
 Verslag Beperkte Homeraad 31 juli 2019 1 

Homeraad Home Boudewijn 
Verslag beperkte homeraad 

31 juli 2019, 15u, Bar Home Boudewijn 

 

 
 

Aanwezig: Hadewig Claeys, Iebel Crutelle, Lieselot Lannoo, Hien Lam, Delphine Hallaert, 

Sander Van Eenoo, Rhandy Deleforterie, Timon Gryson, Eva Pyfferoen, Lennaert Sanders, 

Sander Vanfleteren, Cindy Buyle, Dries Van Horenbeeck, Stijn Luchie, Rhys Van Renterghem 

VM’s: Skyler Geijsen 

Te laat: Vangelis Huyghebaert 

Verontschuldigd: Michiel Van De Vliet, Sarah Awad, Jana Vanhooren, Joke Pattyn, Jordy 

Delvaeye, Gabriël Cantaert, Febe Vertriest, Chiara Kerckhof, Eline Desimpele, Alegria Ferri 

Perez, Bo Van Durme 
 

Algemeen 

• Google Drive 

o Rhandy en Snader nog niet 

o Iebel kijkt hier voor 

• Verdeling barsleutels 

o Met blokbar niet te vaak rondgeven aan jan en alleman. 

• Gangverantwoordelijken: voor praesidiumweekend doorgeven: mensen die ervoor 

kijken: 

o 1e  verdiep: Rhandy 

o 2e: Hadewig 

o 3e: Fleet 

o 4e: Hadewig 

o 5e: Chiara 

o 6e: Lennaert 

o 7e: Eva 

o 8e: Dries  

o 9e: Hadewig 

o 10e: Mitchel 

o 11e: Jordy 

o 12e: Hadewig 

o 13e: Hadewig 

o 14e: Iebel 

• Uitleg comités: 

o Beslissen op praesidiumweekend 

o Rhandy: doopcomité (is geen echt comité): motivatie naar Rhandy sturen. 

o Sinterklaas (Feest sws), Voske (PR en Secretaris sws), Vosrock (Feest en 

penning sws), Quiz, Spaghetti (Spenior en spice)  

• Quiz: 

o Nieuw concept: in therminal buiten streekbierenweek 

o Polsen bij mensen of ze dan nog zouden komen 
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o Eens denken over alternatief voor de streekbierenweek activiteiten 

• Uitleg terug verdienen linten 

o Shift op streekbierenweek 

o Minimum twee rondleidingen (sowieso zoveel mogelijk afkomen) 

o Als je dit niet kan doen, bericht sturen naar Hadewig 

• Student Bootcamp + tekenen doopdecreet 

o 2 oktober  

o Bootcamp: 19u in de therminal 

o Doopdecreet: 18u in het stadhuis voor praeses en temmer 

• Baravonden 

o Welcome home bar: bar 

o Speeddatebar -> niet meer doen, in de plaats gratis vaten bar (Bo, Hadewig en 

Mitchel) 

o Andere bars op praesidiumweekend vastgelegd 

o Oudbewonersbar 1e semester + eventueel kamperen?  

▪ Zeker 2 maand op voorhand reclame maken 

▪ Persoonlijk de mensen sturen 

 

• 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) en sponsors. 

o Affiche naar de secretaris sturen als hij af is 

o Juiste afmetingen (zie document drive) 

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 

5. Inkopen voor croques doen.  

• Flyers sleutelbedeling 

o Fiksen met Francis 

o Welcome Home Bar, Survival gids, Vatenbar, 1e Fuif, weekblaadje (intro) en 

boottocht 

• Aanmaken facebookevenementen 

o ICT  

o Alles op tijd doorsturen (tekstje, omslagfoto): bar week op voorhand, andere 

activiteiten vroeger 

o Juiste maten voor omslagfoto! 

• Uitje in september 

o Poll komt nog online 

• Praesidiumweekend 

o 20-22 sept 

o Jordy en Alegria hun doop ervoor eventueel 

o Wie kan rijden? 
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▪ Lieselot en Stijn informeren. 

▪ Rhandy en Hadewig kunnen rijden. 

▪ Dries kan in het terugrijden. 

• Aankopen voor bars ect. 

o Eerst bespreken met Mitchel qua budget, zeker bij grotere aankopen 

o Ticketjes zo snel mogelijk naar Mitchel brengen (niets opschrijven, je 

rekeningnummer met een post-it er aanhangen) 

 

 

 

Evaluatie en financieel verslag voorbije activiteiten 
 

VORIG JAAR: 

• Alles kapot bar: neem je verantwoordelijkheid als praesidiumlid en spoor anderen niet 

aan. 

Komende activiteiten 
 

SEPTEMBER 

• 20(vr) – 22(zo): Praesidiumweekend 

• 23(ma): Welcome Home Bar 

o Flyers klaar voor praesidiumweekend 

• 27(vr) – 29(zo): Nieuwbewonersweekend 

o Met zoveel mogelijk aanwezig proberen zijn 

o Op vrijdag door Boudewijn beerpongbar dus dan zeker aanwezig zijn 

 

OKTOBER 

• 1(di): Vaten bar 

o Nog een extra thema bij bedenken 

o Mitchel, Hadewig en Bo 

• 2(wo): Boottocht 

• 8(di): Schachtenwerfbar 

o Doopcomité 

o BBQ 

• 9(wo): Fuif 

o Flyers klaar voor praesidiumweekend 

o Under the sea thema 

o Dj’s al geregeld 

o Codewoord: appelmoes 

o Rhandy stuurt door wat voor licht en geluid 

o Podia ook aangevraagd 
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o Poll in de groep voor kledij 

• 15(di): Baravond 

• 22(di): Schachtenverkoop 

o Doopcomité 

• 23(di): Doop + doopcantus 

• 29(di): Baravond 

• 30(wo): Schachtenkonvent 

o Nadoop ervoor 

o Zangavond voor schachten 

o Timon en Rhandy 

• 31(do): Kroegentocht 

 

NOVEMBER 

• 3(zo) – 7(do): Filmweek 

• 12(di): Baravond 

• 14(do): Fuif 

• 19(di): Baravond 

• 20(wo): Cantus 

• 26(di): Baravond 

 

DECEMBER 

• 3(di): Sinterklaasbar 

• 10(di): Baravond 

Commissies 

• PENNING 

o Poef in orde brengen 

• SECRETARIS 

o Survival gids 

▪ Kijken of alles up-to-date is 

▪ Klaar voor praesidiumweekend 

o Parkeerkaarten –> op ad hoc beslissen 

o Skyler moet jaarverslag nog afmaken 

• BAR 

o Welcome home bar 

▪ Flyers 

▪ Cava bestellen 

▪ Zorgen dat er chips en frituurhapjes 

▪ Staantafels: zelf aankopen (Mitchel) 

o Bar aanvullen voor begin academiejaar 

o Google Form voor bier van de maand of poll in de homegroep 

o Eventueel ander bier dan Maes 

o Hou het proper: als je iets meeneemt in de bar neem het terug mee naar je kot 

o Voor iedereen: in de frigo’s zijn er stickertjes met hoeveel pintjes overal 

moeten, hou je eraan 
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• FEEST 

o Hadewig zaal Delta aanvragen (fuif met vermeylen) 

• CULTUUR 

o Boottocht fiksen 

o Kroegentocht: t-shirt zijn er nog 

o Qua budget bespreken met Mitchel voor kroegentocht 

• PR 

o Blaadjes ‘elke dinsdagavond baravond’ 

▪ Nummer van Rhandy aanpassen naar dat van Hadewig 

▪ Stickertjes aan Iebel vragen 

o Sponsors 

▪ Overzichtje maken met wat voor welke sponsor moet gebeuren + in de 

groep zetten 

o Praesidiumfoto’s 

▪ Voor welcome home bar 

▪ 17u30  

o Sponsorkaarten zodat mensen korting kunnen krijgen bij de sponsors op de 

kaart 

▪ Schachtenopdracht: foto maken en iets kopen bij alle sponsors 

o Prijzen fiksen voor de quiz 

• SPORT 

o IFK weer regelen 

o Al eens nadenken over sportactiviteiten 

▪ Zelfverdediging 

▪ Paintball tegen vermeylen 

▪ Urban Trail meedoen eventueel 

o Workout proberen elke maandag 

o Schaatsen 

▪ In de week van 25 november 

• ICT 

o Naamkaartjes 

o E-mailadressen overzetten 

o Blaadjes ‘hoe werkt het internet’ 

o Internetkabels verkopen 

▪ Zijn er nog? 

▪ Geen nieuwe aankopen, wordt amper verkocht 

• SCHACHTENTEMMER 

o Doopcomité vastleggen 

▪ Voor praesidiumweekend 

o Schachtenwerfbar + schachtenverkoop 

o Doopdraaiboek zeker op tijd doorsturen 

o Tekenen doopdecreet 

▪ 2 oktober 18u in het stadhuis 

• ZEDEN 

• CANTOR 

o Neukcodex liedjes gebruiken in volgende cantussen 

• MILIEU 

o Moestuin is hersteld 
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IHR/Ad hoc 
 

 

Varia 

• Statuten goedkeuren en doorsturen naar dsa voor praesidiumweekend 

• Lustrumfunctie voor volgend jaar en dat in statuten zetten (Rhandy doet dit) op 

praesidiumweekend hierover een voorstel bespreken 

• Rhys is lelijk 

• Met de VM’s foto’s in de bar hangen 

• Problemen met iemand in het praesidium: spreek eens met Hadewig, Iebel of onze 

Meters 

• Wil je stoppen of je ziet het niet meer zitten… zelfde als hierboven  

• Verslagen altijd lezen: eerste puntje is steeds “is iedereen akkoord met het vorige 

verslag” 

 

 
Iebel Crutelle 

Vice-praeses Home Boudewijn 2019-2020 


