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Homeraad Home Boudewijn 
Verslag beperkte homeraad 

22/4/2019, 20u30, Home Boudewijn 

 

 
 

Aanwezig: Rhandy Delefortrie, Joke Pattyn, Skyler Geijsen, Sander Vanfleteren, Rhys Van 

Renterghem, Lise Vanden Hautte, Sander Van Eenoo, Cindy Buyle, Gabriël Cantaert, Robbe 

Van Aken, Sarah Awad, Lieselot Lannoo, Jana Vanhooren, Otto Myny, Iebel Crutelle, Hadewig 

Claeys, Viktoria Gorbunova,  

VM’s: Chiara Kerckhof, Femke Versweyveld,  

Te laat: Michiel Van de Vliet, Stijn Luchie, Bo van Durme, Lore Vernijns, Seline van Adrichem, 

Anthony De Boever 

Verontschuldigd: Arnout Verstraete, Thomas Damen 
 

Algemeen 

• Iedereen akkoord met het vorige verslag?  

o Iedereen gaat akkoord 

• Statuten Snader  

o Met dat hij opnieuw voor praesidium wil gaan maar niet op de home zit willen 

we t een beetje aanpassen: 

▪ Je mag opkomen voor het komend jaar praesidium als je in het afgelopen 

jaar praesidium hebt gedaan, ookal zit je niet meer op de home 

o Unaniem voor gestemd 

• Meter en peter verkiezingen 

o Volgende vergadering!  

o Misschien eens rondvragen voor mensen die vorig jaar praesidium hebben 

gedaan en dan misschien komend jaar dan wel voor meter/peter willen gaan 

▪ Stuur naar Rhandy als iemand hier voor geinteresseerd lijkt  

 

Evaluatie en financieel verslag voorbije activiteiten 

Maart 

• 5(di): Carnaval bar 

o Niemand was verkleed ;( 

• 7(do): Vette schijven cantus in Canard  

o Was gezell 

o Iedereen was kei braaf joepie 

• 10(zo): Lanbar 

o Weinig volk :( 

• 11(ma); Vrouwenavond 

o Was veel volk! 

• 12(di): Schachtenbar 
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o Was leuk georganiseerd, origineel idee! 

o Hotdogs waren nice 

• 14(do): Space Clash 

o We hebben weer gewonnen joepieee 

o Het was een beetje miserie met de drank die te vroeg op was en hoe daarvoor 

gecompenseerd ging worden...  

▪ Bij Vermeylen probleem dat sommigen niet akkoord gingen dat we ze 

gingen gebruiken op de eerstvolgende baravond, terwijl de seniors en 

vices het onderling overeengekomen waren  

▪ Uiteindelijk nog probleem met hoeveel hokjes we vroegen voor pintjes, 

wij hebben 1 hokje gevraagd en de Vermeylen 2 hokjes (1 hokje = 1 

euro) 

• 19(di): Bierbingobar 

o Was leuker dan verwacht, goed concept  

o Kan zeker opnieuw! 

• 22(vr): Schachtenverwendag 

o Helaas weinig volk  

o Mss beter mond op mond reclame voor de volgende keer 

o Of verplicht maken voor schachten  

• 22(vr) – 24(zo): Cantusweekend 

o Hele goeie locatie!  

o Was mega gezellig 

• 26(di): Temptation bar 

o Bicky’s beter promoten  

o Loempia’s was ook niet echt duidelijk 

▪ Bespreek onderling altijd duidelijk wat de bedoeling is 

• 31(zo) – 4(do): Streekbierenweek 

o Zondag: De mol → Cultuur en Rhandy 

o Maandag: Hadewig, Lore, Iebel en Skyler 

o Dinsdag: Bicky bar → Lieselot, Sarah en Bo 

o Woensdag: Robbe, Otto en Arnout 

▪ Huisvesting infomoment was daarvoor gepland, daarna zijn er nog veel 

buurtbewoners blijven plakken 

o Donderdag: Team QUIZ 

▪ Beter aangeven wanneer bierprijs begint 

▪ Beter cijfertjes bij de quizvragen zetten, anders is het niet zo duidelijk 

▪ Niveau van de vragen was goed 

▪ Misschien volgend jaar quiz op een ander moment doen en dan in de 

terminal ofzo en dan wat meer teams toelaten 

 

April 

• 16(di): paaldansen  

o Was vet leuk 
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Komende activiteiten 
 

April 

• 23(di): Vosrock 

o Probeer vanaf zo vroeg mogelijk al te komen 

o Bekijk ook zeker de ppt nog eens dat je zeker weet wat je moet doen 

▪ Komt nog in de fb groepen 

• 25(do): Praesidiumetentje 

o Neem je studentenkaart mee! In de guidogids staan er ook bonnetjes voor een 

gratis glaasje cava in dus pak die mee! 

• 26(vr): Ancienbar  

o Gaat niet meer door met dat Sel niet kon en Thomas en Rhandy geen tijd hadden 

o Komt waarschijnlijk volgend jaar in het eerste semester 

• 30(di): Verdiepenstrijd bar 

o Veel gezaag omdat t de dag voor een vrije dag is maarja dan moeten ze maar in 

Gent blijven 

o Om 19u30 infomoment praesidium 

▪ Minstens 1 iemand per functie een beetje uitleggen wat het inhoudt 

▪ Bicky’s worden misschien terwijl al verkocht 

 

Mei 

• 1(wo): Ontgroeningsdag en -cantus 

o Iedereen mag mee overdag! 

o Moest je ideetjes hebben voor ontgroeningsstrafjes, stuur door naar Lore! 

o Wees weer even braaf zoals bij vette schijven cantus please :3 hehe 

• 5(zo): Praesidiumuitje en vergadering 

o De hoofdactiviteit is in de ochtend (van 9u-14u ofzo) 

o Daarna rond 16u is het vergadering 

o Daarna weer een activiteitje 

o Eten wordt heel de dag door voorzien! 

• 7(di): Campagne bar 

o Hadewig en Iebel organiseren dit 

o Beetje zoals vorig jaar, bv als ze volgend jaar willen opkomen dat ze dan shiftje 

doen achter de bar 

• 8(wo): HoGent Challenge Run 

• 8(wo): Spaghetti avond + verkiezingen 

• 14(di): Alles kapot bar 

Commissies 
 

• PENNING  

o Draaiboek 

• SECRETARIS 

o Draaiboek 
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o Parkeerrondjes 

▪ Di: Robbe 

▪ Wo: Chiara 

▪ Do: Stijn 

▪ Vr: Lise 

• BAR 

o Draaiboek en draaiboek baravonden 

o Puntjes Gabbie 

▪ Bar is weer mooi ingedeeld: laat alles dus steeds gwn netjes achter! 

▪ Barkot: als je baravond organiseert met cocktails/eten of zoiets check dan 

zeker eerst of er daar nog spullen staan die je kan gebruiken voordat het 

over datum is 

• Barry’s: misschien kunnen jullie ook af en toe eens checken voor 

dingen die bijna over datum zijn en die dan te verkopen aan 

bewoners 

▪ Niet de bedoeling dat die bierglazen aan iedereen worden weggegeven, 

zorg er zeker voor dat je die steeds terug krijgt! 

▪ Personen die niet achter de bar horen, laat ze dan ook niet achter de bar 

om problemen te voorkomen! 

▪ Kriek en leffe wordt verkocht op baravonden! 

• Maak daar een mooi ‘bier van het moment’ blaadje voor 

▪ Veel puntjes van Gabbie zijn zaken die al eens vermeld zijn, hou er dus 

mee rekening dat ze niet nog een keer moeten vermeld worden!  

• FEEST 

o Arnout!! Lise wil haar secret santa kado!! 

o Draaiboek 

• CULTUUR 

o Draaiboek 

o Comedy blokpauze 

▪ Tijl van skireis kan blijkbaar goedkoop comedians regelen, vraag 

misschien eens aan hem 

▪ Zet in draaiboek voor volgend jaar 

• PR 

o Draaiboek 

o Sokken? Is misschien beetje laat daarvoor.  

▪ Iebel heeft t doorgegeven aan die van volgend jaar  

• SPORT 

o Draaiboek 

o Komende woensdag is SSS: vanaf 14u is eerste match 

o Volgende maandag is 12-uren loop! Allemaal afkomen hehe 

▪ Er zal chocomelk met amaretto zijn  

• ICT 

o Draaiboek 

• SCHACHTENTEMMER 

o Draaiboek 

o Als je nog opdrachtjes hebt, stuur naar Lore voor schachtjes die nog net niet 

genoeg punten hebben ofz (ipv in de groep te zetten) 

o Reminder sturen om te laten weten dat ze nog dingen kunnen doen om ontgroend 

te worden 

• ZEDEN 
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o Draaiboek 

• CANTOR 

o Draaiboek 

• MILIEU 

o Draaiboek 

 

IHR/Ad hoc 

Varia 

• Foto op dak?  

o Rhandy vraag t aan Dirk 

• Mitchel: subsidies voor 1 mei! 

o Is toch 10 mei ;p  

• 12-uren loop: 

o Maes ronde: Hadewig 

o Poilakov ronde: Rhandy 

o Julientje ronde: Toine 

 

 
Skyler Geijsen 

Secretaris Home Boudewijn 2018-2019 


