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Homeraad Home Boudewijn 
Verslag beperkte homeraad 

22/10/2017, 20u, Home Boudewijn 

 

 
 

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

Shawn Muller, Joke Pattyn, Rhandy Delefortrie, Dagmar Hammer, Cindy Buyle, Elise Van 

Laere, Ana Paula Mendes, Yentel Heyde, Tjebbe Goossens, Henri Debergh, Thijs Maertens, 

Rhys Van Renterghem, Beau De Buysere, Thijs Goemaere 

VM’s: Skyler Geijsen, Karen Ryckbosch 

Te laat: Gijsbrecht Cabanier, Thomas Damen, Floor De Wandel 

Verontschuldigd: Elie Van Oerle, Lise Vanden Hautte, Beau De Buysere 
 

Algemeen 

• Iedereen om 5 voor 8 aanwezig om alles samen klaar te zetten 

• Tafels in de studieruimtes op verdieping 4 en 11 

o Tafels vanuit de bar meenemen, misschien met alcoholstift ‘studieruimte’ op 

zetten. 

o Nooduitgang vrijhouden! 

o Berichtje posten in Boudewijn als de tafels en stoelen er staan 

o Internet wordt ‘opgevolgd’ 

• Is iedereen ondertussen ingelogd op de HK site en de google drive? 

o Skyler -> google drive 

• Studeren in de bar voor praesidium 

o Weten nog steeds niet meer over internet op 4 en 11 

o Schuiven deze discussie door tot de ad hoc is geweest 

o Praesidium die in de bar wil leren, leert voorlopig in praesidiumkot 

o Tip: alle ugentsites (om je lessen terug te kijken) kan je kijken zonder je vpn te 

gebruiken 

o Iedereen een mail sturen naar huisvesting@ugent.be ivm internet 4 en 11! 

• Secret Santa 

o €7,5 is het budget 

• Niet zelf je evenement aanmaken 

o Delen vanuit de Boudewijnpagina, dan hebben we meer bereik 

• Datum cantusweekend (stemmen hierover) 

o Stemmen over een ander weekend dan het eerste weekend van de paasvakantie 

▪ Ander weekend, prijs hetzelfde 

• Wintersport (update, stemmen, volgend jaar) 

o Skikot 

▪ Deal: Contract dat we moeten tekenen met minimumaantal. 

Bijvoorbeeld als we zeggen dat we met 40 meegaan, houden ze 40 

bedden vrij en per bed dat we niet kunnen vullen, betalen we 150 euro. 

Veel erover mogen we ook niet zitten.  

mailto:huisvesting@ugent.be
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▪ Ze hebben een soort festival, nl. ‘Totally Snow’ met veel bekende dj’s, 

tomorrowlandheadliners. Maar nadeel: skikot hoort ook tot een grote 

Europese lijst, meer dan 1500 man die hier naartoe gaat. Dan heb je 

niet meer het concept van de ‘gezellige après-ski’.  

o Snowbite 

▪ Punten die vorig jaar misgelopen zijn, zijn aangehaald bij Koen.  

▪ Deal: ieder die zich voor 12 nov: €40 korting, erna €20. 

▪ 3 locaties:  

• Valmenier (Frankrijk)  €420 inclusief skipas, 150 km piste, 

sauna en zwembad 

• Net naast Alpe D’huez  €500, heel groot gebied 

• Sweater twv 35€ 

• Pré- of afterparty dat ze willen organiseren met gratis (5) vaten 

en dj’s  

 Misschien in samenwerking met Vosrock? 

 Après-skicantus? 

 Extra luide activiteit? 

• Val di Sole : 2 concepten – hotel, half pension (€600 -> €150 

euro duurder) of appartementje (€430 zoals vorig jaar) – prijzen 

zonder korting (€40 of €20), wel nog €60 buskosten 

o Dit jaar in februari/maart al het skiverlof van volgend jaar regelen 

o Stemmen: 

▪ We gaan mee met Snowbite, naar Val di Sole na gestemd te hebben 

• Zorg dragen voor de sleutels 

• Indeling baravonden (achteraf toch niet goed, maar toch wel veel winst), bar 28 

november is tijdens de cantus, gaat dus niet door, moet naar 14 november (er is dan 

voetbal) Paula en Elise kunnen die datum niet, wie wil anders ruilen? 

o Rhandy, Thomas Damen 

o Paula en Elise in semester 2 

• We gaan altijd voetbal uitzenden in de bar 

o Kabel (van 30m ongeveer) voorzien (aux) 

o Micro XLR-kabel 

▪ Moet geregeld worden door ICT 

▪ Thijs stuurt foto door naar ICT 

• Printen gaan we online bestellen en laten leveren bij iemand  

o Skyler, Thijs Goemaere 

• Update over Vosrock: sponsors 

o In groepjes van 3 (andere praesidiumleden die niet in Vosrock zitten) 

• Buurtbewoners vs. de nieuwe studentenflat, de buurtbewoners proberen de rest te 

naaien en willen onze hulp, kleine uitleg hierover 

o Proberen dit te stoppen, zijn goed bezig 

o Vroeger mocht er gebarbequed worden op dat veldje, werd door iemand 

opgekocht voor studentenflats, veel protest tegen, nu rechtzaak 

o Idee: veldje die we zouden mogen gebruiken (interactie met de buurt) voor 

studentikoze activiteiten (15 a 20 personen) 

• Sander is onze zeden ad interim, eventueel 'vm' 

o Iedereen is het er mee eens 

• Bar pimpen 

o Barkot: rekken 
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▪ Het is contraproductief, doen we niet 

o Schild laseren 

o Praesidiumfoto’s van afgelopen jaren: Sel 

o 3 prikborden worden geplaatst 

• Eten op de opkuis 

o Volgende keer zijn er donuts! 

• Er moeten parkeerkaartcontroles gedaan worden -> schema 

o Mensen die geen parkeertkaart hebben of op de plaats van de diensten staan en 

geen dienst zijn, papiertje onder steken 

o Schema 

• Uitleg doop 

o Om 13u: enkel doopcomité, rest van het praesidium is welkom vanaf 15u30 

o Regel: toestemming vragen om dingen uit de kar te nemen, doe je dit wel, help 

je mee met de opkuis van de doopcantus 

o Leuk als praesidium helpt bij de opdracht waarbij schachtjes dooschuiven 

o Bericht in commilitonesgroep door Floor met info wanneer ze mogen 

komen/doen 

o Mensen die practicum etc hebben, mogen komen om 14u30  

o Praesidiumleden moeten zich ook inschrijven voor de cantus 

• Draaiboek maken van alle functies  

 

 

 

 

 

 

Evaluatie en financieel verslag voorbije activiteiten 
 

SEPTEMBER 

• 25 (ma): Welcome Home Bar 

o Evaluatie 

▪ 230 man aanwezig op een bepaald moment 

▪ Iedereen vond het leuk 

▪ Arne vind zijn lint supertof, namens Arne een dankjewel! 

▪ Stickertjes duidelijker volgend jaar 

• 26 (di): Herverkiezingen 

• 29 (vrij)- 1(zo) okt Nieuwe Bewoners Weekend 

o Evaluatie 

▪ Veel volk van Boudewijn, leuk om nieuwe bewoners te leren kennen 

▪ Betere communicatie tgo andere praesidiumleden 

▪ Skyler en Rhandy willen volgend jaar wel terug in het comité 
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OKTOBER 

• 3 (di): Speeddatebar 

o Evaluatie 

▪ Linten zijn soms intimiderend, omdat ze niet goed weten wat het 

betekent (volgens sommigen) – volgens velen is het handig als 

aanspreekpunt 

▪ Blaadjes met vragen, werd niet naar gekeken, maar wel handig 

▪ Volgende keer 2 rijen met tafels 

• 4 (wo): Boottocht 

o Evaluatie 

▪ Iedereen heeft genoten 

• 10 (di): Cocktailbar 

o Evaluatie 

▪ Flyers aan elke deur helpt echt! 

• 11 (wo): Fuif 

o Evaluatie 

▪ Volgende fuif: €10 drankkaarten 

▪ Super nice versiering 

▪ Ook heel veel goede commentaar van andere Homes 

▪ Mexicano’s -- goed concept 

▪ Heel de avond goede muziek, keuze van dj’s was heel goed 

• 16 (ma): IHC badminton 

o Evaluatie 

▪ 5/12 gewonnen 

• 17 (di): Schachtenwerfbar 

o Evaluatie 

▪ 44 ingeschreven schachtjes 

▪ Volgend jaar misschien een commilitoon laten spreken 

• 18 (woe): IFT voetbal 

o Evaluatie 

▪ Weinig opkomst van praesidium (supporters)  PR post in het vervolg 

op de dag zelf in de Home Boudewijn/Commilitonesgroep 

▪ We zijn door naar de finale 30/10 

 

Komende activiteiten 
OKTOBER 

• 24 (di): Chinese baravond 

o Henri en Sel 

o Dumplings 

o Gratis dumpling bij vertalen zinnetje PR 

• 25 (wo): Doop + doopcantus 

• 30 (ma): Schachtenverkoop 

o Sport houdt op de hoogte wanneer ze moeten spelen (IFT) 
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• 30 (ma): finale IFT 

NOVEMBER 

• 6 (ma): Kroegentocht 

o Richtprijs €15: een pintje, 3 shotjes, 3 zware bieren, een cara en een tshirt 

• 7 (di): Bickybar 

o Verantwoordelijk: Joke en Elie 

o Shiftenlijst door secretaris (met schachtjes) 

• 14 (di): Baravond 

• 16 (do): Fuif 

o In de Porters 

o Thema: Flower Power 

o Wedstrijdje: origineelste plaats om shotje te doen – gratis shotjes 

o Praesidiumpromo  

▪ Profielfoto met embleem 

o Nodig je vrienden uit wanneer het evenement online komt 

• 19-23 (zo-do): Filmweek 

o Problemen met de beamer 

o Horrortocht parkje farmacie 

o Popcorn heel de week, maar elke avond iets anders vb Disney: chocomelk met 

marshmallows 

• 28 (di): Cantus 

Commissies 

• PENNING  

o Poef wordt volgende week afgesloten + schulden schachtjes 

• SECRETARIS 

• BAR 

o Opkuisblaadje :  

▪ Eventueel kort overlopen om af te spreken dat hier geen overbodige / te 

korte zaken in staan.  

▪ Handdoek mag niet gebruikt worden als dweil 

o Bakken kunnen gekocht worden aan 15 euro per bak, 4,5 euro leeggoed terug 

o Bak voor propere was, bak voor vuile was 

o Tafelkleden wassen 

o Meters (bier) meebrengen  

▪ Pauline, Floor 

o Dranklijsten laten plastificeren 

• FEEST 

o Naam nodig voor de fuif 

• CULTUUR 

o Beamer voor filmweek 

• PR 

o Instagram en andere sociale media actiever gebruiken 

▪ Wachtwoorden worden doorgegeven door Pauline en Sel 

▪ Boudewijn heeft twitter 

o Jaarboek: no go volgens penning 
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▪ Extra Voske op het einde van 2e semester? 

o Sponsers 

▪ Gaan kijken bij: Maison Rouge, bakker, apotheek, kapper 

o Jassen 

▪ Zijn besteld 

o Engels weekblaadje 

▪ Ondersteuning nodig door huisvesting -> Josephine 

o Praesidiumvoorstelling 

▪ Is klaar, komt beneden 

o Condooms, stickers worden op baravonden verkocht 

• SPORT 

o Warmathon 

▪ Studio Brussel 

▪ Citadelpark, rondjes van 1.6 km 

▪ €15, voor het goede doel 

▪ 18 december 

o Kneukeltje voor IFT 

o 10 overgooiertjes van truitjes voor sportevenementen. Vaak spelen we in zelfde 

kleuren. Ook handig als we onderling tegen mekaar spelen: kortom goeie nuttige 

investering 

o Truitjes decathlon voor vb lopen 

▪ Sport regelt dit 

▪ Google Form maken of via mail  

▪ Vooraf betalen 

o Update zwerkbal 

▪ 8 november 

▪ Vanaf meer dan 25 deelnemers: 2 initiaties (€35 per initiatie) 

▪ 1,5u initiatie  

▪ 14u30-16u en 16u-17u30 

• ICT 

o Internet 

▪ 50GB – optie 1 

▪ Elke kamer aparte router met eduroam €11 per maand (onbeperkt 

internet) – optie 2 

o Omslagfoto  

▪ Liefst liggend 

▪ Op canva: 500x262  Op canva kan je letterlijk voor de optie ‘facebook 

omslagfoto’ kiezen 

• SCHACHTENTEMMER 

o Weetje over jezelf sturen naar Floor 

▪ Elise, Paula, Rhys, Beau, Thijs G, Thijs M, Lise, Elie, Tjebbe, Henri 

o Wie helpt opkuisen met de doop zelf, krijg je frietjes 

o Behalve doopcomité deelt niemand punten uit aan schachten 

o Ne de schachtenverkoop mag iedereen van het praesidium in de schachtengroep 

• ZEDEN 

o Sander als zeden ad interim 

• CANTOR 

• MILIEU 

o Buurtrondjes 

▪ Alles is besteld 
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IHR/Ad hoc 

• Gordijnen  

o Blinderen, verduisteren of gordijnen 

o Conclusie: beneden verduisteren en boven gordijn 

• Prikborden in de bar 

• Ramen wassen 

o Kostelijke bezigheid 

o Funest voor gras 

• Voor zetels in de bar, post maken op facebook en dan zelf gaan zoeken, huisvesting 

wil wel controle komen doen, mochten we niets vinden 

• Tv’s in de resto die voortdurend aanstaan 

o Naar permanentie bellen 

• Digibox 

De digibox in de ontspanningszaal is er nog steeds niet. Dit werd onthaald met grote 

verbazing van dienst Huisvesting, aangezien dit al lang in orde zou moeten zijn. 

—> Wordt opgevolgd. 

• Waterkraantje: Geplaatst en in werking. 

• Eduroam 

Eduroam in lege ruimtes op 4e en 11e verdiep. 

—> Francis gaat dit nog eens bekijken. Wordt opgevolgd. 

• Ethernet bar 

Er werd een contactpunt aangevraagd voor kabelinternet in de bar. 

—> Aanhalen op Ad Hoc vergadering 

Varia 

• Veel aanvragen van externe clubs om naar de doopcantus te komen, is intern. 

o Overige cantussen : 3 externe clubs met 3 man (liefst deftige clubs) 

o Voorrang Boudewijn, dan HK en dan externe clubs 

• Eddy wil een naaktkalender 

• Communicatie! 

• Volgende vergaderingen: 

o 26 november 

o 10 december 
Pauline Van Belleghem 

Secretaris Home Boudewijn 2017-2018 


