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Homeraad Home Boudewijn 
Verslag beperkte homeraad 

15/04/2018, 20u, Home Boudewijn 

 

 
 

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

Belleghem,, Joke Pattyn, Rhandy Delefortrie, Cindy Buyle, Elise Van Laere, Ana Paula 

Mendes, Yentel Heyde, Tjebbe Goossens, Henri Debergh, Thijs Maertens, Rhys Van 

Renterghem, Beau De Buysere, Thijs Goemaere, Sander Van Eenoo 

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

Te laat: Thomas Damen, Shawn Muller 

Verontschuldigd: Floor De Wandel, Tjebbe Goossens, Gijsbrecht Cabanier, Dagmar Hammer, 

Lise Vanden Hautte 
 

Algemeen 

• Iedereen is akkoord met het vorige verslag. 

• Infomoment praesidium 

o Doen we dit opnieuw? Zo ja, wanneer? 

o Op de baravond van Shawn & Tjebbe 

• Meter- & peterverkiezing 

o Geen stemrecht, geen verplichtingen 

o Berichtje sturen naar Josephine 24u voor de laatste vergadering (6/5) 

• Evaluatie VM’s (functie) 

o 3 opties: houden hoe het nu was, ofwel met 2 zonder VM, ofwel met 3 

o Bar: Jammer dat het niet met 3 was, als je minder workload hebt, kan je meer 

doen. Een groter praesidium is veel gezelliger. Of helemaal wel erbij, of 

helemaal niet. Voor functie bar zou het wel een meerwaarde zijn. De kosten 

die je hebt om een extra praesidiumlid te hebben, wegen niet op. 

▪ Stemmen: Bar met 3  

o Cultuur: Bij cultuur handig om knopen door te hakken.  

▪ Stemmen: Cultuur met 2 

o Feest: Als VM voel je je een beetje achtergesteld, hoor je er precies niet echt 

bij. Volgens feest heb je echt wel derde persoon nodig, bij creativiteit.  

▪ Stemmen: Feest met 3 

o Stemmen over all-round VM’s: te beslissen door de volgende praeses (6 VM’s 

is te veel) 

• Zelf gras aanleggen (Gijsbrecht) 

o Kijk het vorige verslag na. We krijgen sowieso ooit gras of grasmatten 

• BBQ 11/4 

o Een bbq op Boudewijn mag niet. In het protocol staat dit. 

o Intern regelement kan je online vinden door te googelen.  
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Evaluatie en financieel verslag voorbije activiteiten 

• 13 (di): Baravond Faute Bar (Henri, Elie) 

o Evaluatie 

▪ Weinig volk, leuke muziek 

o Financieel verslag 

▪ winst 

• 15 (do): Fuif met Vermeylen 

o Evaluatie 

▪ Alles is goed verlopen, was een leuke fuif. 

▪ Twitch niet zo’n toplocatie, maar goed dat het niet te druk was. 

o Financieel verslag 

▪ winst 

• 16 (vr): Vriendjes- en familiecantus 

o Evaluatie 

▪ Beste cantus ooit 

▪ Zeker aan te raden als luide activiteit 

o Financieel verslag  

▪ winst 

• 20 (di): Baravond Elise, Paula 

o Evaluatie 

▪ Er was veel te veel drank, pizza’s verkochten goed.  

o Financieel verslag 

▪ winst 

• 21 (wo): Bierbowlen 

o Evaluatie 

▪ Was leuk. Iedereen was blij. 

▪ Volgende keer vooraf te betalen, anders zeggen mensen te snel af 

o Financieel verslag 

▪ verlies 

• 23 (vr): Schachtenverwendag 

o Evaluatie 

▪ Triest hoe weinig schachten er waren 

▪ Avond ervoor iets plannen, gaat misschien meer schachten trekken 

▪ Iets doen aan de betrokkenheid van de schachten 

▪ Was gezellig, veel eten. 

o Financieel verslag 

▪ verlies  

• 25 – 29 (zo-do): Streekbierenweek 

o Evaluatie 

▪ Zondag: de mol: heel druk, leuke avond 

▪ Maandag: beter dan zondag, maar niet vol 

• Kickertafel tijdens kickertornooi in het midden van de bar 

zetten 

▪ Dinsdag: meer vegetarische burgers voorzien 

• Voor in het vervolg: boven of beneden bicky’s maken? Echt 

niet praktisch beneden omdat alles vol staat. 

▪ Woensdag: pingpong en temptation – series uitzenden in de bar is een 

heel goed idee, trekt veel volk. 

▪ Donderdag: quiz – leuke quiz, goed niveau van vragen.  
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▪ Alle homes flyeren in de toekomst. 

o Financieel verslag 

▪ winst  

• 29-1 (vr-zo): Cantusweekend 

o Evaluatie 

▪ Leuk, maar met weinig. 

▪ Goede locatie. 

o Financieel verslag 

▪ verlies 

Komende activiteiten 
APRIL 

• 17 (di): Vosrock 

o Maandag briefing 21:00, dinsdag 09u ’s morgens beginnen met opbouwen 

▪ IEDEREEN AANWEZIG! 

o Alle info wordt gegeven op het infomoment 

• 19 (do): Vrouwenavond 

o Het is verplicht met inschrijving: dit kan tot woensdagavond 

o Er zijn genoeg goodybags 

• 20 (vr): Ancienbar 

o Kom met zo veel mogelijk af 

• 24 (di): Baravond Tjebbe, Shawn 

o Hiervoor een praesidium infomomentje 20u 

o Beursbar 

• 26 (do): Praesidiumetentje 

o Daarvoor met praesidium naar August in April 

o Gereserveerd om 18u30 

 

MEI 

• 1 (di): Ontgroeningsdag & -cantus 

o Is hij aangevraagd? Seline/Josephine kijken dit na 

o Iedereen mag meedoen vanaf na het ontbijt 

o Vrij snel al reclame beginnen maken 

• 3 (do): Mannenavond 

o Alles staat vast en is geregeld 

o Meer aanwezigheid praesidium (in tegenstelling tot vorig jaar) 

• 6 (zo): Praesidiumuitstap en vergadering 

o Vrijhouden! 

• 8 (di): Spaghetti-avond & verkiezingen 

o Thijs maakt een mooie website voor de verkiezingen 

o Team Spaghetti: 5 man + spice en spenior 

▪ Grote potten: eens aan Jentel vragen  

• 15 (di): Baravond Lise, Joke, Rhys 

o Misschien een schijt je rijk 

o Battle of the floors; verschillende spellen ipv drankbattle 

JUNI 

• 11 (ma): Comedy blokpauze 
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Commissies 

• PENNING  

o Draaiboek 

▪ Het is af en staat online 

o Schulden betalen, bij sommigen is de praesidiumvest zelfs nog niet betaald 

• SECRETARIS 

o Draaiboek 

▪ Het is af en staat online 

o Parkeerrondjes 

▪ Maandag: Rhandy 

▪ Dinsdag: VosRock 

▪ Woensdag: Henri 

▪ Donderdag: Paula 

▪ Vrijdag: Skyler 

• BAR 

o Draaiboek 

▪ Bijna af 

• FEEST 

o Draaiboek 

▪ Na VR is het af 

• CULTUUR 

o Draaiboek 

▪ Het is af en staat online 

• PR 

o Draaiboek 

▪ Is nog non-existing 

o Morgen komen de pullen, Hadewig brengt Paula 

• SPORT 

o Draaiboek 

▪ Het staat ‘goed’ met het draaiboek, ze hebben bijna een font gekozen 

o Paaldansen 

▪ Misschien te laat voor dit jaar, maar het idee is wel tof 

o Meer respect voor activiteiten sport (bierbowling) 

o HoGent challenge run 

▪ 9 mei, de dag na de verkiezingen 

o SSS 

• ICT 

o Draaiboek 

▪ Bijna af 

o Nieuw beamerscherm 

▪ Een rolscherm van ongeveer 3m breed; kost veel, rond de 250 euro 

▪ Groepsgesprek aanmaken met ICT en penning 

o Thijs en Henri gaan morgen een plateau voor de beamer 

• SCHACHTENTEMMER 

o Draaiboek 

o Lijst met mensen die in welke jaren zijn gedoopt-ontgroend maken 

▪ Ook met het oog op reünies  

• ZEDEN 

o Draaiboek 
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▪ Bijna af 

• CANTOR 

o Draaiboek 

▪ Bijna af 

▪ Cantusteam maakt ook een ‘what to do op een cantus’draaiboek 

o Overdrachtscantus is op 31 juli in de Canard Bizar 

MILIEU 

o Draaiboek 

IHR/Ad hoc 

• Schimmel in de douches: daarom nu wss een raam die open kan gaan in elke 

badkamer 

o Kuisvrouwen spuiten gewoon met de tuinslang op het plafond, dit wordt dan 

supernat. Misschien de kuismethode aanpassen 

• Groepsfoto op het dak onder begeleiding 

• Wie wil er nieuwbewonersweekend doen? Wie wil er in het HK volgend jaar? 

• HK heeft onze frisbee en voetbal nog 

Varia 

• QR code: app van bancontact waarmee je direct kan betalen 

• Thijs mailt met de decaan van de Farma voor de eindejaarsbbq 

• Woensdag is het SSS 

• Cantussen liggen zo goed als vast 

• Wintersport 

o Woensdag samenzitten met skikot 

o Koen mailen voor de 6 vaten 

o Hoogtestage is gemaild  

 
Pauline Van Belleghem 

Secretaris Home Boudewijn 2017-2018 

 


