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Homeraad Home Boudewijn 
Verslag beperkte homeraad 

25/11/18, 20u, Home Boudewijn 

 

 
 

Aanwezig: Rhandy Delefortrie, Joke Pattyn, Skyler Geijsen, Sander Vanfleteren, Stijn Luchie, 

Cindy Buyle, Robbe Van Aken, Sarah Awad, Lieselot Lannoo, Jana Vanhooren 

VM’s: Chiara Kerckhof, Femke Versweyveld  

Te laat: Bo van Durme, Lore Vernijns, Anthony De Boever, Arnout Verstraete, Otto Myny, Rhys 

Van Renterghem, Lise Vanden Hautte 

Verontschuldigd: Iebel Crutelle, Sander Van Eenoo, Hadewig Claeys, Michiel Van de Vliet, 

Seline van Adrichem, Thomas Damen 

 

 

Algemeen 

• Iedereen akkoord vorig verslag? 

o Iedereen is akkoord 

• Reclame bij andere homes  

o Delen in fb groep: enkel fuiven (geen cultuuractiviteiten enz) en toestemming 

moet eerst gevraagd worden aan hun praeses (anders is er te veel gezaag voor) 

▪ Let op wanneer je het post (bv niet net na een belangrijk bericht ofz) 

▪ Als je het evenement bij Mercator in de groep wil delen moet je t eerst 

aan Rhandy vragen (zodat t in de juiste groep bij hun komt) 

o Posters: enkel en alleen op prikborden! 

▪ Geldt bij ons ook, dus als je iets in die plastic houders vindt meld dit bij 

Rhandy. 

▪ Op Mercator en Confabula hebben ze geen prikborden (dus daar geen 

posters gaan hangen), maar voor bv streekbierenweek vraag het aan 

Rhandy 

o Flyers: we willen ze over het algemeen wel, maar we moeten nog zien of we t 

blijven doen 

• Communicatie  

o Weekblaadjes Iebel 

▪ Alle ‘niet standaard’ activiteiten (vooral sport) goed op voorhand naar 

Iebel doorsturen zodat ze het optijd in haar weekblaadje kan zetten 

o Prijzen steeds eerst bespreken met Mitchel! (Cultuur) 

o Als je random ideeën hebt, meld het dan op voorhand bv tijdens vergadering of 

in onze chat 

• Rondleidingen  

o Iedereen probeert elke rondleiding er te zijn 

o Iedereen doet minstens 2 rondleidingsdagen, dit geld is voor je lint terug te 

verdienen 

▪ Moest je echt een probleem hebben met het geld door te sturen naar 

Boudie, stuur dan naar Rhandy 
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o Normaal krijg je op voorhand een mail met alle info omtrent de rondleidingen 

o Zaterdag 10 november 

o Zaterdag 23 februari 

o Zaterdag 16 maart 

o Zaterdag 6 april 

• Statuten  

o Wordt in de Facebook groep gezet 

o Check vooral bij je eigen functie om te kijken of alles nog up to date is 

▪ Als er iets aangepast moet worden stuur naar Skyler of Rhandy 

o Bij de volgende vergadering worden ze goedgekeurd 

• Hoeveelheden baravonden bijhouden  

o Kan Bar een Google docs bijhouden voor hoeveelheden drank wordt gebruikt 

voor cocktails of eten enz  

o Houdt het overzichtelijk met datum, welke week t is enz 

o Als je grote hoeveelheden moet inkopen (bv voor bicky bar) bestel t optijd (een 

week op voorhand) 

• Geen wachtwoorden meer in de drive 

o Geef ze naar elkaar door via messenger  

• Je kan via HK een auto huren 

Evaluatie en financieel verslag voorbije activiteiten 
 

Oktober 

• 22(ma): IFT voetbal finale 

o 3e geworden  

o Financieel verslag: 42 euro verlies 

• 23(di): Schachtenverkoop 

o Was leuker dat het voor de doop was 

o 2750 euro aan schachtjes! 

• 24(wo): doop + doopcantus 

o Kwartiertje met peters en meters was goed 

• 29(ma): Nadoop 

o Kou viel dit jaar mee 

• 30(di): The room bar 

o Joke kon niks van de film horen door het fantastische commentaar 

• 31(wo): Kroegentocht 

o T-shirts waren er niet (en vervolgens nooit gekregen) 

▪ En waren duurder dan normaal  

o Gebruik ze voor iets anders 

o Niet zat zijn op je eigen activiteit!! 

 

November 
• 6(di): Mexicaanse bar 

o Was gezell, burrito’s waren tasty  

o Volgende keer eerder beginnen met groentjes snijden 

• 8(do): Milieu activiteit 

o Was goeed! 

o Drankspel mss beter uitwerken 
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o Mss volgende keer een groepsfoto’s maken en posten om goeie reclame te 

maken voor de volgende activiteit 

• 8(do): Straigt Outta Boudie 

o Kassa was er een beetje te laat  

▪ Pak voor volgende keer ook dat box ding mee voor de kas in te zetten 

o In de Delta kan muziek helaas niet aangevraagd worden 

o Versiering kon wel wat beter... 

o Als je iemand kent, stuur het door naar de feestjes 

o Niet zat zijn op je shift! 

o Maak voor volgende fuif mss een Google docs met Mitchel en Rhandy zodat 

ze ook direct op de hoogte zijn en kunnen helpen 

• 13(di): Travestieten beerpongbar 

o Misschien voor de volgende keer iets voor de eerste verliezers bedenken 

o Beerpong bars eerder in het semester organiseren zodat meer mensen afkomen  

• 15(do): HK voetbal 

o We zijn 5e geworden 

• 18(zo) – 22(do): filmweek 

o Prijzen beter bespreken op voorhand 

o Flyers maken met de films op enz! 

o Meer reclame hiervoor maken in het algemeen 

o Nog veel fruitsappen en chocomelk over 

o Vroeger waren de shiftjes voor mensen met een nieuw lintje, is nu niet echt 

meer van toepassing 

o Poll voor de films was goed!  

o Dat bord voor de bar was echt nice 

• 19(ma): IFK minivoetbal 

o 1 team gaat door: volgende ronde zal in 2e semester zijn 

 

Komende activiteiten 
 

November 
• 27(di): Brakaoke Bicky Bar 

o Mss om 18u laten beginnen 

o Frietvet optijd verversen 

o Zeker nog reclame dat het om 18u gaat beginnen ipv 20u 

o 4 sausflesjes elk 

o 3 schachtjes  ook van 18u tot 20u 

o Regel dat mensen zeker vanaf 18u kunnen helpen 

o Regel nog 2 croque machines voor de bickybroodjes 

o In diepvries liggen ook nog bicky’s 

o Stop vanaf 00u met karaoke zingen (en vanaf 23u beetje stiller) 

• 28(wo) : Boudie gaat schaatsen  

o Begint om 20u, zeker optijd verzamelen ! 

o Bespreek de prijs nog met Mitchel 

 

December 
• 3(ma): Sinterklaasbar 

o Iedereen afkomen!!!  
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o 20u30 begint de show  

o Roddels mag je altijd nog laten weten aan Team Sint 

o Volgende week het evenement in je verdiepgroep delen pls 

• 3(ma): Mini voetbal meisjes 

• 4(di): IHC volleyball 

o Mensen persoonlijk sturen helpt 

• 5(wo): Cantus 

o Iedereen (dus ook praesidium) moet inschrijven! 

o Deel het evenement misschien zodat zoveel mogelijk mensen mee komen 

o Cantor: Thijsje eerste 2 delen, Skyler 3e deel en stil gedeelte 

o Vorige cantus was echt nice, houdt t voor deze cantus dus ook zo deftig 

mogelijk 

• 6(do): Boudie goes Museumnacht 

o Probeer het deze week klaar te hebben 

• 11(di): Bar (Robbe, Arnout en Otto) 

o Knikkerbar? 

• 12(wo): Massacantus 

o 8/9 medewerkers (Rhandy krijgt nog een lijstje doorgestuurd), @lore zorg dat 

schachtjes de shiften doen 

▪ Maak dat zeker ze hun naam op de lijst zetten zodat we ons geld 

terugkrijgen! 

o Nog te beslissen wie de vlag mag dragen 

o Vlaggenstok regelen: Lore en Arnout kijken hiervoor 

• Kerstmarkt, kijk nog wanneer jullie dat kunnen inplannen 

• Poll voor de laatste vergadering komt nog (vrijdag 14 of zondag 16) 

o Secret Santa, iedereen een hapje meenemen!  

 

Februari 

• 1(vr) – 10(zo): Skireis 

• 10(zo): Vergadering 

• 11(ma): Nieuwjaarsreceptie 
o Voor Bar om te organiseren 
o Wees optijd met tafels te fixen 
o Beter te veel cava te bestellen dan te weinig want dat is toch nodig voor de 

cavantus 
o Kuis- en restopersoneel uitnodigen! 

• 12(di) Her-herverkiezingen voor cantor 

• 14(do): Ochtend-voormiddag-middag predrink op dagdisco valentijns cavantus 
o Ontbijt voorzien 
o PR kijk om pizza sponsor te krijgen voor lunch 

▪ En anders hotdogs 

• 20(wo): Fuif in elixir 
o Rhandy moet de Delta nog afzeggen 
o Begin zeker optijd met DJ’s te regelen 
o Voor de volgende vergadering met een thema komen 

• 24(zo): Vergadering 

• 26(di): Beerpongtoernooi 
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• 28(do): bierfiets of jeneversport (misschien minigolf) *vrije ingeving* 
o Bierfiets lijkt tot nu toe veel te duur 

▪ Anders mss als subsidies vragen? 
o Probeer eerst een goedkopere te vinden 

Maart 

• 5(ma): Vrouwenavond  

• 7(do): Vette schijven cantus in Canard  

• 10(zo): Lanbar 

• 12(di): Schachtenbar  

• 14(do): Fuif in porter 

o Samen met Vermeylen 

o Begin daar vroeger dan normaal aan 

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

• 17(zo): Vergadering 

• 19(di): Bierbingobar 

• 22(vr): Schachtenverwen dag 

• 22(vr) – 24(zo): Cantusweekend 

o Zeker veel meer reclame maken! 

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

• 31(zo) – 4(do): Streekbierenweek 

o Praesidium met nieuw lint/flosh een avond organiseren 

o Quiz avond 

o Casinoavond  

o Bicky bar 

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

 

April 

• 22(ma): Vergadering  

• 23(di): Vosrock 

o Iedereen op tijd meehelpen met sponsors te regelen 

o Goed doel: kinderkanker fonds? 

o Muziekgroepen die gratis willen spelen: laat weten aan iemand van vosrock 

commitee 

• 25(do): Praesidiumetentje 

 

Mei 

• 1(wo): Ontgroeningsdag en -cantus 

• 5(zo): Vergadering  

• 8(wo): Spaghetti avond + verkiezingen 
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Commissies 

• PENNING 

• SECRETARIS 

o Delen inschrijflink voske  

o Parkeerrondjes  

▪ Ma: Rhandy 

▪ Di: Otto 

▪ Wo: Lise 

▪ Do: Joke 

▪ Vr: Hadewig/Lore 

o Parkeerrondjes document  Rhandy stuurt dit naar Dirk 

• BAR 

o Zorg dat de rommel wordt opgruimd door de verantwoordelijken van de 

baravond 

o Fanta die overdatum is: probeer aan de voedselbank te geven daar naast de aldi 

o Bier van de maand blijven promoten 

o Aan iedereen: schrijf tijdens je shift je drankjes op zodat de tellingen kloppen! 

Zeg dit ook aan de schachtjes die dan ook shift hebben 

o Google docs aanmaken voor de drank dat is gebruikt in cocktails en eten enz in 

bij te houden  

• FEEST 

• CULTUUR 

o Museum nacht verzorgen 

o Kijken wanneer de kerstmarkt ingepland kan worden 

• PR 

o Weekblaadjes per mail; laat dat maar zitten, is niet echt interesse voor 

o Praesidiumfoto’s aan inkom tegen volgende week zeker daar hebben hangen 

o Roze truien joepieee!!  

o Iets anders van kledingstuk met boudie logo 

o Mss volgend jaar iets van een webshop creeëren  

o Foto’s van baravonden posten (chiara wil dit wel doen) 

o Mss polaroid fototjes 

• SPORT 

o Caracubben 

o Bier petanque 

• ICT 

o Zorgen dat secretaris de inschrijvingen voor voskes ook kan zien 

• SCHACHTENTEMMER 

o Medewerkers massacantus schachten 

o Kerstboom regelen als schachtenopdracht 

• ZEDEN 

• CANTOR 

• MILIEU 

o Weggeefbakken in keukens 

▪ Vragen bij Vermeylen 

▪ Misschien met zo’n krijt blaadje op de frigo’s (Joke heeft dit) 

o Dopjes verzamelen mss (vragen bij fab) 

o Milieu puntjes voor in t voske 
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IHR/Ad hoc 

• Printer  

o Ze zijn er nog mee bezig maar is nog steeds niet klaar 

• Lichten in fietsenstalling 

o Is al aangehaald maar nog niks aan gedaan 

• Lichten in de studeerruimtes die om t uur uitgaan  aanvragen op IHR 

• Nieuwe knopjes worden geinstalleerd bij de liften voor naar boven of naar beneden te 

gaan 

o Zeg dat iedereen een herstelformulier indient als een lift of iets anders stuk is 

• Ze werken aan de zijkanten van het gebouw 

• Ze zijn bezig met de douches af te schermen en schimmel weg te doen en ruiten open 

te kunnen doen 

• Grasveld moet opnieuw aangehaald worden op IHR 

• Snoepautomaat  

o Werkt blijkbaar niet 

o Vul herstelformulier in 

• Spiegel in de badkamer aan inkom  aanvragen op IHR 

 

 

Varia 

• 31 december?  

o We kunnen misschien met een groepje samen vieren 

• Zatte filmpjes doorsturen naar Otto voor aftermovie 

• Joke kijkt voor affiches in de bar te hangen 

• Strips: 

o Weggeven aan goed doel 

o Gebruiken als versiering 

• De cursief gedrukte woorden door het verslag heen vormen achtereenvolgens een 

woord, stuur dit woord door naar Skyler als bevestiging dat je het verslag hebt 

gelezen! Xoxo  

 
Skyler Geijsen 

Secretaris Home Boudewijn 2018-2019 


