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Homeraad Home Boudewijn 
Verslag beperkte homeraad 

18/02/’18, 20u, Home Boudewijn 

 

 
 

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

Shawn Muller, Thomas Damen, Joke Pattyn, Rhandy Delefortrie, Dagmar Hammer, Elise Van 

Laere, Ana Paula Mendes, Yentel Heyde, Tjebbe Goossens, Henri Debergh, Thijs Maertens, 

Rhys Van Renterghem, Floor De Wandel, Beau De Buysere 

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

Te laat: Gijsbrecht Cabanier 

Verontschuldigd: Elie Van Oerle, Cindy Buyle, Yentel Heyde, Thijs Goemaere, Rhys Van 

Rentergem 
 

Algemeen 

• 20u aanwezig zijn, betekent eigenlijk 19u50! 

• Schachtjes willen een schachtenbar doen 

o Robbe en Lore neemt bar van Karen, Pauline en Dagmar over 

• Praesidiumetentje 

• Datum vriendjes- en familiecantus 

o 16 maart 

• Temptation in de bar 

o Leuk idee, maar organisatorisch moeilijk, dus occasioneel 

o Digibox moet gefixt worden 

• Koffie in de blokbar 

o Aankopen van grote waterkoker  

o Niet echt een meerwaarde, gaat niet goed onderhouden worden 

o Josephine kijkt voor andere opties, meer hierover volgende vergadering 

• Tot hoelaat de bar openhouden? 

o Bar moet leeg en opgekuist zijn om 2u 

o Last call om 0u45, iedereen buiten om 1u 

• Evenement maken voor cantusweekend 

• Idem voor streekbierenweek 

o Bier is in orde 

Evaluatie en financieel verslag voorbije activiteiten 
DECEMBER 

• 11 (ma): Kerstmarkt 

o Evaluatie: 

▪  Is niet doorgegaan, het sneeuwde 

 

• 12 (di): Cosy bar 

o Evaluatie: 

▪ Weinig pannenkoeken verkocht, drank wel in orde 
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FEBRUARI 

• 12 (ma): Nieuwjaarsreceptie 

o Evaluatie 

▪ Was heel erg tof 

 

Komende activiteiten 
 

FEBRUARI 

• 20 (di): Beerpongbar 

o Iedereen zoveel mogelijk schachtjes aanmoedigen om in te schrijven 

• 21 (wo): Fuif 

o Er komt een pré 

o Zo vroeg mogelijk op de fuif zelf zijn, we kunnen maar drnk verkopen tot 1u30 

o Iedereen er zijn om 22u, om 21u30 vertrekken 

o Wie staat achter de bar op de pré? 

▪ Elise, Thijs en 1 schachtje 

▪ Eerste shift van de pré krijgt een drankkaart 

• 27 (di): Bar Rhandy, Skyler, Cindy 

o Russische bar 

• 28 (wo): IHC Volleybal 

 

MAART 

• 6 (di): Baravond schachtjes (Robbe, Lore) 

o Verantwoordelijk: Pauline 

• 7 (wo): Casino-avond 

o Kijken welke spelletjes er nog zijn 

• 8 (do): Vette Schijven Cantus 

o Evenement online gooien 

o Boekjes maken 

o Poll online gooien voor eventuele suggesties 

o Fanfare komt 

o Van gelegenheidscodex: maken dat muziek gedownload is 

o Inschrijven: Boudewijn eerst 

• 10 (za): Rondleidingen 

o Als je nog geen rondleiding gedaan hebt, gelieve op deze aanwezig te zijn. 

• 11 (zo): Beperkte homeraad 

• 13 (di): Baravond Henri, Elie 

• 15 (do): Fuif 

• 16 (vr): Vriendjes- en familiecantus 

• 20 (di): Baravond Elise, Paula 

• 21 (wo): Beerbowlen 

• 25 – 29 (zo-do): Streekbierenweek 

• 29-1 (vr-zo): Cantusweekend 

APRIL 

• 17 (di): Vosrock 

o Line-up staat vast 
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▪ Hoofdnaam: Victor Puype, daarvoor studentenfanfare, daarvoor 

Whiplash, .. 

o Kids-zone met een artiest (kinderanimatie): Magic Michael 

o 2 aparte flyers (Vosrock en kids) 

• Eind deze week af 

• 2 keer flyeren in de buurt 

o We sponseren dit jaar ‘De dappere B-Engeltjes’ 

• 19 (do): Vrouwenavond 

• 24 (di): Baravond Lise, Joke, Rhys 

• 30 (ma): Mannenavond 

MEI 

• 1 (di): Ontgroeningsdag & -cantus 

• 8 (di): Spaghetti-avond & verkiezingen 

• 15 (di): Baravond Tjebbe, Shawn 

JUNI 

• 11 (ma): Comedy blokpauze 

o Gratis komen 3 stand-upcomedians een half uur mopjes vertellen (20-20u30) 

 

 

Commissies 

• PENNING  

• SECRETARIS 

o Nieuwe parkeerkaarten in de maak 

• BAR 

o Er worden foto’s gehangen in de bar 

o Computer en scherm ophangen met virtual DJ 

• FEEST 

o Dirk moet gemaild worden 

• CULTUUR 

o Mannenavond: stripster kost veel geld en is nu op een brugdag 

▪ Verplaatsten naar 3 mei 

o Vrouwenavond: upperdare weer dezelfde als 2 jr terug 

▪ Stripper? -> Inkom 5,- 

• PR 

o Truien 

▪ Joos vraagt de drukker in de buurt van Arne na 

• www.madel.be 

▪ Drukker van snowbite: Kariban 

• Deze zijn ook superchill 

o Praesidiumetentje 

▪ Op de datum van August in April? & Savania cantus: 26 april 

• Budget bespreken met penning 

• Vergeet niet te kijken voor een optie voor vegetariërs 

o Vosrocksponsers 

▪ Contract gaat tegen morgen (maandag 19/02) af zijn 

▪ Iedereen zoekt sponsors 

• Het zoeken gaat per duo 
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• In de drive komt een bestand waar mensen al gevraagd hebben, 

waardoor er niet onnodig vaak op dezelfde plaats gevraagd wordt. 

o Survival guide 

▪ Het is af!  

▪ Deze komt ook online 

• SPORT 

• ICT 

o Lanbar 

▪ Op een zondag 

▪ Stuur Josephine minstens een week op voorhand. Dan vraagt ze deze aan 

o Kijkdagen worden online gezet 

o Weekblaadjes worden geupdate 

• SCHACHTENTEMMER 

o Schachtenverwendag: 23 maart 

o Tijdig laten weten aan de schachten 

o Invulling bepaalt het DC 

• ZEDEN 

o Verkiezingen: aanstaande dinsdag voor de bar 19u30 

• CANTOR 

o Zangavond: eventueel andere cantoren uitnodigen 

▪ Datum kijkt Thijs nog voor een datum, deze minstens een week op 

voorhand doorgeven aan Josephine 

• MILIEU 

o 40 dagen zonder vlees gaat niet door 

▪ Niet mogelijk om elektriciteits- en waterstanden per verdieping te doen 

▪ Ideeën/alternatieven mogen doorgegeven worden aan Rhys  

IHR/Ad hoc 

• Kot op slot 

o Mensen niet meer toelaten zonder badge, hier echt wel beter op letten en dit 

ook doorgeven aan de rest van de home 

o Lise en Joke geven zich op om de test van Dirk te doen. Joos geeft hun namen 

door aan Dirk 

o Dirk gaat steekproef koten controleren of deze op slot zijn 

o Huisvesting heeft briefjes gemaakt voor de werkmannen, deze laten ze achter 

als ze binnen zijn geweest 

▪ Werkmannen laten soms de kamers waar ze aan t werk open staan als 

ze zelf een peukje gaan roken of andere pauzes nemen 

• Nieuwe homes zijn besproken, hoe ze eruit gaan zien en dergelijke 

• Nieuwe boompjes bij de trage weg worden geplant 

Varia 

• Laatste vergadering zeker bespreken:  

o Willen we nog zeden 

o Werkt het vm zijn per functie? 


