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Homeraad Home Boudewijn 
Verslag beperkte homeraad 

13 december, 20u, @Zoom 

 

 
 

Aanwezig: Hien Lam, Hadewig Claeys, Iebel Crutelle, Lieselot Lannoo, Hanne Van 

Cauwenberghe, Lennaert Sanders, Sylas Bridoux, Dries Van Horenbeeck, Eva Pyfferoen, 

Seppe Van Calster, Sarah Awad, Ines Boeckxstaens, Gabriël Cantaert, Janne Igodt, Yasmine 

Dilles, Vangelis Huyghebaert, Chiara Kerckhof, Michiel Van de Vliet, Lowie Vandyck 

VM’s: Byrthe Bomans, Sarah Lavaert 

Te laat: Sander Van Eenoo, Sander Vanfleteren, Jason Schepens 

Verontschuldigd: Alegria Ferri Perez, Stijn Luchie, Rhys Van Renterghem, Rhandy Delefortrie 
 

Algemeen 

 

• Akkoord vorig verslag 

o Iedereen akkoord 

• Guido student packs 

o Dinsdag 9u komen ze toe 

o Hien en Lennaert verdelen ze en maken lijsten per verdiep 

o Om 9u30 beneden komen ophalen 

• Blokbar 

o Resto in de week open als de resto ook open is (dus niet in kerstvakantie): 7-

00u 

o Bar elke dag open: 7-00u 

o PPD opent en sluit af 

o Elke vrijdag om 20u bestand voor de week erop 

• Activiteiten 2e semester/VKV 

o Academiejaar start in code rood 

o 3 personen per week voor activiteiten 

o Sws 1 activiteit per week (online als het moet) 

o Week 1: Iebel, Dries, Yasmine 

o Week 2: Hadewig, Eva, Iebel -> Valentijn  

o Week 3: Iggy, Lieselot, Vangi 

o Week 4: Lustrum 

o Week 5: Hanne, Ines en Lowie 

o Week 6: Byrthe, Seppe, Sylas 

o Week 7: Schachtenbar 

o Week 8: Streekbierenweek: Bar en lintterugbetalers 

o Week 9: 

o Week 10: ontgroening: DC 

o Week 11: Verkiezingen op donderdag, campagnebar op dinsdag: spaghetti 

team 

o Week 12: Lennaert en Hien, Sarah L 
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• Nieuwjaarsreceptie 

o Pakketjes maken met cava, chips ect. en dat verkopen 

o Online samen drinken of op je verdiep 

• Vosrock 

o Vrezen dat buurtbewoners niet mogen, dus geen subsidies Stad Gent 

o Buurtbewoners apart kan je ze evengoed niet uitnodigen 

o Zomereditie eventueel 

o Toch subsidies aanvragen voor moest het toch mogen, buurtbewoners en 

studenten samen, aparte ingang ect. 

• Volgende vergadering 

o 14 febr  

o Secret Valentine ipv secret santa 

o Budget 10 euro 

Evaluatie en financieel verslag voorbije activiteiten 

• Estafette 

• Sinterklaasbar 

Komende activiteiten 
 

SEPTEMBER 

Commissies 

• PENNING  

• SECRETARIS 

• BAR 

• FEEST 

• CULTUUR 

o Vrouwenavond eventueel verplaatsen – normaal week 7 

o Filmweek in 2e semester?  

o Afwachten met maatregelen 

• PR 

o Weekblaadjes ophangen 

− Hulp vragen mag altijd als er niemand op zondag is 

− Oude blaadjes proberen weghalen 

− Iedereen mag ook sturen als ze iets ouds zien 

o Simpizza 

− Is betaald 

o Printen 

− Printshop is handiger voor subsidies dan op boudie printen 

− Papier&co is wel chill 

o De Mol 

− Vet leuk 

− Eens polsen bij Stijn of hij het ziet zitten 

− Via google form 

− Feedback vorig jaar: voor alle gedoopten openstellen 

o Sponsorkaarten mogen terug gebracht worden naar Sarah  
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• SPORT 

o Eens op maandag 

o Eens danceworkout, yoga 

• ICT 

o 1/2 ICT’s volgend jaar? 

− Eens bespreken volgend semester 

• SCHACHTENTEMMER 

• ZEDEN 

• CANTOR 

o Per 4 gedoneerde euro’s een adje en geld doneren aan goed doel 

o Adjes for life 

• MILIEU 

• LUSTRUM 

o Nog geen idee hoe en wat voor volgend jaar 

o Volgende IHR wordt dit besproken 

IHR/Ad hoc 
 

• Printer/postverdeling 

o Noor doet dit nog altijd 

o Printer gaat automatisch uit, maar je kan hem weer aansteken 

• Labels fietsen 

• 2 euro extra wifi  

o Discussie over wifi van nu behouden of niet 

o Willen we dat omdat het nu zo brak is? 

o Limiet vs geen limiet, wss sws brak 

 

Varia 
 

• Skireis:  

o Boudie gaat niet meer mee 

o Iedereen die ingeschreven was, kreeg al info 

• Lieselot haar gezin doet mee met een estafette 

 

 
Iebel Crutelle 

Secretaris Home Boudewijn 2020-2021 


