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Homeraad Home Boudewijn 
Verslag beperkte homeraad 

22/09/2018, 11u09, Bautershof 

 

 
 

Aanwezig: Rhandy Delefortrie, Joke Pattyn, Michiel Van de Vliet, Skyler Geijsen, Sander 

Vanfleteren, Stijn Luchie, Rhys Van Renterghem, Lise Vanden Hautte, Sander Van Eenoo, 

Robbe Van Aken, Arnout Verstraete, Sarah Awad, Lieselot Lannoo, Jana Vanhooren, Iebel 

Crutelle, Otto Myny, Hadewig Claeys, Lore Vernijns, Thomas Damen 

VM’s: Chiara Kerckhof, Femke Versweyveld, Anthony De Boever 

Te laat:  

Verontschuldigd: Seline van Adrichem, Bo van Durme 
 

Algemeen 

• Iedereen akkoord vorig verslag 

• Werkgroepen  

o Sinterklaasbar: feest, Iebel, Lore, Lieselot, Skyler 

o Voske: pr, secretaris, Rhys, Femke, Anthony, Arnout 

o Quiz: Michiel, Stijn, Chiara, Robbe, Jana, Sander (Vanfleteren) 

o Spaghetti-avond: spenior en spice Hadewig, Sander (Van Eenoo), Chiara, Lise, 

Jana 

o Vosrock: feest, penning, Lise, Lieselot  

o Doopcomité (pas later): temmer  

• Streekbierenweek als comité 

o Als er niet genoeg opkomst voor Bar is 

• Schachtenverkoop evt voor de doop (de dag ervoor) 

o Schacht kopen maar die wil zich dan uiteindelijk toch niet laten dopen? Kan 

geregeld worden om geld terug te krijgen. 

• Bars 

o 9/10  HK komt guidogidsen verkopen en bakken zetten  

▪ Stijn en Lieselot 

o 30/10  

▪ Sander (Van Eenoo), Rhys en Skyler 

o 6/11 

▪ Chiara en Jana 

o 27/11 

▪ Sarah en Lise 

o 11/12 

▪ Robbe, Arnout en Otto 

• Peter & Meter bar komt in 2e semester 

• Verdieprondjes welcome home bar, mensen van je gang meekrijgen! 

o Iedereen dus op je eigen gang proberen iedereen te motiveren om mee te 

komen (#gratiscava). 

o Sander (Van Eenoo) en Rhys doen het 4e, Michiel en Lore doen 13e 
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• Uitleg drank op activiteiten 

o Tijdens shift op fuif/bar, je mag drinken maar hou t bescheiden 

o Verantwoordelijk voor fuif/bar? Je moet in principe nuchter zijn, je mag er een 

paar drinken maar je bent uiteindelijk wel de verantwoordelijke dus je moet 

functioneel en aanspreekbaar blijven. 

• Te laat/zat/shift gemist 

o Dit jaar: extra opkuis doen en voor de persoon die je shift heeft moeten 

overnemen moet je een meter zetten/goed trakteren met iets anders 

o Extra: karaoke Sorry van Justin Bieber zingen op bar 

• Gangverantwoordelijken 

o 1e: Lisa Bonte, Linde Eggermont en Rhandy Delefortrie 

o 2e: Hadewig Claeys en Charlotte Vandevijvere 

o 3e: Sander Vanfleteren en Quinten Heuvicq 

o 4e: Jasper Vandevoorde 

o 5e: Joni Mariman en Vladislav Goloivanenko 

o 6e: Silke Labeeuw en Lennaert Sanders 

o 7e: Bo Van Durme en Emma Verhelst 

o 8e: Dries Van Horenbeeck en Jasmine Dilles 

o 9e: Vicky Freyzer, Anke Kegeleers en Lore Vernijns 

o 10e: Lise Vanden Hautte, Affy Rishfi en Michiel Van de Vliet 

o 11e: Elise Vandamme en Gabriel Cantaert 

o 12e: Otto Myny 

o 13e: Benedicte De Cort, Sara Top, Hebe van Laethem 

o 14e: Meri Petrosyan en Amber Degoe 

• Skireis 

o Boudie skireis met Hoogtestage naar Andora. 

o Basis pakket 520 euro (40 euro zit daarin voor gratis drank, zit ook een cantus 

bij) 

o Groot skigebied!! 

o Probeer de skireis te promoten 

o 50 plaatsen, meer kan ook geregeld worden 

o Tijdens een bar gaat nog een keer uitleg gegeven worden 

• Bootcamp 

o Georganiseerd door Ugent 

o Infosessie over wat er binnen het praesidium gebeurt (vooral voor Penning en 

Temmer) 

o Is normaal tijdens boottocht, stuur naar Rhandy als je heen wil gaan 

• Inloggen HK-site 

o Ga naar Home Konvent site, log in met je minerva gegevens, das voor 

verantwoordelijke te kunnen zijn voor baravond. 

o IEDEREEN DIRECT DOEN 

o Rhandy moet nog kijken voor Snader (heeft geen Minerva login meer) 

• Secret Santa  

o Binnen praesidium, voor tijdens laatste vergadering voor de blok 

o Ongeveer voor 7,50 pp een kadotje kopen voor je persoon 

• Aftermovie  

o Otto kijkt daarvoor, Joke helpt 

o Mss GoPro aanschaffen? 

• Alles dat met (veel) geld te maken bespreek je eerst (op een gepast moment) met 

Michiel 
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• Vanaf dit jaar inschrijvingen activiteiten via de Boudewijn site 

o Link naar de website waar dan een inschrijvingsformulier te vinden zal zijn  

o Stijn kijkt voor te regelen dat de juiste personen die lijst kunnen 

ontvangen/zien  

o  

• Google drive  

o Link naar drive zetten in praesidiumgroep dat iedereen er zeker aan kan 

 

Komende activiteiten 
 

September 
• 21(vrij) - 23(zo):Praesidiumweekend 

• 24(ma): Welcome Home Bar 

• 25(di): Herverkiezingen (21u) 

• 28(vrij) - 30(zo): Nieuwbewonersweekend 

o Vrijdag avond bierpong bar en zondag ochtend/middag karaoke bij ons 

 

Oktober 
• 1(ma): verwelkoming praesidia  

o Zo veel mogelijk mee (casual chique) 

• 2(di): Speeddate bar 

o Blaadjes met vragen fixen 

• 3(wo): boottocht (of bootcamp) 

• 9(di): baravond 

• 10(wo): Fuif  

o ‘Topcopie’ voor korting voor bonnetjes 

o Goeie reclame maken 

o Sterke drank mag officieel niet verkocht worden maar shotjes jenever kan 

opzich nog wel. 

• 16(di): schachtenwerfbar 

• 23(di): Schachtenverkoop 

• 24(wo): doop + doopcantus 

• 30(di): Baravond 

• 31(wo): Kroegentocht 

 

November 
• 6(di): baravond 

• 8(do): Fuif 

• 18(zo) – 22(do): filmweek 

• 27(di): baravond 

 

December 
• 3(ma): sinterklaasbar 

• 5(wo): cantus 

• 11(di): bar 
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Commissies 

• PENNING  

o Cantus vaste prijs praesidium 

o Waarborg sleutels  

• SECRETARIS 

o Parkeerkaarten 

o Fancy maandelijkse/semestriële kalender  

o Als Bo voor Bar gaat, nieuwe VM? 

▪ Nee  

o Kalender aanpassen + baravonden erin 

o Kalender vastzetten in praesidium groep 

o Kalender in commigroep zetten 

• BAR 

• FEEST 

• CULTUUR 

o Cafe de sportwereld als (eerste) stop bij kroegentocht 

• PR 

o Truien/t-shirts  

o Praesidiumfoto’s 

▪ Datum vast te stellen na herverkiezingen/na de nieuwe linten binnen zijn. 

o Overzicht sponsors met logo’s maken 

• SPORT 

o Kijken voor andere sporten om te doen (we hebben bv yogamatten in de bar) 

• ICT 

o Naamkaartjes  

o Site aanpassen foto’s 

o Hebben een ‘hoe beamer te gebruiken’ document gemaakt (ligt bij beamer) 

o Vaste computer voor in de bar? 

o Document voor via je functie mail adres mails te kunnen versturen in drive 

• SCHACHTENTEMMER 

o Doopcomité na herverkiezingen in orde!  

• ZEDEN 

• MILIEU 

o Groenbrigade nog eens GOED promoten  

IHR/Ad hoc 
 

Varia 

• Naaktkalender? Terug weinig enthousiasme  

 
Skyler Geijsen 

Secretaris Home Boudewijn 2018-2019 


