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Homeraad Home Boudewijn 
Verslag beperkte homeraad 

21/09/’19, 10u50, Alveringem  

 

 
 

Aanwezig: Hadewig Claeys, Iebel Crutelle, Michiel Van de Vliet, Sarah Awad, Chiara 

Kerckhof, Delphine Hallaert, Hien Lam, Gabriël Cantaert, Jordy Delvaeye, Sander Van Eenoo, 

Eva Pyfferoen, Lennaert Sanders, Febe Vertriest, Jana Vanhooren, Lieselot Lannoo, Stijn 

Luchie, Sander Vanfleteren, Cindy Buyle, Joke Pattyn, Rhandy Delefortrie, Timon Gryson, 

Rhys Van Renterghem 

VM’s: Alegria Ferri Perez, Eline Desimpele, Skyler Geijsen, Vangelis Huyghebaert 

Te laat:  

Verontschuldigd: Bo Van Durme, Dries Van Horenbeeck 
 

Algemeen 

• Iedereen akkoord vorig verslag 

• Werkgroepen: 

o Sinterklaasbar: feest, Rhandy, Lieselot, Gabriël, Febe, Vangelis, Eline 

o Voske: secretaris, PR, Skyler, Rhys, Alegria, Dries  

o Quiz: Lennaert, Eva, Stijn, Timon, Fliet, Michiel, Jordy 

o Spaghettiavond: spenior, spice, Cindy, Jana, Skyler, Alegria 

o Vosrock: feest, penning, Rhandy, Gabriël, Vangelis, Joke, Bo 

• Verdeling baravonden: 

o 15/10: Gabriël, Stijn, Fliet 

o 29/10: Chiara, Delphine, Hien 

o 12/11: Rhandy, Iebel, Hadewig 

o 19/11 Michiel, Vangelis, Jordy 

o 26/11: Eva, Lieselot, Alegria 

o 10/12: Joke, Eline, Skyler  

• Welcome home bar: 

o Niet alle shiften zijn opgevuld 

▪ Cindy & Eline doen nog de shift van 22h -0h bij de hapjes 

o Niks extra gratis weggeven 

▪ Iedereen krijgt gewoon 1 gratis glaasje cava in het begin & een 

bonnetje voor een 2e gratis glaasje cava 

o Neem het bonnetje van de persoon af zodat die persoon niet nog 

eens langskomt met dat bonnetje 

o Probeer zoveel mogelijk mensen van je verdieping mee te nemen 

o Geen gratis cava drinken tijdens je shift 

o Zorg dragen voor de tafels! 

o Fotograaf  

▪ Iedereen moet aanwezig zijn om 17h30! Als je later zult zijn, laat dat 

dan weten aan PR 

▪ Mooie kleren aandoen en die aanhouden tijdens de baravond 
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• Uitleg drank op activiteiten 

o Je mag drinken tijdens je shift, maar niet jezelf zat drinken & niet steeds de 

zwaardere dranken drinken. Je moet nog kunnen functioneren & probeer 

iemand te hebben die helemaal nuchter blijft 

• Te laat/zat/shift gemist 

o Extra opkuis doen 

o Je moet de persoon die je shift had overgenomen, trakteren met bijvoorbeeld 

een meter bier en op volgende bar de tequilasong zingen 

o Te laat: ketchupsong dansen op volgende bar en Jordy doet mee 

• Gangverantwoordelijken: 

o 1e: Cindy Buyle, Linde Eggermont 

o 2e: Laura Storme, Dore Lepla, Jonathan Joos 

o 3e: Sander Vanfleteren, Arnout Vanbelle 

o 4e: Yasmine Azzouz 

o 5e: Sarah Awad, Anke Kieckens 

o 6e: Joke Pattyn, Lennaert Sanders, Silke Labeeuw 

o 7e: Eva Pyfferoen, Victor van Overloop 

o 8e: Dries Van Horenbeeck, Yasmine Dilles 

o 9e: Angela Arzumanyen, Charlène Vandorpe 

o 10e: Michiel Van de Vliet, Vangelis Huyghebaert, Frederic Claerhoudt 

o 11e: Jordy Delvaeye, Hannelore Scheipers, Gitte Moerkerke 

o 12e: Hadewig Claeys  

o 13e: Lucy Meulewater, Robin Van Everbroeck 

o 14e: Iebel Crutelle, Rhandy Delefortrie, Arnaud Vergauwe 

• Nog geen datum: kerstmarkt (paar dagen voor massacantus? 9/12) en schaatsen (25-

28/11) -> cultuur en sportjes 

o Hadewig zal nog eens datum checken voor kerstmarkt 

o Sportjes zullen kijken wanneer het schaatsen kan doorgaan 

• We hebben een eigen cambiokaart 

o Als iemand auto nodig heeft 

o Goed op voorhand laten weten aan Hadewig! Zij reserveert een auto, die je op 

een bepaalde plaats en uur moet afhalen en op een bepaald uur weer moet 

terugbrengen 

o Gebruik dit niet te vaak, want dit kost geld! 

• Blokbar: niet meer door mensen laten gebruiken in juli, enkel als iedereen het gebruikt 

o Enkel tijdens blokperiode 

• Skireis, infomoment? Flyers en affiches worden binnenkort geleverd 

o Locatie: Italië, dicht bij Frankrijk 

o Er wordt nog infomoment ingepland 

o Contract staat in de drive voor de geïnteresseerden  

• Elke vergadering: wie heeft een VM nodig? 

o VM’s kijken of iemand van hen de feestjes kan helpen voor eerste fuif 

o Alegria helpt barry’s voor welcome home bar zondagavond 

• Pakketjes naar Vermeylen 

o Pakketjes mogen aan Vermeylen geleverd worden 

o Als naam op het pakketje moet je “Homeraad Boudewijn” opgeven. 

o  Neem ook identiteitskaart & lint mee, want soms doen ze moeilijk. Enkel 

praesidiumleden mogen de pakketjes afhalen 

• Aanmelden op HK-site  
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o Ook de VM’s moeten dit doen 

o Daardoor kan je als verantwoordelijke gezet worden tijdens je activiteiten 

o Als je dit al eens gedaan hebt de voorbije jaren, is het in orde 

• Secret santa 

o Tijdens laatste vergadering van eerste semester 

o Budget: 7,5 euro per persoon 

o Als je er niet kan zijn, geef je cadeau dan mee met iemand anders 

 

 

 

Evaluatie en financieel verslag voorbije activiteiten 

• Overgangscantus  

Komende activiteiten 
 

SEPTEMBER 

• 23(ma): Welcome Home Bar 

o Hadewig bekijkt nog een sponsor voor cava met PR  

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

o Allemaal komen! 

o Vrijdagavond is er beerpongbar in onze bar, Sarah post nog berichtje voor 

shiftjes 

o In het document over het hele weekend moeten er nog shiften opgevuld 

worden, zet je hier dus nog bij 

o Het geeft een goede indruk als er veel mensen van ons bijzijn  

o Like allemaal het evenement in onze groep 

o Zet de nieuwtjes meteen in je verdiepgroep en zet het evenement er nog eens in 

• Verwelkoming praesidia 

o Je moet je hiervoor inschrijven 

 

 

 

OKTOBER 

• 1(di): Gratis vatenbar 

o Als Hadewig later is, wordt haar vat later gegeven 

• 2(wo): Boottocht 

o Ongeveer 4 flessen cava, zodat iedereen slokje kan nemen 

o Zet zeker op tijd je evenement online 

• 8(di): schachtenwerfbar 

o Er zal een BBQ zijn 

o Volgende week evenement online zetten 

o Zeg tegen de nieuwtjes op je verdieping dat ze tijdens die BBQ uitleg kunnen 

vragen over het dopen en probeer ze al te overtuigen om zich ze te laten dopen 
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• 9(wo): Fuif 

o Er is nog een DJ nodig voor het laatste uur, laat de feestjes iets weten als je 

nog een DJ kent. Liefst gratis 

• 15(di): Baravond 

o Probeer zo snel mogelijk een thema te bedenken 

o Het evenement moet een week op voorhand online staan 

• 22(di): Schachtenverkoop 

• 23(di): Doop + doopcantus 

• 29(di): Baravond 

• 30(wo): Schachtenkonvent 

o Timon en Rhandy kijken hiervoor 

• 31(do): Kroegentocht 

o Begin hier op tijd aan!  

 

NOVEMBER 

• 3(zo) – 7(do): Filmweek 

o Download de films in plaats van online af te spelen 

• 12(di): Baravond 

• 14(do): Fuif 

o Delta 

• 19(di): Baravond 

• 20(wo): Cantus 

• 26(di): Baravond 

 

DECEMBER 

• 3(di): Sinterklaasbar 

• 10(di): Baravond 

 
 

SEPTEMBER 

Commissies 

• PENNING  

o Waarborg barsleutels 

o Er is 1 sleutel kwijt  

▪ Sleutel is ondertussen terecht bij Bo 

o Goed opschrijven wie welke sleutel heeft  

o Michiel neemt nog eens contact op met Maes voor het contract 

o De waarborg voor de walkie talkies (DSA) is nog niet teruggegeven.  Rhandy 

kijkt hiervoor 

o Subsidies zijn in orde 

o Iedereen brengt bonnetjes steeds zo snel mogelijk binnen met een post-it erbij 

(zowel factuur als betaalbewijs) 
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o Vraag de Boudewijnkaart voor grote betalingen en neem eventueel Hadewig 

mee 

• SECRETARIS 

o Maandelijkse kalender  

o Voor omslagfoto’s van de groepen 

o Voskes weer in de toiletten? 

o Ja 

• BAR 

o Algemene zaken 

▪ Bar proper houden 

▪ Het document: “Hoe organiseer ik een bar?” steeds goed lezen. Dit 

document moet nog in de drive komen 

o Nieuwigheden bar  

▪ Er is weer fanta 

▪ Vanaf nu is er ook Croky chips, Sombersby en rode en witte sangria. Geen 

wijn.  

▪ Bier van de maand wordt Tripel Karmeliet 

o Bierbakken voor de verdiepingen 

▪ Iedere verdieping krijgt een gratis bak bier. Stuur daarvoor naar Gabbie, 

Snader of Jordy 

o Gabbie zet een vat  

▪ In tweede semester 

o Geen extra sleutel, want anders zijn er veel sleutels in omloop en men deed al 

moeilijk toen we eerder om meer sleutels vroegen 

 

 

• FEEST 

o Bacchus in de plaats van The Place? 

▪ Bacchus is wel chill 

▪ Ziet er goed uit 

▪ Voordeel; vriendelijke mensen, eigen DJ’s  

• CULTUUR 

• PR 

o Sponsorkaart 

o Is klaar  

o 5 euro/kaart 

o Blijft 1 academiejaar geldig 

o Er komt uitleg op de site en op elke verdieping 

o Schachtenopdracht om er eentje te kopen 

o Koop er zelf ook zeker eentje en ga er eens langs. Dit is ook voordelig 

voor ons 

o Uitleg sponsors + nog iets doen voor een sponsor 

o Op drive staat er per sponsor wat je moet doen 

o Goed op alle banners alle sponsors zetten! 

o Stadium gaat nog beachvlag geven + banner voor Vosrock 

o Er gaan ook nog flyers van Stadium en Team WAUW moeten 

uitgedeeld worden 

o Reclame maken 

o Fotootjes op activiteiten maken 

o Weekblaadjes, long term blaadjes  



 Verslag Beperkte Homeraad 21/09/’19 6 

o Weekblaadjes: wat er die week is 

o Long term blaadjes: grotere activiteiten verder in de tijd 

o In de ene lift hangt het weekblaadje, in de andere het long term blaadje 

o Praesidiumvesten 

o 22/9 komen ze toe 

o Beneden een semesterkalender hangen 

o Kijk nu al voor sponsors specifiek voor Vosrock. Probeer betere deal te hebben 

met Uniq 

o Quiz hoofdprijs: 5 jaarabonnementen voor Stadium 

• SPORT 

o Rugby: 7 en 21 oktober zijn de mogelijke data  

o Nog eens stalken bij HK en anders naar Roos sturen  

o Misschien skiën/snowboarden op een zondag, want dan is er steeds een deal 

o Misschien elke maandagavond een work-out (verschillende soorten). Geef dat 

zeker steeds ten laatste door op zaterdag aan PR 

o Jeneverhonkbal: kijk hier eens voor 

• ICT 

o Naamkaartjes  

o Iedereen: controleer zeker of al de gegevens op de naamkaartjes in de 

FB-groep kloppen 

o Voor mensen die niet meer in de home zitten, moet er geen naamkaartje 

afgedrukt worden 

o Website  

o Bijna klaar  

o Beamer  

o ICT maakt nog een blaadje met hoe dat werkt (in groep + drive zetten) 

o  Affiche steeds in formaat 2000x1048 voor omslagfoto 

o Evenementen op tijd naar ICT doorsturen 

 

 

• SCHACHTENTEMMER 

o Open zijn naar alle nieuwtjes, socialize ermee, neem ze mee naar activiteiten en 

maak subtiel reclame voor de doop 

• ZEDEN 

• CANTOR 

o 1-2 liedjes van neukcodex per gewone cantus. Wordt nog verder besproken met 

cantusteam 

o Goed gedaan op overgangscantus ! 

• MILIEU 

o Rhandy probeert schachtjes te stimuleren om naar alle activiteiten te komen 

o Praesidium probeert ook steeds naar milieuactiviteiten te komen 

o Vroeg reclame maken, ook op FB. 3-4 keer per activiteit reclame maken in 

schachtengroep 

o Reclame maken voor Groenbrigade  

o Moestuin en bloembak fixen 

IHR/Ad hoc 

• Er komt nog een vergadering over de slagbomen + Hadewig vraagt daarover al eens 

na bij Francis  
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• Bij kamercontroles laat men geen briefje achter + men laat op voorhand niks weten 

• Je kan makkelijk inbreken via de stelling, vooral aan graskant  

• Lichten in fietsstalling zijn niet effectief  

 

Varia 

• Naaktkalender 

o Geen enthousiasme 

• Meer reclame maken via insta voor activiteiten, zoals winacties. Feest en PR kunnen 

hier samen eens voor kijken om dit te doen voor de eerste fuif 

• PR:  

o Blaadje maken zodat meer mensen de instapagina liken 

o Praesidiumfoto’s aan prikbord hangen en dat witte bord naast de deur gewoon 

gebruiken voor de deur open te houden 

o Kamernummers niet bij de praesidiumfoto’s zetten, maar wel bij praeses, 

temmer, ICT en eventueel vice. Bij penning ook de functie er niet bijzetten! 

• Lopen voor kankerpatiënten, Rhys deelt dit ook nog eens in sportgroep 

 

 
Sarah Awad 

Secretaris Home Boudewijn 2019-2020 


