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Homeraad Home Boudewijn 
Verslag beperkte homeraad 

15 november 2020, 20u, @Zoom 

 

 
 

Aanwezig: Iebel Crutelle, Hien Lam, Lennaert Sanders, Hadewig Claeys, Eva Pyfferoen, 

Yasmine Dilles, Dries Van Horenbeeck, Ines Boeckxstaens, Lowie Vandyck, Hanne Van 

Cauwenberghe, Seppe Van Calster, Vangelis Huyghebaert, Gabriel Cantaert, Sarah Awad, 

Sylas Bridoux, Sander Vanfleteren, Chiara Kerckhof, Jason Schepens, Alegria Ferri Perez, 

Rhandy Delefortrie, Janne Igodt, Rhys Vanrenterghem 

VM’s: Sarah Lavaert, Byrthe Bomans 

Te laat: Stijn Luchie 

Verontschuldigd: Michiel Van De Vliet, Sander Van Eenoo, Lieselot Lannoo 
 

Algemeen 
 

• Akkoord vorig verslag 

o Iedereen akkoord 

• Blokbar 

o Kan niet doorgaan waarschijnlijk 

o Wachten tot laatste vergadering om definitief te beslissen 

• Secret Santa 

o 1e vergadering in februari (winkels hopelijk terug open dan) 

o Secret Valentine 

• Sinterklaasbar 

o Gaat niet mogen doorgaan  

o Alternatief is moeilijk 

o Volgend semester met beetje ander thema 

o In naam van praesidium per verdiep schoentjes vullen 

• Update skireis 

o Reclame maken is nu moeilijk 

o Rhandy en Hadewig nog geen beheerder  

o Hadewig vraagt eens aan Tijl of er nieuws is 

• Vosrock 20/04 

o Plan moet uitgewerkt worden tegen 15 januari (subsidies) 

o Heel onzeker wel  

• Volgende vergadering 13/12, 20u 

o Verdelen baravonden 2e semester? 

• Deadline aanvragen 2e semester 

o Als maatregelen versoepelen 

o 25 januari voor 1e week van het semester 

o Vooraf dus wat plannen: bv. Nieuwjaarsreceptie zoals WHB 

o Week 2 bv. Filmweek en halloweenactiviteiten maar valentijn thema 

× Niet zo melig wel, leuke twist aan geven 
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o Week 3 als bierbowling niet mag, dranksport buiten 

 

Evaluatie en financieel verslag voorbije activiteiten 
 

OKTOBER 

• 19(ma): IHC Voetbal (2) 

• 20(di) en 22(do): Alcoholworkshop 

• 21(wo): Initiatie stadspel 

• 26(ma): Boudie goes GUM 

o Leuk gezien te hebben, maar voldeed niet aan de verwachtingen 

• 26(ma): Initiatie stadspel 2.0 

• Schachtenverkoop 

 

Komende activiteiten 
 

• Ideeën voor online activiteiten? 

o Discord is chaos met grote groepen 

o Online sport 

o Quizje maken 

o Spelletjes: amoung us, weerwolven -> via discord verschillende kanalen 

o Zoom kopen  

 

SEPTEMBER 

Commissies 

• PENNING  

o Subsidies ideeën 

− Lage ikeatafeltjes voor bar 

− Eventueel hoge receptietafels 

− Zwembad, tent 

− Andere ideeën zo snel mogelijk naar Eva sturen 

• SECRETARIS 

o Parkeerrondjes: 

− Briefjes komen ophalen bij mij om tussen de ruitenwissers te leggen van 

de stoute auto’s 

− Geen briefjes leggen bij de plaatsen van de resto + 1-NJB-016 en RNL-

169  

− Dinsdag Byrthe en donderdag Ines komende week 

− Voske was heel leuk 

• BAR 

o Prijs en verkoop drank aan praesidium en bewoners 

− Maes nog altijd €10.50 

− Andere drank winstgevend verkopen 

− Als bewoners het vragen oké, maar geen reclame maken 
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o Houdbaarheidsdatum drank 

− Allemaal oke 

• FEEST 

o Halloweenwandeling volgend jaar/semester 

− Veel werk in korte tijd ingestoken, dus meenemen naar volgend jaar 

− Thema kan ook aangepast worden 

• CULTUUR 

• PR 

o Truien verdelen 

− Afhaalmoment in de bar, tussenverdiep? 

− Verdelen onder praesidiumleden per verdiep en datum bepalen dat 

iedereen moet betalen 

− Betalingen checken bij afhaling en aanduiden in excel 

− Ook sponsorkaarten verkopen tijdens het ophalen 

• SPORT 

o Strava competitie? 

− Gaan er eens over nadenken 

o Online workouts 

• ICT 

o Voskes komen eindelijk online 

o Voorstelling persoon als je op de foto’s klikt op de site 

• SCHACHTENTEMMER 

o Bosspel 

− 2e semester, een zaterdag 

− Ardennen 

− Als je een bos weet waar je vrij mag zijn mag je Dries sturen 

− Ziet iedereen dit zitten? 

− Schachtenactiviteit met praesidium erbij! 

× Gemengde groepjes 

× DC aan postjes 

× Pré-doop 

× Praesidiumleden die rondlopen en competitie maken  

 

• ZEDEN 

• CANTOR 

• MILIEU 

o Insectenhotel 

• LUSTRUM 

o Hien en Lennaert overleggen met Rhandy en Wigge + op de IHR 

o Lustrum naar 1e semester volgend jaar waarschijnlijk, is nog discussieerbaar 

− Hoe regelen met luide activiteiten en subsidies 

− Dopen nemen ook veel tijd in 

− 5 lustra in 1 jaar dan 

IHR/Ad hoc 
 

• Tuchtcommissie  

o Document met verhalen van iedereen die moest gaan 
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o Voorleggen aan Lodewijk en Arno 

o Huisvesting viel nogal aan uit verhalen (persoonlijk) 

o Indien je iemand kent die ook moest gaan mag je ze doorverwijzen naar Hien 

• Verbouwingen Boudewijn  

o Indien opmerkingen, sturen naar Hien (staat in de groep) 

• Fietswrakken 

o Ophaling rond de examens 

o Postje maken dat mensen hun fiets moeten leren parkeren 

• Conny stop met zagen en doe je werk 

• Ad hoc mails Hadewig en Iebel  

o Eens melden dat wij de mails nog altijd krijgen 

 

Varia 
 

 
Iebel Crutelle 

Secretaris Home Boudewijn 2020-2021 


