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Homeraad Home Boudewijn 
Verslag beperkte homeraad 

31 juli 2021, 10u, Bar Boudewijn 

 

 
 

Aanwezig: Hien Lam, Lennaert Sanders, Chiara Kerkchof, Hanne Van Cauwenberghe, Maren 

Tanghe, Gabriël Cantaert, Surya De Grande, Manav Ashwani, Iebel Crutelle, Eva Pyfferoen, 

Thibault Gauquie, Elias Gryson, Maya Pickavet, Vangelis Huyghebaert, Maité Meyvaert, Stijn 

Luchie, Jason Schepens, Tinne De Winter, Ines Boeckxstaens, Lowie Vandyck, Jelle Lingier, 

Hadewig Claeys 

VM’s: Sander Meyvaert 

Te laat: Sylas Bridoux, Seppe Van Calster, Rhandy Delefortrie 

Verontschuldigd: Sarah Lavaert, Febe Vertriest 
 

Algemeen 

• Hoe werkt een vergadering? 

o Algemene puntjes 

o Financieel verslag + afgelopen activiteiten 

o Komende activiteiten 

o Commissies 

o IHR/Ad Hoc 

o Varia 

• Wissel Hien en Lennaert 

o Alles blijft hetzelfde; beide evenveel te zeggen 

o Je kan bij beide terecht 

• Google Drive 

o Iedereen kan er op? Ja 

• Gangverantwoordelijken 

o Minimum ½ per verdiep 

o Wie kijkt voor welk verdiep? 

− 1e: Elias 

− 2e: Wigge 

− 3e: Maren 

− 4e: Hien 

− 5e: Ines 

− 6e: Lenny 

− 7e: Eva 

− 8e: Stijn 

− 9e: Thibault 

− 10e: Maité 

− 11e: Hien 

− 12e: Sylas 

− 13e: Iebel 

− 14e: Hanne 
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• Comités 

o Sowieso moet je in enkele zitten 

o Sommige zal motivatie nodig zijn 

o Hien en Lenny zitten overal in, maar er zal telkens een andere 

eindverantwoordelijke zijn die de leiding zal nemen 

o Waardes aan de groepen $ of $$, je moet minstens aan $$ komen in totaal 

− Doopcomité: motivatie naar Jelle: motivatie sturen tegen 15 aug $$ 

▪ 8 mensen 

▪ Doop en ontgroening 

▪ Tussenactiviteiten  

▪ Schachtenkonvent + werfbar + verkoop 

▪ Verantwoordelijk op massacantus + aanspreekpunt voor 

schachten 

− Sinterklaasbar $$ 

▪ 8 mensen 

▪ Motivatiebrief sturen voor praesidiumweekend 

▪ Uitgaan + rond gaan boterkoeken + show in elkaar steken ect.  

− Vosrock $$ 

▪ Penning, sws 1 bar  

▪ 4 extra mensen 

▪ Feest voor fuif 

▪ PR zit er enkel in voor sponsors 

▪ Overdag concertjes, ’s avonds fuif 

− Voske $ 

▪ PR + secretaris zit er sws in  

▪ 2/3 extra mensen 

▪ Meehelpen ideeën uitwerken voor het Voske 

▪ Zaken maken zoals spelletjes, receptjes + uitwerken van ideeën 

− Quiz $ 

▪ 8 mensen 

▪ Quiz maken, heel de avond helpen ect., prijzen voorzien 

− Spaghetti $ 

▪ Spenior en spice sws 

▪ 4 extra mensen 

▪ Spaghetti maken + shiften die avond 

− Kerstmarkt $ 

▪ 3/4 mensen 

▪ Verschillende kraampjes voor een goed doel 

▪ Bv drank die over is van een fuif 

▪ Het comité is puur organisatorisch 

− Chez Boudie $ 

▪ 1x per semester 

▪ 4 mensen 

▪ Puur organisatorisch om het concept uit te denken 

▪ Koks + shifters moeten niet in het comité zitten 

• Terugverdienen linten 

o Doorheen het jaar zijn er rondleidingen voor nieuwe bewoners 

o Minstens 1x aanwezig zijn  

o Nieuwe linten en floshen moeten dit doen 

• Student Bootcamp + doopdecreet 
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o Tekenen doopdecreet: Jelle, Lenny en Hien 

o Bootcamps: leuke workshops, meer info volgt later 

− Voor bepaalde functies zeker nuttig 

• Statuten 25/07/2021 

o Het aanpassen zit in de helft 

o In augustus verder afwerken 

o Indien je het niet eens bent met iets, ga naar de vergadering/stuur het naar 

Lenny/Hien 

o Op praesidiumweekend stemmen 

o Lees ze zeker!!! 

o Aanpassingen voorlopig 

− ICT van 2 naar 1 

− Bar van 3 naar 2 

− Verschil externen (nooit op de home gezeten) en pseudo-externen 

(minstens 1 academiejaar op de home gezeten): als externe mag je 

enkel in het praesidium als je het jaar ervoor praesidium was; externen 

kunnen dus nooit meer opkomen in de toekomst 

− In lijst opkomen zal niet meer kunnen 

− Hoe de stemming verloopt beter uitgeschreven 

− VM’s moeten verplicht op de vergadering aanwezig zijn vanaf nu 

− Meter/peter: max 2 mensen, kunnen dus 2 mensen van hetzelfde 

geslacht zijn 

− Posities voor zeden vergroten: 1 standaard zeden + 1 zedenlint: 1 

iemand kan voor 1 cantus zeden zijn uit het praesidium -> er zullen 

nooit 2 posities voor een zeden zijn op de verkiezingen 

− Zeden moet niet meer verplicht in het DC, maar krijgt wel voorrang 

− Praesidiumdoop mensen mogen nooit temmer worden, wel zeden maar 

dan sowieso geen DC 

• Kalender 

o In de facebookgroep is er een algemene 

o Er komt nog een andere voor alle activiteiten met details 

− Startuur, einduur, details over hoe/wat 

− Moet ingevuld worden om aangevraagd te worden bij de dsa 

− Ook makkelijk voor PR voor de weekblaadjes (wel zeker bij alle 

functies nog eens navragen) 

− Komt ook in de commigroep  

− Nooit iets van sterke drank in de titel, uitleg ect!!!!  

− 2 weken op voorhand minimum 

• Speeddate bar 

o Vroeger in het begin van het jaar  

o Is dan gratis vatenbar geworden 

o Nu terug, maar ipv 1x1 nu 2x2 

o Eventueel met (drank)spelletjes/spitbullspeeddate/andere ideetjes mogen 

doorgestuurd worden 

• Shiften missen 

o Persoon trakeert een meter aan de persoon die de shift overnam 

o Persoon moet van 14e naar beneden terwijl het praesidium SHAME roept 

o Sorry liedje zingen op een baravond 

o Indien op fuif shift gemist, gratis drankkaart terug betalen indien gebruikt 
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• Stout zijn 

o Gratis drank weggeven 

o Je mag al gratis drinken op een shift, dus geef het niet nog weg 

o Drankkaart terug betalen + de zaken die je weg gaf betaal je ook terug 

− Pintjes weggeven = bak terug betalen 

− Shotjes = fles terug betalen 

− Cocktails = duurste fles uit de cocktail terug betalen 

• Drankgebruik 

o Altijd bij houden wat gedronken wordt, lijstje moet doorgegeven worden aan 

Eva en bar 

o Drink met mate 

o Tijdens vergaderingen:  

− Werkgroepmeetings: mag er iets gedronken worden 

− Functiemeetings: mag er niets gedronken worden 

− Tijdens voorbereidingen activiteiten: mag er iets gedronken worden 

• Kerstmarkt 

o PR: publiciteit eens over nadenken + goed op voorhand, want goed doel 

• Rommelmarkt 

o Reclame door gangverantwoordelijken 

o Oud gerief van thuis/kot meenemen: wel bruikbaar materiaal bv bestek, 

borden… 

o Verkopen aan nieuwe bewoners 

o Inkomsten ook voor goed doel 

o Donaties van alle bewoners: ze krijgen bonnetje voor drankje als ze iets binnen 

brengen 

o Niet lang wachten met communiceren, want veel bewoners verhuizen nu al 

o Bar erbij 

o Flyers bij sleutelbedeling 

o In week 1 de donderdag (30/09) 

o Wie wil er aan meehelpen: Ines, Maren, Surya 

• Goed doel 

o Vroeg mee beginnen voor publicatie 

o Er komt een poll waar je opties kan inzetten + in de opmerkingen wat uitleg 

over het goed doel 

Evaluatie en financieel verslag voorbije activiteiten 
 

• Spitbullnight:  

o Baravond met spelletjes  

• Ontgroening dit jaar 

• Ontgroening vorig jaar 

o Verdiepenstrijd 

o Om de 2 jaar 

o Het tussenjaar een verdiepenstrijdbar 

o Misschien een open groep voor de volgende jaren 

• Strava run 

• Spaghettiavond 
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Komende activiteiten 
 

JULI 

• 31(za): Overgangscantus 

o Volg de regels goed op 

o Mondmasker altijd ophouden, enkel als je drinkt mag hij af 

o Je hebt een voorbeeldfunctie, spreek de mensen aan als je ziet dat ze zich niet 

aan de regels houden 

o Cantus ex vanaf je je er niet aan houdt! 

o Na de cantus tafels van 8, mondmasker mag dan ook uit, MAAR NIET 

ZINGEN 

o Wigge en Stino zorgen voor de drank 

 

SEPTEMBER 

• 24(vr) – 26(zo): Praesidiumweekend 

o Zorg dat alle voorbereidingen klaar zijn tegen dit weekend bv 1e fuif, WHB, 

ect 

• 27(ma): Welcome Home Bar 

o Briefing net voor de bar aan praesidium 

• 30(do): Rommelmarkt/zomerbar 

 

OKTOBER 

• 1(vr) – 3(zo): Nieuwbewonersweekend 

o Nog geen comité, dus indien je interesse hebt moet je bij het HK zijn 

• 4(ma): Schachtenkonvent 

o 50/50;feut/veteraan 

o Binnenkant/buitenkant met nieuw en oud gemengd 

o Schachtenbak voor schachten van afgelopen jaar 

o Heel traag over alles gaan, geen echte zangavond 

o In de grote zaal van de Canard 

o Feutje wordt eventueel gematcht en spiegelen  

o Daarna samen uitgaan 

• 5(di): Baravond 

o Worden nog verdeeld, alle data worden vooraf meegegeven, dus kijk eens wat 

past 

• 12(di): Schachtenwerfbar 

o Door DC 

o Uitleg over wat schacht zijn is 

• 13(wo): Fuif 

• 19(di): Baravond 

• 21(do) Kroegentocht 

• 26(di): Schachtenverkoop 
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• 27(wo): Doop + doopcantus 

Commissies 

• PENNING  

o Uitgaves vooraf bespreken met Eva 

o Gebruik Trooper, anders is Eva boos: nog eens delen in de groep 

o Afspraken bankkaart 

− Niet de bedoeling om eten voor jezelf te kopen als je achter iets gaat 

− Enkel gebruiken voor wat afgesproken is met Eva 

o Poef 

− Als je iets pakt, duid het aan op de lijst die ophangt aan de bar 

− Enkel voor praesidium 

o Ticketjes 

− Altijd ticketje vragen, is belangrijk voor subsidies 

− Indien je enkel een bankcontactticketje krijgt, moet je een factuur vragen 

− Binnenbrengen bij Eva 

− NOOIT op schrijven, hang er een post-it op met je naam + 

rekeningnummer 

• SECRETARIS 

o Parkeerrondjes 

− Elke dinsdag en donderdag 

− Parking controle of er een juiste parkeerkaart ligt (vanaf de 

parkeerkaarten af zijn) 

− Stoute auto = briefje leggen (af te halen bij Iebel) + nummerplaat noteren 

in stoute auto lijst indien niet in orde 

− Er komt een bestand met wie het wanneer doet; als je zegt dat je het gaat 

doen ook effectief doen! 

o Verslagen  

− Flink lezen (codewoord), wordt bijgehouden 

− Indien vaker niet gelezen kan er ook een sanctie vallen  

− Indien je vragen hebt eerst eens het verslag lezen, geen onnodige vragen 

stellen 

▪ Ook facebookchats goed bijhouden in comités  

o Survival gids  

− Zal in keukens + wc’s liggen 

− Indien nog leuke ideetjes, mag je die altijd doorsturen 

o Shiften  

− Als je voor een activiteit shifters nodig hebt, dan moet je dit doorsturen 

naar mij, dan zoek ik mensen + maak ik de lijst op 

• BAR 

o How to bar 

− 2/3 personen per avond 

− Concept uitwerken 

− Je mag zelf gratis maar met mate drinken uit het standaard assortiment 

tijdens je eigen bar 

− Standaard assortiment + bv een cocktail/eten verkopen  

− Verantwoordelijk voor heel de avond 
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− Zelf materiaal voor croques kopen (kijken of er nog iets is van vorige 

bars) 

− Bij opkuis ook checklist afwerken zodat alles in orde is 

− Frigo’s aanvullen volgens stickertjes in de frigo 

− Op de drive thema lijst met evaluaties na de bar (je kan ook kijken naar 

die van voorbije jaren) 

− Restjes kan je ook gebruiken, sturen naar bar 

o Verdeling baravonden 

− Op praesidiumweekend verdeling 

o Properheid bar 

− Heel belangrijk! 

o Inrichting bar 

− Foto wall van foto’s doorheen het jaar 

− Weer het bargevoel creëren  

− Led verlichting op plafond 

− Praeseslint ophangen in bar boven deur 

− Schappen voor bekers naast schild 

− Dopjes/ kroonkurkjes verder sparen: bar kijkt samen met Maren ervoor  

− De hoek met tafels en stoelen eens bekijken en opfrissen 

− Gezelschapsspelkast om spelletjes uit te lenen aan bewoners 

▪ Kast in barkot 

▪ Lijst met wie wat uit leent 

▪ Eventuele waarborg 

o Barrie de bar 

− Een facebookaccount apart waar alle 3 de barries opzitten 

− Alle vragen voor bar naar dat account sturen zodat alle info 

geconcentreerd is voor bar 

− Ook indien je een barsleutel nodig hebt, maar wel op tijd, want niet 

iedereen is continu op kot 

o Biertje van de maand 

− Meer in de kijker zetten 

− Poll zodat mensen mee kunnen beslissen 

− I.p.v. enkel op de bar ook verkoopmoment 1x in de week/2 weken  

− Eventueel met glazen  

− Naar het einde toe met promo’s  

o Drankpakketten 

− Vaker doen bij speciale activiteiten/in thema 

o Duurzaamheid 

− Herbruikbare rietjes 

− Waarborg €1 

− Herbruikbare bekers, samen fiksen met milieu 

− Stimuleren om eigen beker mee te nemen 

o Activiteiten: 

▪ Streekbierenweek 

− Originele + corona versie samenvoegen 

− Drankpakketten behouden 

− Minstens 100 bieren 

− Opnieuw beursbar de laatste dag 
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▪ Welcome Home Bar 

− Misschien meerdere dagen 

− Zelfde concept, fancy met cava 

− Niet meer met persoon die zelfde cijfer heeft zoeken: indien je een 

ander idee hebt shoot 

• FEEST 

o Pyjamaparty als 2e fuif 

o Eerste fuif 

▪ Varkenspakjes 

o Promorad + wegwerpcamera’s 

− Rad als entertainment bv. lapdance krijgen van iemand ect. 

o Corona 1e fuif 

− Back-up plan in de maak 

− Herfstbar  

o Pré-drink 

− Leuker maken en concept uitdenken om volk te trekken 

• CULTUUR 

o Comedy tijdens blok in blokbar (inhaalweek) 

o Cultuurwandeling 

− Zelfde als vorig jaar 

− Donderdag 7 oktober  

− Voorrang voor nieuwtjes 

− Vroeg reclame maken, ook op WHB 

o Ladies night 

− Ook mannenavond terug 

− Upperdare + stripper: 21 febr  

− Goodiebags vroeg mee beginnen: Chiara heeft nog zakjes 

o Kroegentocht 

− Indien corona terug op boudie 

− T-shirts goed op tijd bekijken 

− Op tijd cafés benaderen en zoeken 

o Museumbezoek 

− Hypnoseshow 

o Ideetjes 

− Gotcha tijdens SBW 

− Foodtruckavond, eventueel aan chez boudie koppelen 

o Filmweek 

− Filmavonden ipv 1 week 

− Telkens in een thema  

− Bewoners laten kiezen 

− Eten en drinken in thema ook 

• PR 

o Week 0 

− Jezelf eens voorstellen en de weekblaadjes voorstellen voor nieuwe 

bewoners 

− In de keukens hangen eventueel, want bij sleutelbedeling is moeilijk 

o Blaadje Bar op dinsdag 

− Nummer aanpassen 
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− Nieuw blaadje ontwerpen 

o Tip van de week + mopje van de week 

− Baking soda + azijn + water  laten weken om nep bloed weg te krijgen uit 

witte kledij 

o Instagram 

− Proberen weer meer actief te zijn erop 

− Wachtwoord eens veranderen 

o Praesidiumfoto’s 

− Fotograaf al geregeld (stiefpapa Lowie) 

− Maandag voor WHB: 27sept (rond 18u) 

o Merchandise 

− Drinkflessen, balpennen, webcamcovers al eens voor gekeken 

− Zorgen dat er al iets is in het begin van het academiejaar 

− Pakketjes samenstellen voor eventueel goedkopere prijs 

− Verder bespreken met Eva qua aantallen en prijzen 

o Sponsortocht 

− Nog geen groot succes: veel verlof of laten nog iets weten 

− Stadium doet weer moeilijk 

o Samenwerking: 

▪ Milieu: plantenzaak 

▪ Sport: Stadium 

▪ Lustrum: nog eens kijken 

• SPORT 

o Bierbowling: indien door mag gaan, 17 nov 

o Schaatsen: 1 dec 

o Fifa tornooi verder uitwerken 

o Stadium: vaker proberen gaan, verschillende sporten 

o Triatlon van vorig jaar nu als soort atletiekmeeting in sem 1 

o Lustrumsportactiviteit 

o Sportweekend: paintball, paaldansen in Gent:15-17 okt 

• ICT 

o How to bar/evenement – ICT part 

− Tekst schrijven, omslagfoto maken 

− Omslagfoto’s:  

▪ 2000 x 1048 formaat 

▪ Sponsors erop 

▪ Titel, plaats en tijd 

▪ Alles naar ICT sturen 

▪ Ten laatste week op voorhand voor baravond 

▪ Ten laatste 2 weken voor andere activiteiten 

o E-mailadressen 

− Elke functie heeft email adres, uitleg staat in de drive 

o Naamkaartjes 

− In het begin van het jaar krijgt iedereen er eentje voor bij je deur 

o Lanbar komt weer  

o Uitleendag/avond 1x per semester om consoles uit te lenen 

o Fifa tornooi/Just Dance competitie samen met sport 

o Chatbot in de maak voor de facebookpagina 

o Beamer: indien je hem nodig hebt, staat in barkot, indien hulp nodig stuur ICT 
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o Kaartjes barkot 

− Bij maken bij het maken van de naamkaartjes 

− Penning, beamer.. 

• SCHACHTENTEMMER 

o Doopcomité: motivatie tem 15 aug doorsturen naar Jelle 

o Puntenlijst aanpassen en opdrachten met veel schachten samen 

o DC werkt verder uit 

• ZEDEN/CANTOR 

o Zedenlint: pseudo-zeden 

o Schachtenkonvent 

o Nieuwe codices 

− Momenteel wat nieuwe al maar nog niet genoeg 

− De nieuwe nieuwe zijn nog in de maak, nog niet veel over geweten 

o Deftiger cantussen + nieuw systeem strafjes 

− Iets zoals de farma, 1e waarschuwing adje, 2e 2 adjes, 3e ad pistum, 4e 

cantus ex bv 

• MILIEU 

o Opdrachtjes milieugericht voor de puntenlijst 

o Buurtrondjes 2x per semester minstens: bonnetje voor de bar of klein plantje als 

bedankje 

o Buurtrondjes op de brandtrap, dan kan HV eens kuisen  

o Vega(n) tips meedelen 

o Bloempjes saaien  

o Op zonne-energie tuinverlichting: verder bespreken met Eva  

o Herbruikbare bekers 

o Biologisch afbreekbare rietjes voor fuiven, zit je niet met waarborg 

o Swapshop met kledij 

o Paletten verbouwen tot plantenbakken met kruiden (zie foto) 

 
• LUSTRUM 

o Lustrumweek 

− 7-13 maart 

− Receptie op zondag 

− Eetavond op maandag: vega want maart milieu maand 

➔ Salsa workshop ervoor 
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− Dinsdag cantus Canard 

− Baravond met vaten woensdag: samen met Eva ook 

− Cultuur op donderdag: brouwerijbezoek 

− Vrijdag galabal: thema Las Vegas (niet casino) met trouwkapelletje  

o Plaats galabal: indien je zalen kent stuur naar Lowie of Wigge 

o Fotograaf + ideetjes galabal altijd welkom 

o Pinnetjes 

− Met +1  

− Praesidium krijgt het 

o Tapasavond 

− Sws al met Maren 

− Zal een optie worden als baravond in sem 2 

IHR/Ad hoc 

• Astrid suckt 

• Brandtrap eens kuisen 

• Ramen gekuist 

o Zijn gekuist 

• Schimmel douches 

o Ze gaan er voor kijken 

• Problemen liften 

o Meteen herstelformulieren invullen 

• Eduroam 

o Er is een limiet, als je erover zit wordt je internet trager  

 

Varia 

• Problemen binnen praesidium 

o Je mag altijd naar Hien/Lenny gaan 

o Eerst zelf proberen oplossen, persoonlijke aanpak altijd beter 

• Guidozakjes 

o Inhoud morgen sorteren en af en toe gratis weggeven op activiteiten 

• Volgende vergadering: 25/09/21 

 

 
Iebel Crutelle 

Secretaris Home Boudewijn 2021-2022 


