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Homeraad Home Boudewijn 
Verslag beperkte homeraad 

31 juli ’17, 16u, Home Boudewijn 

 

 
 

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

Thomas Damen, Joke Pattyn, Rhandy Delefortrie, Dagmar Hammer, Cindy Buyle, Elise Van 

Laere, Gijsbrecht Cabanier, Tjebbe Goossens, Thijs Maertens, Rhys Van Renterghem 

VM’s: Skyler Geijsen, Floor De Wandel, Karen Ryckbosch, Yentel Heyde, Elie Van Oerle 

Te laat: Beau De Buysere, Thijs Goemaere, Soufian Toté  

Verontschuldigd: Lise Vanden Hautte, Shawn Muller, Nikki Cornillie, Ana Paula Mendes  

Algemeen 

• Extra luide activiteit!  

o Vriendjes- en familiecantus op Boudewijn 

▪ Gesloten of niet-gesloten wordt nog gestemd 

• Cantussen delta: Delta zit het hele jaar al vol met cantussen 

o Cantussen in de Canard Bizar zijn véél duurder dan in de delta, delta is 

voordeliger 

o We zijn van plan cantussen al vast te leggen voor het volgende academiejaar. 

• Nieuwe verkiezingen  

o 1 SPORT 

o 1 ICT 

o 1 ZEDEN 

 

• Verkiezingen andere comités + doopcomité: wordt pas volgende vergadering 

vastgelegd, maar iedereen denkt eens na in welk comité ze willen en of ze in het 

doopcomité willen. Het is de bedoeling dat je minstens in 1 comité zit. Er zijn 4 

comités 

o Voske (sowieso PR en secretaris) 

o Sinterklaas (sowieso feest) 

o Spaghetti-avond 

o Quiz 

• Betere reclame 

o Minstens een week op voorhand moet het evenement van je bar online komen! 

o Flyers/posters voor je bar maak je ook een week op voorhand.  

o Op evenementen nodigt iedereen zijn eigen vrienden uit 

• VM’s 

o Vaste medewerkers tellen evenveel mee als iedereen! 

o Als er iets moet gestemd worden via de statuten, telt jullie stem helaas niet 

mee. 

• Jaarboek: ja/nee? 

• Functies overnemen na de verkiezing? 

o Verkiezingen vroeger leggen en vervolgens een vergadering houden? Er is niet 

zoveel tijd om dit te realiseren. 
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o Om data vast te leggen, is functies direct overnemen voordelig. 

o We houden het zo als het was. 

• Om de week een grote activiteit, dan kunnen er sport- en cultuuractiviteiten in de 

weken ertussen worden geplaatst 

• Twitch verandert zijn concept, ze gaan het ‘gezellig’ maken. Bij de Porters kan je het 

huren en kan je eigen drank verkopen, bij de Twitch niet. We hebben voorlopig 1 fuif 

in de Twitch en 1 fuif in de Porters. 

o Ideeën om extra geld te maken: kraslotjes.  

• Lijst maken met noodnummers 

o Wie moet je bellen als er iemand verdwijnt? 

o Google-docs met gegevens maken, enkel hoogpraesidium kan dit zien in geval 

van nood. 

o Spreadsheet wordt gemaakt 

• 2 of 3 fuiven in het tweede semester? 

o 2 fuiven, waarvan 1 Vosrock en de andere is een fuif samen met Home 

Vermeylen. Josephine gaat Cedric sturen. 

• Uitleg terugverdienen van het geld voor nieuwe linten + linten met een flosj 

o VM-linten worden in het begin van het academiejaar in orde gebracht. 

o Nieuwe linten en linten met flosj, worden terugverdiend door rondleidingen. Er 

wordt verwacht dat deze mensen minstens op 2 van de 4 rondleidingen 

aanwezig zijn. Ook is het zo dat je een shift moet doen op de 

streekbierenweek. 

o Zie je dit niet zitten? Kan je steeds een berichtje sturen naar Josephine en kan 

je het zelf betalen. 

o Als je verplichte dingen hebt in het weekend, zoals jeugdbeweging, contacteer 

Josephine en kan je iets regelen. 

• We hebben een Google Drive 

• Heb je een shift en kom je niet opdagen, zijn er consequenties 

o Je betaalt je drankkaart terug  

o Je krijgt de laatste shift op de fuif/cantus  

Evaluatie en financieel verslag voorbije activiteiten 

Komende activiteiten 
 

SEPTEMBER 

• 22 (vrij) – 24 (zo): Praesidiumweekend 

• 25 (ma): Welcome Home Bar 

o Dresscode: casual chique 

o PR maakt een flyer, die moet klaar zijn voor praesidiumweekend. Makkelijke 

site is: canva.com of canva.be 

o Nummertje zoeken voor gratis consumptie 

o ICT maakt een evenement op Facebook 

o Bar kijkt of er genoeg cavaglazen zijn 

o Secretaris maakt shiftenlijst, moet klaar zijn voor praesidiumweekend. 
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• 26 (di): Verkiezingen 

o Sport 

o PR 

o Zeden 

• 29 (vrij) – 1 (zo): Nieuwbewonersweekend 

o Vrijdagavond is het Beerpong 

o NBW is de uitgelegen kans om mensen te leren kennen en mensen te laten 

kennis maken met onze home en activiteiten 

OKTOBER 

• 4 (wo): Boottocht 

o Flyer moet klaar zijn voor praesidiumweekend, cultuur regelt dit 

• 11 (wo): Fuif 

o Gaat door op Boudewijn 

o Er wordt nog aan het thema gewerkt, moet klaar zijn tegen 

praesidiumweekend. 

• 16 (ma): IHC 

• 17 (di): Schachtenwerfbar 

• 25 (wo): Doop + doopcantus 

• 31 (wo): Schachtenverkoop 

Commissies 

• PENNING  

o Facturen en de bankkaart/-rekening  

o Als je iets koopt dat door de vereniging betaald moet worden, breng je je bonnetje 

binnen bij penning met een post-it met naam en rekeningnummer. 

o Poeflijst 

• SECRETARIS 

o Parkeerkaarten 

▪ Nieuwe lay-out  

▪ Nieuwe logo 

o Shiftenlijsten 

o In dit verslag staat er ‘Hoe organiseer ik een bar?’, lees dit na. 

▪ Woensdag op voorhand moet het evenement van de bar online komen, 

info doorsturen naar ICT 

o Altijd verslag nalezen 

o Vergaderpuntjes 

• BAR 

o Nieuwe drank bestellen en aanvullen 

▪ Praesidiumweekend 

▪ Cava Welcome Home Bar 

▪ Kijken of er genoeg cavaglazen zijn 

o Bestandje maken met ‘Hoe organiseer ik een bar?’ en ‘Hoe kuis ik een bar op?’ 

• FEEST 

o Vosrock  

• CULTUUR 

• PR 
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o Sponsers 

o Gelamineerd blaadje maken met ‘Elke dinsdagavond baravond’ op  

o Jassen 

▪ De Laender 

o Truien eerder dit jaar?  

▪ 2e semester, maar vroeger in het tweede semester. Dit valt normaal rond 

Vosrock, nu liever vroeger. 

o Polo’s of iets in die aard voor praesidium? 

▪ Stickers, condooms of iets in die aard, PR brainstomt hierover en brengt 

ideeën naar voren op de volgende vergadering. 

o Praesidiumvoorstelling beneden 

• SPORT 

o SSS meedoen? 

▪ Sport is akkoord, we doen mee. Hier moet je de sport van de VEK voor 

contacteren, ze hebben hier een bepaalde commissie voor. 

o Wintersport 

▪ Route du soleil, Hoogtestage, Hogent, andere opties… Hier wordt voor 

gekeken. 

▪ Vermeylen wil graag meegaan met ons, kan er iets georganiseerd worden 

uit HK? Boudewijn organiseert dit. 

▪ Snowbite is geen optie meer.  

▪ Peter houdt zich hier mee bezig. 

 

o Meedoen met FK-competitie, meedoen als HK 

o Kijken voor bierpongbekers  

• ICT 

o Emailadressen overzetten 

o Site up-to-date maken 

o Naamkaartjes voor op de deuren. 

o Internetkabels verkopen 

▪ Op de eerste bar 

▪ Worden vanaf 20u voor €5 verkocht 

o Bestandje met stappenplan ‘vpn’ voor nieuwe bewoners maken. 

o Nieuwe beamer 

• SCHACHTENTEMMER 

o Doopcomité  

• ZEDEN  

• CANTOR 

• MILIEU 

o Buurtrondjes 

▪ Met schachtjes en praesidium de buurt gaan opruimen 

▪ Anke sturen voor materiaal om dit te doen 

▪ Schachtjes krijgen hier puntjes voor 

IHR/Ad hoc 

• Eduroam op studeerruimtes op verdieping 4 of 11 

• Contactpunt voor kabel in de bar 

• Digibox in de bar 

• TV in de resto staat al 2 maanden aan (tijdens de vakantie) 
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Varia 

• Vat peter 

• Ideeën decoratie bar 

o Krijtbord maken aan de bar   

o Palen versieren 

o Logo op laserprint, op hout 

• Ideeën om de bar gezelliger te maken, doorsturen naar BAR. 

• Bier van de maand? 

o Bar bekijkt dit 

• Dagmars papa brouwt bier en wil een Boudewijnbiertje brouwen 

o Streekbierenweek! 

• Paintball 

o Sport bekijkt dit 

o Poll maken 

• Studeren in de bar 

o Wordt besproken op de volgende vergadering 

• Tafeltjes kopen bij ikea 

o Barbudget 

• Hoe regel ik mijn bar? 

1. Kort tekstje schrijven 

2. Affiche maken 

o Logo, datum, uur, plaats, naam van het evenement, telefoonnummer van de bar 

(14319). 

o Affiche naar de secretaris sturen als hij af is 

3. Tekstje + affiche doorsturen naar ICT 

o ICT maakt het evenement, is deze niet aanwezig stuur het dan door naar de 

praeses, vice of secretaris 

4. Al je vriendjes uitnodigen 

o Dit geldt voor iedereen en voor elk evenement 

 
Pauline Van Belleghem 

Secretaris Home Boudewijn 2017-2018 


