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Homeraad Home Boudewijn 
Verslag beperkte homeraad 

24/11/’19, 21u10, Home Boudewijn 

 

 
 

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, Dries Van Horenbeeck, Febe Vertriest, Jana Vanhooren, 

Lieselot Lannoo, Stijn Luchie, Sander Vanfleteren, Cindy Buyle, Joke Pattyn, Rhandy 

Delefortrie, Timon Gryson 

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

Te laat: Rhys Van Renterghem 

Verontschuldigd: Bo Van Durme, Eline Desimpele 
 

Algemeen 

• Iedereen akkoord vorig verslag 

• Achterdeur bar  

o Deur zit vaak niet in het slot  

▪ Als je de bar afsluit, kijk dan na dat de deur goed in het slot zit! Niet 

gewoon de deur laten dichtvallen. 

• Lustrum 

o 2 personen van wie minstens 1 iemand op de home zit 

o Het is een volwaardige functie, dus ook 1 baravond organiseren, in een comité 

zitten & stemrecht  

o Wordt op beperkte homeraad verkozen vooraleer de andere verkiezingen 

plaatsvinden 

o Minstens 1 jaar praesidiumervaring 

o Gouden flosh & gouden tekst 

o Mag tijdens de herverkiezingen opkomen voor een functie die anders leeg zou 

blijven 

• Grensoverschrijdend gedrag workshop en spel 

o Volgend semester; is er interesse? 

• Massacantus 

o 80 tickets, 8 medewerkers 

▪ We hebben nog 2-3 tickets, dus als je nog mensen kent die meewillen, 

laat ze dan iets sturen naar Hadewig  

▪ Rhandy kijkt voor medewerkers bij schachten 

o Vlag 

▪ Rhandy kijkt daarvoor  

• Poll voor laatste vergadering 

o Zaterdag of zondag (14/15 december)  

o Secret santa  

▪ Iebel gaat mailtjes sturen deze week zodat je weet voor wie je iets moet 

kopen 
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▪ Budget; tussen 5 en 10 euro 

o Hapjes  

▪ Er wordt nog een post gemaakt zodat niet iedereen hetzelfde meeneemt 

• Blokbar  

o Na de laatste vergadering 

o Let op bij het doorgeven van de sleutels; zorg ervoor dat je weet wie de sleutel 

heeft  

• Vosrock 

o 21 april  

o Sponsors 

▪ Als je iemand weet, stuur die dan naar Lennaert en Eva 

o Goed doel 

▪ Als iemand ideetjes heeft, stuur dan naar Joke 

o Muziekgroepen 

▪ Als je er kent, stuur dan naar Rhandy 

Evaluatie en financieel verslag voorbije activiteiten 
 

OKTOBER 

• 29(di): Capri-Booze Bar  

o Te weinig capri suns 

o Wel echt leuk, dus misschien nog eens doen tijdens het 2e semester  

• 30(wo): Nadoop + schachtenkonvent 

• 31(do): Kroegentocht 

o Beter communiceren met je medefunctie 

o Niet dronken zijn op je eigen activiteit  

 

NOVEMBER 

• 3(zo) – 7(do): Filmweek 

o Leuk 

o Evenement moet vroeger online komen 

o Goed dat er geen inkomprijs was 

o Men vond de popcorn te duur. Geef volgende keer een grote beker popcorn 

voor 2 euro. 

o Bij IT 2 was er veel volk, omdat die film nog in de cinema is. Probeer 

volgende keer dus weer een nieuwe film te fixen. 

• 12(di): Russische Bar 3.0 

o Nice 

• 14(do): A Night At The Moulin Rouge  

o Leuk thema 

o Mooie versiering  

o Sommigen vonden de cocktails te sterk 

o Leg geen jassen achter de bar 

o Dronken praesidium: ga niet achter de bar  
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o Geef geen drank, bijvoorbeeld sinaasappelsap, die onder de bar staat aan 

mensen, die drank dient om de cocktails bij te vullen. Stuur niet-

alcoholdrinkers naar de bar van het café zelf. 

o Er was onduidelijkheid over de drankkaarten; kondig op voorhand in het 

evenement nog eens aan hoe het in elkaar zit + extra groot op de fuif 

vermelden 

o Er wordt nog eens nagedacht over de prijzen en het al dan niet werken met 

jetons 

o Geen cocktailtasting meer doen, dat is verspilling van drank  

o Meer keuze van shotjessmaken  

o Er waren heel veel ingrediënten gebruikt voor de cocktails, probeer dat een 

beetje te minderen 

• 15(vrij): HK-Voetbal 

o We zijn gewonnennnn! 

o We mogen de beker houden, want we zijn 3x na elkaar gewonnen 

o Leukk, maar de commentaar was wel overdreven  

o Andere homes hebben commentaar op ons, omdat we gevraagd hadden om niet 

als eerste te spelen & omdat er mensen van ons met Bertha meespeelden.  

▪ Het klopt niet dat we door de fuif niet als eerste moesten spelen.  

• 19(di): Travestietenbar  

o Leuk 

o Veel mensen waren verkleed 

• 20(wo): Nickelodeoncantus 

o Superleuk dat iedereen verkleed was 

o Timons dansje was echt toff 

o Neukliedjes waren een goed idee 

▪ Volgende cantussen ook paar neukliedjes doen 

o Vrije versies korter maken  

Komende activiteiten 
 

NOVEMBER 

• 26(di): We’re all in this together bar 

o Colruyt? (chips) 

▪ Het is in orde 

• 27(woe) : Schaatsen 

o 19u30 hier verzamelen 

 

DECEMBER 

• 3(di): Sinterklaasbar 

o Als je roddels hebt, stuur ze door  

• 4(woe): IHC Ultimate Frisbee  

o Er zijn genoeg mensen die meedoen 
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• 9(ma): Kerstmarkt  

• 10(di): Baravond (Joke, Eline, Skyler) 

o Harry Potter bar 

o Zorg ervoor dat het evenement volgende week online staat 

 

Commissies 

• PENNING  

• SECRETARIS 

o Inschrijven Voskes 

• BAR 

o Properheid bar  

▪ Jammer dat dit elke vergadering een puntje is  

▪ Het is meer dan enkel schrobben na een baravond 

• Vuilniszakken moeten ook weggehaald en buitengezet worden 

• Croquetoestel ook kuisen!  

• Somersby flesjes in de glasbakken gooien 

• Ook altijd goed kijken en kuisen naast de ramen en achter de bar,  

het is daar vaak niet proper 

• Als de handdoeken vuil zijn, gooi ze dan in de bak  

▪ De dweilen zijn wegwerpdweilen  

▪ Wanneer je penselen en verf gebruikt, was dat dan af  

▪ Ruim altijd je gerief op! 

▪ Maak ordelijke rijen als je bier aanvult 

• Barries hangen weer stickertjes 

o Lees allemaal nog eens het document in de drive over hoe je een baravond moet 

organiseren  

o Gabbie gaat checklist maken voor de opkuis van de bar en iedereen moet dit na 

z’n baravond verplicht invullen  

o Bakfrigo is beschimmeld 

o Steek een stuk karton tussen de koelkast zodat die tijdens de blokbar niet dichtvalt 

o Cherry Chouffe is het volgende bier van de maand 

• FEEST 

• CULTUUR 

o Geen evenement maken voor museumnacht; stuur gewoon een berichtje in de 

FB-groep om samen te gaan 

• PR 

o Truien worden deze week gedrukt 

o Er is een nieuwe sponsor, namelijk van sanitaire en centrale verwarming. Vergeet 

het logo niet op de affiches en omslagfoto’s te zetten!   

• SPORT 

• ICT 

o Voskes op de site zetten 

▪ Stijn zoekt nog uit hoe je de Voskes op de site zelf kunt openen i.p.v. 

omgeleid te worden naar een andere site  

o Stijn gaat Sarah uitleggen hoe ze zelf de verslagen op de site kan zetten. 

o Er is een connector weg. Er staat een foto van in de praesidiumgroep. Zoek hier 

allemaal naar. 
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o Als je de beamer gebruikt, leg die dan steeds terug in het praesidiumkot samen 

met de zak. Laat dit niet rondslingeren!  

o De printer wordt vanaf nu bijgevuld door dezelfde persoon die de post doet 

• SCHACHTENTEMMER 

• ZEDEN 

• CANTOR 

o Je liep genoeg rond tijdens Nickelodeoncantus 

• MILIEU 

 

IHR/Ad hoc 

• Vanaf het 5e verdiep en hoger waren er vrijdag weer problemen met de douches 

• Gele lift blijft op het 13e staan  (voor de groene lift moet er nog een stukje geleverd 

worden  vooraleer die lift gemaakt kan worden) 

• AED komt hier niet, aangezien we niet de doelgroep zijn en in de farma hangt er één 

• Eens de slagboom werkt, raken onder andere de vuilniswagen en het personeel binnen 

via ppd 

 

Varia 

• Truien van HK kan je deze week passen en betalen 

• Luxemburg  

o Uitje naar daar om alcohol te kopen  

▪ Compenseert die goedkope alcohol niet met al de benzine?  

 

 

 

 
Sarah Awad 

Secretaris Home Boudewijn 2019-2020 


