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Homeraad Home Boudewijn 
Verslag beperkte homeraad 

20 september 2020, 20u, Bar Boudewijn 

 

 
 

Aanwezig: Hien Lam, Lennaert Sanders, Gabriël Cantaert, Stijn Luchie, Iebel Crutelle, 

Yasmine Dilles, Hadewig Claeys, Vangelis Huyghebaert, Sander Vanfleteren, Ines 

Boekcxstaens, Hanne Van Cauwenberghe, Seppe Van Calster, Eva Pyfferoen, Sarah Awad, 

Chiara Kerckhof, Alegria Ferri Perez, Sander Van Eenoo 

VM’s: Byrthe Bomans 

Te laat: Dries Van Horenbeeck, Lowie Vandyck, Rhys van Renterghem, Sylas Bridoux, Rhandy 

Delefortrie, Sarah Lavaert, 

Verontschuldigd: Janne Igodt, Michiel Van de Vliet, Lieselot Lannoo, Jason Schepens 
 

Algemeen 

• Akkoord vorig verslag 

o Check 

• Sloebers 

o Zeker het verslag lezen en codewoord doorsturen naar Iebel 

• Externen bar 

o Niet toegelaten door Huisvesting binnen 

o Zal nog aangekaart worden op de IHR 30/09 want externen in praesidium 

o Zeker regels volgen, zodat we onze activiteiten kunnen blijven doen 

o Alternatieven worden gezocht voor zaken buiten de home 

• COVID-19 

o Draaiboek over evenementen (voor, tijdens en na): goed uitgelegd! 

▪ Erin zetten dat je voor en na ontsmet ect.  

▪ Motivatie inzetten over waarom en of alles veilig kan 

o ZEKER 14 dagen voor evenement risicoformulier invullen via form in drive 

o Maatregelen in evenement op facebook vermelden 

• Comités: 

o Sinterklaas: Lowie, Stino, Rhandy, Sarah L, Lennaert, Hien, Seppe, Janne 

o Voske: Iebel, Sarah A, Janne, Lennaert, Hien, Wigge, Chiara, Ines, Yasmine, 

Rhys 

o Doop: Dries, Seppe, Jason, Lennaert, Hien, Rhandy, Snader, Sylas, Lowie 

o Spaghetti: Lennaert, Hien, Iebel, Fliet, Wigge, Snader, Eva, Hanne, Spenior + 

spice 

o Vosrock: Eva, Lowie, Hanne, Ines, Lennaert, Hien, PR (voor sponsors), 

Gabbie, Rhandy, Byrthe, Vangi 

o Quiz : Lennaert, Alegria, Hien, Chiara, Stino 

o Chez Boudie: Dries, Seppe, Lennaert, Hien, Vangi, Alegria, Snader, Chiara, 

Fliet, Hanne, Ines, Byrthe, Yasmine, Eva, Sylas, Rhandy   

▪ Donderdag 22 oktober 

▪ Eventueel 2 dagen 
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▪ Er komt nog een groep 

 

• Baravonden  

o Per baravond, 5 mensen 1 team: 2 verantwoordelijken = 1e aanspreekpunt 

o Geen shiften, team van 5 is de hele avond 

o Max 50 mensen toelaten in de bar, tafels van 4 à 8 

o Tafels van 8 is met inschrijven, kleinere tafels niet 

o Bediening aan tafel! 

o Payconic; bedrag controleren, want moet zelf ingegeven worden 

o QR-code op tafel om te registreren 

▪ Als een tafel is ingeschreven kan je zien op de tafellijst dat de tafel 

bezet is. 

▪ Als niemand meer aan de tafel zit, maar de tafel wel rood is: tafel 

ontsmetten  

▪ Blad = groen: tafel is ontsmet en vrij 

▪ Blad = rood: tafel is bezet OF tafel is vrij en moet ontsmet worden 

▪ Je zal de tafellijst op de facebook ook terug vinden om niet nutteloos 

naar beneden te komen 

• Barkot 

o Als je iets gaat kopen, kijk eerst of we het nog hebben 

• Verdelen baravonden + ideetjes gratis vaten? 

o Vaten ideeën: 

▪ Opsplitsen in bakken en soort lotto doen ermee elke baravond 

▪ Meerdere bakken per verdiep ipv 1 

o Verdeling: 

▪ 13 okt: Yasmine, Vangi, Dries, Hanne (Snader) en Stino 

▪ 20 okt: Eva, Wigge, Iebel, Seppe, Byrthe 

▪ 27 okt: Fliet, (Snader), Dries, Ines, Lowie,  

▪ 3 nov: Chiara, Sarah, Alegria, Iebel, Wigge  

▪ 17 nov: Lowie, Sylas, Ines, Hanne 

▪ 24 nov: Dries, Vangi, Alegria, Seppe,  

▪ 8 dec: Lennaert en Hien 

▪ Indien je er niet was op de vergadering, sluit je ergens aan bij een 

groepje van 4 of minder 

o TOT MAX 1u baravonden!!!  

o WHB: meerdere dagen, meer info volgt 

• Gangverantwoordelijken: 

o 1e: Lune Labeeuw en Ilke Gryson 

o 2e: Laura Storme en Dore Lepla 

o 3e: Sander Vanfleteren en Quinten Heuvicq, Hadewig Claeys 

o 4e 

o 5e: Sarah Lavaert en Tinne De Winter 

o 6e: Silke Labeeuw en Lennaert Sanders 

o 7e: Eva Pyfferoen en Victor Van Overloop 

o 8e: Dries Van Horenbeeck en Yasmine Dilles 

o 9e: Eva Pollet, Anke Kegeleers en Laura Vansteenkiste 

o 10e: Vangelis Huyghebaert, Michiel Van de Vliet en Frederic Claerhoudt 

o 11e: Jenna Klijn en Hannelore Scheipers 

o 12e: Pieter Thomas en Lore Opgenhaffen 

o 13e: Jaron Verstraete en Isabel Kosman 
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o 14e: Olivia Diopere, Wout Baeckelandt, Iebel Crutelle 

• Helpen bij herexamens 

o Geen idee wanneer uitbetaald  

• Wifi 

o Er komen nog codes achter, mailen naar accommodatie 

o Problemen doorsturen naar Hien die niet oplosbaar zijn 

• Cambiokaart 

o Op tijd doorsturen als je de cambio nodig hebt 

o Kost wel veel, dus beter iemand uit het praesidium die rijdt met eigen auto 

• Skireis 

o Gaat wss wel doorgaan 

• Aanmelden op HK-site  

o Iedereen moet dit doen, zodat Hien je verantwoordelijk kan stellen voor bars 

o Naar HK-site gaan en met UGent login aanmelden 

• Secret Santa 

o Laatste vergadering in december 

o Budget 7.5 euro 

• Volgende vergadering 

o Zondag 18 oktober 

o 20u  

o In de bar 

Evaluatie en financieel verslag voorbije activiteiten 

Komende activiteiten 
 

SEPTEMBER 

• 18(vr) – 20(zo): Praesidiumweekend – AFGELAST  

• 21(ma): Baropkuis: Sylas, Byrthe, Stino, Rhandy, Yasmine, Dries, Chiara, Sarah L 

• 22(di):Vergadering WHB:  Eva, Stino, Gabbie, Snader, Yasmine, Lennaert, Hien 

• 23: Vergadering statuten: zie chat 

• 25(vr) – 27(zo): NBW  

o Anders dan anders  

o Enkel voor comité en nieuwe bewoners 

o Potentieel nieuw NBW 

• 28(ma): Verwelkoming praesidia 

• 29(di): Praesidiumfoto’s 20u 

• 29(di): restaurantcomité vergadering 17u 

• 30(wo): IHR 

• 30(wo): Interactieve wandeling 

•  

 

OKTOBER 

• 6(di)-8(do): Welcome Home Bar: vrijhouden 

• 13(di): Baravonden 
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• 14(wo): Kroegentocht 

• 14(wo): AD HOC 

• 15(do): IHR 

• 18(zo): Vergadering 

• 20(di): Baravond  

• 22(do): Chez boudie 

• 27(di): Baravond 

• 28(wo): Brouwerijbezoek 

 

Commissies 

• PENNING  

o Overschrijvingen 

▪ Mededeling zetten  

• SECRETARIS 

o Parkeerkaarten 

o Parkeerrondjes nu nog niet 

• BAR 

o Properheid + kuisen bar 

▪ Nieuw kuismateriaal: dweilen moeten niet herbruikt worden 

▪ Lijstje aan de kast niet vergeten voor het opkuisen van de bar 

o Info welcome home bar: organisatie 

▪ Info volgt dus nog 

o Gangverantwoordelijken drank + sensibiliseren WHB 

▪ Gangverantwoordelijken contacteren bar voor gratis bak 

▪ Gangverantwoordelijken laten weten 

▪ Mensen ronselen voor de WHB, laten weten aan bar hvl er per verdiep 

willen komen 

o Potentieel komen de poetsvrouwen ook ontsmetten/kuisen, maar kuis toch maar 

heel goed 

o Op vergadering mag je een drankje nemen, maar schrijf het op en stuur het naar 

de barries! 

o Bak voor het 5e van de sportwedstrijd moet nog gegeven worden 

o Op prijslijst eventueel prijzen merch 

• FEEST 

o Delta lounge 

▪ Reservaties voor de delta zijn naar de lounge verplaatst 

▪ 6x4 personen 

▪ Ideeën welkom, het is een optie, wees creatief 

▪ Teambuilding praesidium eventueel 

 

• CULTUUR 

o Stadswandeling 

▪ Max 30 personen, dus kans laten voor nieuwtjes 

▪ 2 hapjes en eventueel 1 drankje 

▪ Enkele oudere mee om de nieuwtjes er naar toe te brengen en te 

informeren 

▪ Gangverantwoordelijken delen in ganggroep 
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▪ Nieuwtjes voorrang: duidelijk in het evenement  

▪ Vragen bij inschrijven wie nieuw is 

▪ Polls maken om eerst te polsen wie allemaal meewil 

o Kroegentocht alternatief 

▪ Buiten op boudie standjes met staantafels 

▪ Doorschuiven per groep naar andere standjes 

▪ Elk eigen glas/HK beker  

▪ Elk standje/kroegje in thema 

▪ Terrasverwarmers en tenten: eventueel heeft iemand dit 

▪ Inschrijven per clusters 

▪ Sponsoring eventueel, samenwerken met PR 

▪ Gratis vaten eventueel erin verwerken, maar wel goed vermelden  

▪ Max 50 mensen want privé evenement, openbaar 200 mensen 

o Filmweek 

▪ Barachtig concept 

o Kerstmarkt  

o Museumnacht 

o Brouwerijbezoek: 

▪ 2 dagen ipv 1 dag 

▪ Bubbelgewijs is interessanter om het te verkopen aan de dsa 

• PR 

o Update jassen 

▪ Morgen klaar normaal 

▪ Verdeling volgt later komende week 

o Praesidiumfoto’s 

▪ 29/09, 20u, binnen 

o Merch 

▪ Eventueel mondmaskers: afhankelijk van prijs 

▪ Sokken is iedereen enthousiast over 

▪ Drinkbussen  

▪ Patch om eventueel op iets te naaien 

▪ Stickers als ze bijna op zijn: vragen aan Lennaert 

o Truienverkoop 

▪ 2e/3e week poll met kleur 

▪ Andere truien, iets beters, want lustrum 

o Update sponsors + sponsorkaart 

▪ In drive overzicht 

▪ Goed kijken welke logo’s op affiches moeten 

▪ Sponsorkaarten zullen ook gemaakt worden aan €3  

o Weekblaadjes, baravond/facebookgroep blaadjes 

▪ Komt nog in orde 

o Sponsors Vosrock 

▪ Rustig beginnen kijken 

o Lustrum schild 

▪ Fliet al gemaakt 

• SPORT 

o Bierbowling wordt verplaatst 

▪ Naar 2e semester, 23 febr  

▪ Sturen naar Fab en Vermeylen voor hun lustrumweken 

o Aanvragen activiteiten 
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▪ Op tijd doorgeven aan Hien als je de bar gebruikt 

o Activiteiten met standjes ook eventueel 

o HK sport, IHC 

▪ Stuur HK zelf 

▪ Website HK: verslagen eens bekijken eventueel 

o Schaatsen 

• ICT 

o Naamkaartjes tekort: sturen naar Fliet 

o Extra naamkaartje voor Wigge 

o Omslagfoto: 2000x1048 + logo’s! 

▪ Rekeningnummer en omslagformaat in beschrijving praesidiumgroep 

o Beamer mooi opbergen in barkot in de kast 

o Tekstjes evenementen en omslagfoto’s MINSTENS één week op voorhand 

sturen naar ICT 

• SCHACHTENTEMMER 

o Doop niet toegelaten – alternatief?  

▪ Andere activiteiten mogen wel 

▪ Soort baravond enkel voor feuten 

▪ Afspreken met DC 

• ZEDEN 

o Brainstormen alternatieve activiteiten samen met cantor, temmer, feest 

▪ Zangavond 

▪ Werfbar 

▪ Gebruik creativiteit 

• CANTOR 

• MILIEU 

o Buurtrondjes? 

• LUSTRUM 

o Opties Lustrum volgend jaar 

▪ Uitstellen naar volgend jaar 

▪ Andere lustrums van volgend jaar ook een jaar uitstellen 

▪ Kleinere activiteiten nu ook in teken van lustrum wel 

▪ Bekijken met de subsidies 

• VM’s: 

o Cultuur wil de vm’s voor kroegentocht 

IHR/Ad hoc 

• Kraan wc’s beneden: drukknop om waterverspilling tegen te gaan 

• Lichten wc’s beneden werken niet: herstelformulier 

• Slagbomen: badgen bij binnengaan, NIET badgen bij buitengaan 

• Handontsmetting en mondmaskers worden niet meer voorzien door huisvesting en dsa, 

wel €200 euro subsidies door stad Gent ervoor 

Varia 

• Klachten werkmannen 

o Corona maatregelen niet naleven = sturen naar Hien 

• Ertan heeft blijkbaar pasta nu 

• Nieuw schild met licht voor in de bar = we love you Stino  
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• Naamkaartjes mag je ophalen in de bar 

 

 

 
Iebel Crutelle 

Secretaris Home Boudewijn 2020-2021 


