niks x 

o Volgend jaar paaldansen! 

o Reminder zetten voor de sporttruitjes 

• ICT 

o Draaiboek: is zo goed als af (en staat in drive)! 

o Henri is bezig met eindjaars filmpje 

o Huisvesting wil betalen voor beamer scherm in plafond 

▪ Joos gaat kijken hoeveel zij willen betalen en dan evt extra erbij te leggen 

voor extra fancyness 

o Beamer weghalen voor Blok@Bar (dus na verkiezingen) 

• SCHACHTENTEMMER 

o Draaiboek: In de drive zetten please :3 

o Cantus team draaiboek:  

▪ Waar/goed op tijd reserveren 

▪ Welke zalen goed zijn en welke niet 

▪ Over opkuis 

▪ Canard maar 1 stopcontact  

 

• ZEDEN 

o Draaiboek: is zo goed als af! In de drive zetten please :3 

• CANTOR 

o Draaiboek: zit in eindfase xdxp In de drive zetten please :3 

• MILIEU 

o Draaiboek: zo goed als af! In de drive zetten please :3 

o Gaat achter bessenplantjes om te planten aan de weg joepie 

IHR/Ad hoc 

• Extra tafels voor blokbar? Henri kijkt er eerst voor 

 

mailto:pr@homeboudewijn.be
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Varia 

• 31 juli hosten we (nieuw praesidium) een BBQ voor overdrachtscantus. 

• Blok@Bar verantwoordelijk: Rhandy en Tristan 

o Wanneer begint t? Eind week 12 wordt t klaar gezet 

 

 
Pauline Van Belleghem 

Secretaris Home Boudewijn 2017-2018 


