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Homeraad Home Boudewijn 
Verslag beperkte homeraad 

21/10/2018, 20u00, Home Boudewijn 

 

 
 

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

Rhys Van Renterghem, Sander Van Eenoo, Robbe Van Aken, Cindy Buyle, Lieselot Lannoo, 

Jana Vanhooren, Iebel Crutelle, Hadewig Claeys, Lore Vernijns, Seline van Adrichem 

VM’s: Femke Versweyveld 

Te laat: Michiel Van de Vliet, Otto Myny, Bo van Durme, Sarah Awad, Chiara Kerckhof 

Verontschuldigd: Lise Vanden Hautte, Arnout Verstraete, Anthony De Boever, Thomas Damen 

 

Algemeen 

• Iedereen akkoord met vorig verslag? 

o We hebben gemerkt dat er te weinig mensen het verslag lezen. Iedereen moet 

het verslag lezen, ookal was je aanwezig op de vergadering. Hiermee voorkomen 

we nutteloze vragen en foutjes 

o Geen op- of aanmerkingen 

• Schachtenverkoop 

o Cash of overschrijven (zsm) 

• Uitleg doop en doopcantus 

o De doop begint om 13u (schachten verzamelen om 12u45) 

o Praesidium doopt niet mee, enkel meekijken vanaf fietspad en geen kielen aan! 

o Eind vd doop kan je je gekochte schachtjes eventjes zelf pesten 17u45 

o 18u30 frietjes eten (2 euro) 

o Nadoop is maandag 29e om 19u 

• Uitleg schachtengroep 

o Rest vh praesidium wordt pas toegevoegd na de nadoop 

o Schachten een opdracht laten doen voor punten? Vraag eerst aan Lore! 

o Wees zuinig met puntjes uitdelen... 

• Organiseren baravonden 

o Rhandy heeft documentje gemaakt over alles over hoe je je baravond 

organiseert, komt in de groep. 

o Nieuwe dwijlen en handdoeken enz voor in de bar, ga hier zuinig mee om!! Hang 

ze uit om te drogen en smijt ze in de juiste bakken (vuile/propere was)! 

• Pakketjes niet meer laten leveren op Vermeylen 

o Naar algemeen ophaal punt laten leveren 

• Parkeerkaarten 

o Controleren of er een (gele) kaart ligt en check nummerplaat 

o Stoute auto’s zo’n kaartje geven, noteren en in sheet zetten 

▪ Verkeerd geparkeerde auto’s 

▪ Auto’s zonder parkeerkaart 

▪ Auto’s met verkeerd nummerplaat op de parkeerkaart 

• Parkeerrondjes 
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o Wo: Stijn 

o Do: Lore en Iebel 

o Vr: Cindy 

• Naamkaartje penning 

o Bij Michiel ze functie niet op zijn naamkaartje zetten 

o Bij praesidiumfoto’s aan de inkom Michiel zijn kamernummer niet erbij zetten 

o Dit voor de veiligheid 

• Iedereen zich lid maken op forum cin’s vader! 

o Via de link van de foto’s (rechts boven op die pagina) je registreren  

o Als bedankje voor de foto’s te maken! 

• Eerste Voske 

o Nonogram blijkbaar een beetje te moeilijk (mss volgende keer met uitwerking 

erbij) 

o Was mooi optijd 

o Leuk dat het zoveel pagina’s had 

 

Evaluatie en financieel verslag voorbije activiteiten 
 

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

• 24(ma): Welcome Home Bar 

o Veel volk!! Minstens 300 mensen 

o Te veel drank is weggegeven, let hierop voor bij de Nieuwjaarsreceptie 

o Denk goed na over waar je de drank achter de bar/toog het best laat staan 

• 25(di): Herverkiezingen  

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

o Bierpong was goed geregeld, newbies hadden gewonnen! 

o Helaas weinig opkomst in t algemeen 

o Volgend jaar op de sleutelbedeling goed promoten! 

 

Oktober 
• 1(ma): IFT Voetbal 

o We zijn door naar de finale dag! 

• 2(di): Speeddate bar 

o Was al vroeg leeggelopen 

o Duidelijk maken dat t gaat om vriendjes maken (en niet netflix en chill ofz) 

• 3(wo): Boottocht, bootcamp en subsidies 

o Minder opkomst dan vorig jaar maar het was heel gezellig 

o Meer drank helpt voor de sfeer 

o Bootcamp was zeker interessant voor PR 

o Subsidies was niet persee extreem nuttig 

• 9(di): New Kids bar 

o Niet veel volk, mensen kwamen pas later af 

o Probeer meer te promoten op je verdiep (deur aan deur gaan) 

• 10(wo): IHRun 

o We hebben gewonneeeenn 

• 10(wo): Fuif  

o Eerste en laatste DJ’s waren niet fantastisch 
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o Mss best eerder rondvragen voor DJ’s 

o Lichten van Stad Gent vielen tegen  

o Mensen vonden dat er te weinig alcohol in de cocktails zat 

o We kwamen ijs te kort 

o Originelere cocktails voor de volgende keer 

o Iedereen eens eerder afkomen naar de fuif 

▪ Mensen willen anders niet binnen komen als ze zien dat er bijna niemand 

is, als wij als praesidium er al staan helpt dat enorm! 

o Volgende keer best beginnen met happy houre 

o Drankkaart-shift probleem wordt nog besproken tussen Feest en Penning 

o Geen echte merken drank (vb niet Coca Cola kopen, maar gwn bij de aldi) 

o Mss takenlijst maken voor rest van praesidium als ze willen helpen met 

opzetten enz 

o GoPro filmpje was nice! 

• 16(di): schachtenwerfbar 

o Was dit jaar via de laptop inschrijven (met medisch affiche erbij)  

o Mss beter laptops op aparte tafels neerzetten ipv op de bar, of anders op papier 

afdrukken (is gezelliger) 

o Best niet meer met zoveel weggaan als het je eigen baravond is (ookal is t 

besproken) 

Komende activiteiten 
 

Oktober 

• 22(ma): IFT voetbal finale 

• 23(di): Schachtenverkoop 

o Probeer nog veel mensen te ronselen op je gang! 

• 24(wo): doop + doopcantus 

o Duidelijk maken dat de doop met inschrijven is (en de link erbij zetten enz) 

• 29(ma): Nadoop 

• 30(di): The room bar 

o Drankspel 

o Film laten afspelen 

o Scotchka 

o Beetje uitleg geven errond 

• 31(wo): Kroegentocht 

o Evenement aanmaken 

o Mss bekend maken wanneer je kan inschrijven 

o Spreek af met ICT voor inschrijven op site 

o Bespreek de prijzen met Michiel (richtprijs is 15euro) 

o Kijk of t nog kan om bij cafe de sportwereld te beginnen 

 

November 
• 6(di): baravond (Chiara en Jana) 

o Mexicaanse bar 

• 8(do): Fuif 

o Gekke hoeden fuif? 

o Maak er mss een competitie van 

o Contact opnemen met de Delta voor de zaal  Rhandy doet dit 
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o Denk goed na over de zaal echt goed te versieren 

• 18(zo) – 22(do): filmweek 

o Zondag Harry Potter marathon  

o Vragen bij Dirk voor hoelang de bar ervoor kan openblijven  Rhandy doet 

dit 

o 1 avond nog drankspellen 

o 1 avond keuzeavond (met poll) 

• 27(di): baravond (Sarah en Lise) 

o Begin optijd met kijken voor thema 

 

December 
• 3(ma): sinterklaasbar 

o Iedereen eens vragen achter pietenpakken 

• 5(wo): cantus 

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

o Is meestal pyjama bar (maar je mag ook wel juist laatste keer hard gaan bv) 

o Massacantus is wel de dag erna dus houd daar rekening mee 

• 12(wo): Massacantus 

 

 

Commissies 

• PENNING  

o Cantussen voor praesidium  

▪ Gwn normale prijzen houden zoals altijd 

• SECRETARIS 

o Stoute auto’s sheet 

• BAR 

o Kijken voor nagelen en/of andere spelletjes tijdens baravonden 

o Bakken kopen 

▪ Geen reclame voor maken bij andere mensen 

▪ Enkel via Bar of Penning 

▪ Praesidium 10,50 als ze leeggoed terugbrengen 

▪ Voor de rest 15 euro, maar als ze bak terug brengen krijgen ze 4,50 terug 

o Barkot overzichtelijker maken :)  

o Houd je aan de aantallen van drank als je de frigo’s bijvult (kijk naar plakkertjes) 

• FEEST 

o Probeer nu al met Tim lichten te regelen voor Vosrock 

o Zoek eens goed achter de dopjes van de bidons 

o Check draaiboek nog goed voor hoeveelheden cocktails en andere zaken 

o Standaard aankooplijst voor fuiven maken (en waar je dat best koopt enz) 

• CULTUUR 

o Bierfiets voor in 2e sem? 

• PR 

o Truien  

o Bestandje van de jassen tegen dinsdag op drive 

o Praesidiumvoorstelling 

o Bij praesidiumfoto’s voor aan de inkom enkel Michiel zijn kamernummer niet 

vermelden. 
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• SPORT 

o Student street soccer 

o Jenever trefbal 

o Mss in groepen naar Stadium Fitness (bespreek met PR) 

o Schaatsen is 28 november 

• ICT 

o Nieuw naamkaartje voor Michiel maken zonder ‘penning’ erop 

o Check om email adres niet te hoeven vermelden bij inschrijven op evenementen 

• SCHACHTENTEMMER 

o Allemaal een weetje over jezelf invullen! (Tag de mensen die t nog niet hebben 

ingevuld) 

• ZEDEN 

o Roy komt als 2e zeden op doopcantus 

• CANTOR 

o Thibaut doet de volledige cantus 

• MILIEU 

o Buurtrondje organiseren na de doop 

▪ Met drankspel erbij, Rhandy kijkt voor een datum hiervoor 

▪ Optijd en veel promoten!!! 

 

IHR/Ad hoc  

• Eigen beker mee naar HK cantussen voor een euro korting 

• Update printer 

o Betaling met ePurse 

• We krijgen een slagboom op parking (wss pas rond 2e semester) 

• Lichten met sensor zijn in fietsenstalling geplaatst 

• Grasveldje wordt terug deftig gedaan 

o Is niet gebeurt in de week wanneer ze zeiden dat t ging gebeuren (aanhalen op 

IHR/Ad hoc) 

• Andere lichten in de fietsenstalling dan weg of blijven? 

 

Varia 

• Cantusweekend staat al vast 

• Skireis: als iemand nog mee wilt/ken je mensen die nog meewillen; stuur zeker naar 

Joke! 

• Iemand thesis over Boudewijn ze zou een thermometertje komen hangen, kijk eens naar 

je mail. 

 

 
Skyler Geijsen 

Secretaris Home Boudewijn 2018-2019 


