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Homeraad Home Boudewijn 
Verslag beperkte homeraad 

11/03/’18, 20u, Home Boudewijn 

 

 
 

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

Shawn Muller, Thomas Damen, Joke Pattyn, Rhandy Delefortrie, Dagmar Hammer, Cindy 

Buyle, Ana Paula Mendes, Gijsbrecht Cabanier, Yentel Heyde, Tjebbe Goossens, Henri 

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

Goemaere 

VM’s: Skyler Geijsen, Karen Ryckbosch 

Te laat: Tjebbe Goossens 

Verontschuldigd: Elise Van Laere, Lise Vanden Hautte, Elie Van Oerle 
 

Algemeen 

• Iedereen akkoord met het vorige verslag? 

• Nog op- of aanmerkingen op het afgelopen Voske? 

• Tot hoelaat de bar openhouden (copy-paste vorige verslag!!!!) 

o Bar moet leeg en opgekuist zijn om 2u 

o Last call om 0u45, iedereen buiten om 1u  

▪ Beerpongbar tot half 5 open 

▪ Schachtenbar: schachten willen weg en Caba besluit om de bar nog ‘op 

eigen verantwoordelijkheid’ opengehouden 

▪ Na de cantus: ook weer in de bar gezeten 

• NOT DONE!!! Denk aan drama van de Bertha! 

• Als we betrapt worden, kunnen er luide activiteiten van ons 

afgenomen worden. 

• Maatregelen: Slot wordt veranderd en enkel praeses en vice 

krijgen een sleutel > sleutels in lockers 

• HK Galabal: 

o Beste upcoming schacht kiezen: 

▪ Robbe, Lore, Michiel of Hadewig > stemmen 

▪ Unaniem Hadewig 

• Verantwoordelijken blokbar paasvakantie: Cindy, Henri 

• Meer mensen uitnodigen voor baravonden, geen praesidium op verdiep 4, 12, 14 

o Ieder op zijn eigen verdiep afspreken om samen naar de bar te gaan 
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Evaluatie en financieel verslag voorbije activiteiten 

• 20 (di): Beerpongbar 

o Evaluatie 

▪ Leuke verkleding 

▪ Beerpongtafel: moet iets aan gemaakt worden of een derde tafel 

o Financieel verslag 

▪ Samen met pré van de fuif: winst 

 

• 21 (wo): Fuif 

o Evaluatie 

▪ Goede cocktails, drank snel op 

▪ Meerderheid vindt cocktailfuif beter dan shotjesfuif 

▪ Goede boxen, toffe locatie 

▪ Goede dj’s 

o Financieel verslag 

▪ winst 

 

• 27 (di): Russische bar (Rhandy, Skyler, Cindy) 

o Evaluatie 

▪ Goede cocktails 

▪ Niet zoveel volk, maar de meesten blijven redelijk lang 

o Financieel verslag 

▪ Samen met lan: winst 

• 28 (wo): IHC Volleybal 

o Evaluatie 

▪ Voldoende opkomst, konden twee teams maken 

▪ Vermeylen won 

 

MAART 

• 4 (zo): Lan-bar 

o Evaluatie 

▪ Superveel volk! 

▪ Vanaf 22u alle ramen dicht! Geldt voor alle bars. 

o Financieel verslag 

▪ Zie russische bar 

• 6 (di): Baravond schachtjes (Robbe, Lore) 

o Evaluatie 

▪ Leuk concept 

▪ Boxen zijn doorgebrand, er zijn nieuwe besteld – bass moet zachter 

• Decibelmeter zelf kopen? (Bar kijkt hiervoor) 

▪ Praesidiumkot was open 

▪ Beamer en microfoon lagen ‘bloot’ in de bar -> moeten achter slot en 

grendel boven in het praesidiumkot!!! 

▪ Beamer altijd laten afkoelen  

▪ Enkel wie verantwoordelijk is voor de bar, staan achter de bar -> Als er 

iets misgaat, zijn de verantwoordelijken verantwoordelijk  

o Financieel verslag 

▪ winst 
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• 7 (wo): Casino-avond 

o Evaluatie 

▪ Spelletjes waren een succes! 

▪ Ook ander volk dan op gewone baravonden. 

o Financieel verslag 

▪ Winst 

• 8 (do): Vette Schijven Cantus 

o Evaluatie 

▪ Rumoerig (is wel een uitzonderlijk drukke cantus) 

▪ Iets te weinig liedjes gezongen  

▪ Kom naar een cantus om te cantussen, heb respect voor de praeses en 

de cantus, wees stil als er ‘silencium’ geroepen wordt! 

▪ 9 vaten gedronken, 1 vat niet aangerekend – rest van het vak 

opdrinken? Misschien voor de fuif? Josephine kijkt dit na. 

o Financieel verslag 

▪ €800 verlies 

 

Komende activiteiten 
 

MAART 

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

o Vooral foute muziek 

• 15 (do): Fuif met Vermeylen 

o Pre in de Vermeylen, zoveel mogelijk aanwezig zijn! 

o Battle met shotjes en bandjes 

▪ Bandje = €2  

• 16 (vr): Vriendjes- en familiecantus 

o Gelegenheidscodexen worden voorzien  

• 20 (di): Baravond Elise, Paula 

o Italian bar (met pizza) 

▪ Misschien met reserveren van tevoren? 

▪ Beginnen om 18u ipv 20u 

• 21 (wo): Beerbowlen 

o Evenement online 

o €15 

• 23 (vr): Schachtenverwendag 

o Briefje (google form) met wat praesidium zou doen 

o Evenement maken in de schachtengroep 

• 25 – 29 (zo-do): Streekbierenweek 

o Bar regelt volksspelen 

o Shiften (nieuw lint, flosj): 

▪ Zondag: Rhandy, Henri, Rhys 

▪ Maandag: Josephine, Cindy, Tjebbe 

▪ Dinsdag: Sander, Thijs (schachten voor shifts) 

▪ Woensdag: Paula, Joke 

▪ Donderdag: Elise, Floor 
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• 29-1 (vr-zo): Cantusweekend 

 

APRIL 

• 7 (za): Rondleidingen 

• 17 (di): Vosrock 

o Sponsercontract in praesidiumgroep 

o Per 2 sponsers zoeken 

• 19 (do): Vrouwenavond 

• 24 (di): Baravond Lise, Joke, Rhys 

 

MEI 

• 1 (di): Ontgroeningsdag & -cantus 

• 3 (do): Mannenavond 

• 8 (di): Spaghetti-avond & verkiezingen 

• 15 (di): Baravond Tjebbe, Shawn 

 

JUNI 

• 11 (ma): Comedy blokpauze 

 

Commissies 

• PENNING  

o Draaiboek: in de maak 

• SECRETARIS 

o Draaiboek: in de maak 

o Parkeerkaarten 

▪ Parkeerrondjes: deze week 

• Maandag: Rhandy 

• Dinsdag: Sander 

• Woensdag: Eddy 

• Donderdag: Dagmar 

• Vrijdag: Karen 

• BAR 

o Draaiboek: in de maak 

o Nieuwe hamer en nagels 

o Na de bar altijd frigo’s aanvullen! 

o Branddeur altijd vrij houden 

• FEEST 

o Draaiboek: aangevuld 

o Fuif: fotograaf -> Studiophie (van de massacantus) 

• CULTUUR 

o Draaiboek: in de maak 

o Vrouwenavond: cava, goodiebag, stripper, upperdare 

o Mannenavond: stripster, fifa? Brainstormen en ideeën naar cultuur sturen. 

• PR 

o Draaiboek: in de maak 

o Locatie praesidiumetentje 

▪ Amadeus, Foleys, Pampas  

▪ Nieuwe poll, 1 keer stemmen 
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o Truien 

▪ Madel of pullen van Snowbite 

• Tegen Vosrock liefst. 

o Survivalguide 

▪ Delen in de groep 

▪ ICT 

• SPORT 

o Draaiboek: in de maak 

o SSS 

o 9 mei: HoGent Challenge Run 

o Volgend jaar: minivoetbalploegje 

▪ Interesse? 

• ICT 

o Draaiboek: in de maak 

o Aftermovie van het jaar 

▪ Als je filmpjes hebt, doorsturen naar ICT. 

o Digibox doet het 

o Roddels en quotes terug? 

▪ Houden dit in het Voske, zodat de site representabel blijft voor ouders, 

etc. 

o Partners op de site updaten 

• SCHACHTENTEMMER 

o Draaiboek: in de maak 

• ZEDEN 

o Draaiboek: lijst met strafjes en tips (boven op de pc) 

• CANTOR 

o Draaiboek: in de maak 

o Zangavond: na de paasvakantie (op een woensdagavond eventueel) 

• MILIEU 

o Draaiboek 

o Buurtrondjes 

▪ Niemand kwam, beter aankondigen en meer reclame voor maken. 

o Beter communiceren over milieuactiviteiten 

o Spaveggie van HK > doen we ook eens op Boudewijn 

o Woensdagnamiddag rommelmarkt op Home Fabiola, vanaf 14u. 

IHR/Ad hoc 

• Gras is beschadigd door aanleg weg, we krijgen ‘nieuw’ gras 

• Koude kamers > herstelformulier invullen 

• Gaten in de parking worden opgevuld 

• We mogen België voetbal uitzenden > al aankondigen  

o Poll in de groep, beslissing hierop baseren 

• Er komt een bewegingssensor in de fietsenstalling 

o Licht schrikt criminelen af 

• We hebben parkeerplaatsjes gekregen 

o 1 van technische dienst, 1 van keukenpersoneel 

• Er mag geen afval weggegooid worden uit het raam 

o Hiervoor boetes opleggen door huisvesting 

• Telefoons worden eind maart verwijderd 



 Verslag Beperkte Homeraad 11/03/’18 6 

o Alternatief: per gang 1 telefoon, op alle kamers een sticker met nummers 

permanentie, .. 

• Donderdag en vrijdag 15 en 16 maart: brakke fietsen gelabeld; 3 april worden ze 

opgehaald 

 

Varia 

• Commissies doen het goed 

• We hebben een mascotte 

• Ancienbar op een vrijdag (in mei) 

• Aanwezigheid op de cantus: als je inschrijft: kom af! 

o Toegang tot volgende cantus ontzeggen indien je je inschrijft en niet komt 

opdagen. 

• Volgende vergadering: 15 april (laatste zondag van de paasvakantie) 

• Cantusweekend: wisselcantus 

o Stuur een berichtje naar Josephine 

o Anders: lootjes trekken 

• Laatste vergadering: 6 mei 

 
Pauline Van Belleghem 

Secretaris Home Boudewijn 2017-2018 


