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Homeraad Home Boudewijn 
Verslag beperkte homeraad 

26 november ’17, 20u, Home Boudewijn 
 

 

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

Joke Pattyn, Rhandy Delefortrie, Dagmar Hammer, Cindy Buyle, Ana Paula Mendes, Henri 

Debergh, Thijs Maertens, Rhys Van Renterghem, Floor De Wandel, Beau De Buysere 

VM’s: Karen Ryckbosch, Elie Van Oerle, Skyler Geijsen 

Te laat: Joke Pattyn, Tjebbe Goossens, Gijsbrecht Cabanier, Thomas Damen, Floor De 

Wandel, Shawn Muller, Yentel Heyde, Elise Van Laere 

Verontschuldigd: Lise Vanden Hautte, Thijs Goemaere 
 

Algemeen 

• Akkoord met het vorige verslag 

o Cantusweekend toch hetzelfde weekend 

• Eerste Voske 

o Supertof 

o Aan de late kant 

• Verlichting parking 

o Veel diepe kuilen, gaten 

o Josephine en Sel nemen het mee naar de IHR 

• Team quiz wil een extra man 

o Pauline, Dagmar 

• Studeren in bar voor praesidium 

o Studeren in de bar is niet meer nodig, kunnen gaan studeren in studeerruimtes 

in 4 en 11 

o In de blok blijft het blok@bar 

• Uitleg massacantus 

o We zijn nu een grote vereniging 

o 90 kaarten sowieso 

o Desnoods nog in 3e stemronde 

o 10 medewerkers nodig (meestal schachtjes) 

• Update gezondheid Joos 

• Onduidelijkheid over regels linten stelen  

o Linten jatten uit kamer mag niet 

o Duidelijkheid scheppen in schachtengroep, ook over het gewone stelen 

o Floor post iets in de schachtengroep 

• HK naaktkalender 

o Voor goede doel 

o Niet veel interesse vanuit ons praesidium 

• Vlaggenstok komen voor de bar 
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Evaluatie en financieel verslag voorbije activiteiten 
OKTOBER 

• 24 (di): Chinese baravond 

o Evaluatie 

▪ Beetje verkeerd ingeschat hoeveel ze moesten kopen, alles was op om 

22u30 

o Financieel verslag 

▪ winst 

• 25 (wo): Doop + doopcantus 

o Evaluatie 

▪ Doop: 

• Schachtjes vonden het tof 

• Iedereen hield zich goed aan de regels 

▪ Doopcantus 

• Chaotisch 

o Financieel verslag 

▪ winst 

• 30 (ma): Schachtenverkoop 

o Evaluatie 

▪ Niet zo extreem veel kopers 

o Financieel verslag 

▪ Winst 

▪ Bedankt Gabby 

NOVEMBER 

• 6 (ma): Kroegentocht 

o Evaluatie 

▪ Iedereen was vol lof 

▪ T-shirts supercool 

▪ Stop met schilden nemen! 

o Financieel verslag 

▪ Verwaarloosbaar 

• 7 (di): Bickybar 

o Evaluatie 

▪ Hoeveelheden aanpassen voor volgend jaar, sauzen waren op 

o Financieel verslag 

▪ Winst 

• 14 (di): Belgische bar 

o Evaluatie 

▪ Frietjes en frikadellen uitverkocht, goede bar 

o Financieel verslag 

▪ Winst 

• 15 (wo): IHC voetbal 
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o Evaluatie 

▪ Er werd aangehaald dat beide sportjes nog zat waren. Vorig jaar waren 

hier strenge regels omtrent 

▪ Je komt daar als je functie, iedereen zet zich in en als functie zelf is het 

een mooi voorbeeld om niet zat toe te komen.  

▪ Maar: gewonnen! 

• 16 (do): Fuif 

o Evaluatie 

▪ Concept met georganiseerde prédrink heel goed: zorgt voor 

samenhorigheid 

▪ Bar op slot doen de volgende keer 

▪ Fotograaf uur te laat, misschien een andere fotograaf de volgende keer 

of werkpuntjes 

• Betere foto’s: meer betalen 

o Financieel verslag 

▪ Pré: Winst 

▪ Fuif zelf: Jenever over, we verkopen dit nog 

▪ Volgende keer meer stiften om drankkaarten af te strepen 

• 19-23 (zo-do): Filmweek 

o Evaluatie 

▪ Veel te weinig opkomst praesidium… 

▪ Goede films! 

o Financieel verslag 

▪ Nog niet geteld 

 

Komende activiteiten 
 

NOVEMBER 

• 28 (di): Cantus 

o Canard Bizar 

o Zedens: Roy, Benny, Sander 

o 12 euro 

DECEMBER 

• 5 (di): Sinterklaasbar 

o Gaan later samenzitten 

o Moedig je schachten aan om iets leuks te doen – schachten krijgen punten 

• 6 (wo): IHC 3 – Basketbal 

o Berichtje komt in de groep 

• 7 (di): Schaatsen 

o Eventueel erna nog naar de museumnacht (Cultuur) 

• 11 (ma): Kerstmarkt 

o Gaan dit jaar samen blijven 
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o Dit jaar rond 19u vertrekken 

• 12 (di): Cosy bar 

o We hebben nog wafeljenever over 

Commissies 

• PENNING  

• SECRETARIS 

o Parkeerrondjes 

▪ Doe je rondje 

▪ Maandag: Floor 

▪ Dinsdag: Thomas Damen, Gijsbrecht Cabanier 

▪ Woensdag: Karen, ’s avonds: Sel (voetbal) 

▪ Donderdag: Rhys 

▪ Vrijdag: Paula 

• BAR 

o Bar properder achterlaten na tussentijds gebruik 

o Extra trekpleister: nagelen!  

▪ Blaadje of kartonnetje hangen 

▪ Tijdelijk gratis 

o Bier van de maand 

• FEEST 

o Meer info later (Fuif in Elixir misschien) 

▪ Als iemand ideeën heeft over locaties, laat het weten 

o Grote posters op de verdiepen hangen 

• CULTUUR 

• PR 

o Sponsers 

▪ Maison Rouge 

• Als je mensen aanspoort, moeten deze echt zeggen dat je Maison 

Rouge hebt leren kennen, via Home Boudewijn 

▪ Vegan bakker 

o Jassen 

o Pulls 

o Weekblaadje 

▪ Maar een 10-tal Erasmussers, geen nood aan Engels weekblaadje 

▪ Stemmen : we laten de Engelse versie achterwege en kijken of mensen 

het merken en er kritiek op hebben   

• SPORT 

o Na 1 december kijken om truitjes te bestellen 

▪ Bij Jaco 

• ICT 

o Geofilter (Tjebbe vraagt zich af of iemand dit kan maken) 

▪ Karen kan dit eventueel aan haar broer vragen 

 

• SCHACHTENTEMMER 

o Cijferschot laten kraken door schachtjes 

• ZEDEN 

• CANTOR 

• MILIEU 
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o Buurtrondje 

▪ Weinig opkomst praesidium 

o Herstelplaat komt niet meer bij Boudewijn 

o Automaten beneden met herstelproducten voor fietsen (voor in de toekomst) 

o GFT van start in de Fabiola (3x in de week wordt het opgehaald) 

▪ Afval op donderdagavond al weggooien, haal het eventjes aan op je 

verdiepgroep 

o Maartmilieumaand: 

▪ Gaan interhomecompetitie houden 

• minst energieverbruik 

• veel reclame maken! 

IHR/Ad hoc 

• EDUROAM IN DE STUDEERRUIMTES OP HET 4e EN 11e 

• Er komt een nieuwe enquete over het internet op de home, gelieve deze in te vullen! 

• Er missen nog altijd zetels vanuit de bar/tv-hoek, als huisvesting deze tegen komt in je 

kot wordt dat je aangerekend bovenop je huurprijs! 

• Er zijn een stel kwajongens die fietsen stelen uit de fietsenstalling, indien je ze bezig 

ziet bel dan meteen de permanentie op het nummer van 7125 met de interne telefoon. 

Indien je ziet dat er aan je fiets geprutst is, mail dat dan direct naar 

huisvesting@ugent.be zodat zij ook op de hoogte zijn van het probleem. Er komt ook 

een camera te hangen!  

• Het is niet de bedoeling dat je je persoonlijke spullen in de keuken laat liggen, maar 

gebeurt dit toch, kan het zijn dat de kuisvrouw deze meeneemt. Indien dit het geval is, 

spreek haar aan, want zij stockeert deze. 

• Nooddeur niet gebruiken -> snel kapot 

o Knopje aan de linkerkant! 

o Lichtje  

o Posten in Boudewijngroep 

• 2e week van december komen ze fietsen halen (Stad Gent) 

• Fietspomp kapot 

• Geluid te luid op baravonden, fuiven 

o Moeten we op letten! 90 decibel 

• We krijgen sensors in het washok en in de wc beneden 

Varia 

• Nieuwjaar met praesidium 

• Tafels kuisen 

o +-Alles opruimen en kuisen 

• Op tijd voor de vergadering 

o 5 minuutjes eerder 

• Volgende vergadering secret santa 

o €7,5 

• Rondleidingen 

o Was gezellig 

o Volgend semester de volgende 

• 2e semester: Girlsnight 

• Meer zorg dragen voor de tafels 
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o Tafels omgekeerd beginnen stapelen, op een pallet 

• Probeer iedereen uit te nodigen voor evenementen 

• 5 tot 7 december kerstmarkt op UZ, leuk als we met een groepje kunnen gaan 

• Pietenpak 

o Pauline: scouts 

 

 
Pauline Van Belleghem 

Secretaris Home Boudewijn 2017-2018 


