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Homeraad Home Boudewijn 
Verslag beperkte homeraad 

25 april 2021, 20u, @Zoom 

 

 
 

Aanwezig: Iebel Crutelle, Hien Lam, Ines Boeckxstaens, Hadewig Claeys, Lowie Vandyck, 

Hanne Van Cauwenberghe, Seppe Van Calster, Vangelis Huyghebaert, Eva Pyfferoen, Lieselot 

Lannoo, Chiara Kerckhof, Alegria Ferri Perez, Gabriël Cantaert, Jason Schepens, Sylas 

Bridoux, Yasmine Dilles, Stijn Luchie, Sarah Awad, Sander Van Eenoo, Janne Igodt, Sander 

Vanfleteren, Rhys Van Renterghem  

VM’s: Byrthe Bomans, Sarah Lavaert 

Te laat: Michiel Van de Vliet, Rhandy Delefortrie 

Verontschuldigd: Lennaert Sanders 
 

Algemeen 
 

• Akkoord vorig verslag 

o Iedereen akkoord 

• Communicatie 

o Communiceer onder elkaar, zodat er 1 visie is qua uitwerking ect. 

o Soms wordt heel veel dubbelwerk gedaan en naast elkaar gewerkt ipv met 

elkaar gewerkt omdat de communicatie slecht is 

• Statuten 

o Deze zomer opnieuw herschreven 

o Peter/meter stukje 

o Motie behandeling 

o Stuur berichtje naar Hien indien je hieraan wil mee helpen of iets hebt die je 

wil dat aangepast wordt 

• Verkiezingen 

o Systeem zelfde als vorig jaar:  

− Facebook groep met stream via youtube 

− Codes worden weer persoonlijk doorgestuurd 

o Léonore 

− Grote kans dat ze van de home wordt gesmeten 

− Geen duidelijk iets in de statuten over kandidaatstelling in dit speciaal 

geval 

− Praesidium heeft unaniem beslist dat ze nu mag opkomen  

• Vosrock 

o Helaas voor volgend jaar 

• Ontgroening/doop 

o Donderdag voor de schachten van dit jaar 

o In de zomer nog een kleine doop voor zij die willen en zij die praesidium 

worden 

o Mini nadoop kan ook georganiseerd worden indien schachten niet kunnen 
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o Indien ze zich niet laten dopen, mogen ze volgend jaar hun eigen gekochte 

schacht niet dopen tijdens die 15min van de doop 

o Puntje voor volgend jaar over de schachtenverkoop: enkel kopen indien zelf 

gedoopt: DC bespreekt dit 

• Zeilen 

o Woensdag met Tijl bellen voor meer info 

o Dinsdag 11 mei kort infomoment  

• Verkiezing peter/meter: Rhandy en Chiara 

o Chiara unaniem verkozen 

o Rhandy verkozen  

• Verkiezing lustrum: Lowie en Wigge 

o Beide unaniem verkozen  

Evaluatie en financieel verslag voorbije activiteiten 
 

MAART  

 

• 15(ma)-28(zo): Triathlon 

o Rond de 11 groepjes 

o Goeie feedback van de deelnemers 

o Winnaars: Jaron, Daan en Pieter  

• 23(di): Adjes 4 adjes 

o Meer met penning afspreken 

o Random maar echt heel leuk 

o Wel veel mensen die naar buiten gingen terwijl het wel online was 

• 25(do): Fuifje in je kot 

o Geslaagd! 

o Dj’s hebben zich echt geamuseerd 

• Week 8: Streekbierenweek 

o 28(zo): De molbar 

− Praktisch liep niet alles zo vlot 

▪ Werk samen! 

▪ Achteraf niet komen ‘klagen’, beter bespreek je vooraf 

problemen ect. 

▪ Achteraf bespreken is ook wel goed om er uit te leren en 

opbouwend te werken 

− Google forms was niet zo volledig 

− Prijs vooraf bespreken met penning 

− Veel verkocht 

o 29(ma): Sport en spel + studio voske 

− Sport en spel:  

▪ Heel gezellig de spelletjes 

▪ Communicatie die er moest zijn, was oké 

− Studio Voske: 

▪ Leuk concept 

▪ Uitwerking op moment zelf was niet ideaal 

▪ Net tijdens etenstijd + mooi weer zorgde voor minder volk 

▪ Weinig promotie 

▪ Heel weinig pakketjes verkocht 
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o 30(di): Bicky-estafette 

− Bicky heel groot succes 

− Te weinig veggie (rekening mee houden volgende keer) 

− Opruim ging snel, alles werd wel gewoon in bar gedropt, wat spijtig is 

− Estafette random maar leuk 

o 31(wo): Dagdiscord + quiz 

− Dagdiscord 

▪ Weinig aantrek door mooie weer 

▪ Mooi uitgewerkt 

− Quiz 

▪ Goed gedaan 

▪ Communicatie penning kon ook weer beter 

▪ Interne communicatie niet altijd super 

▪ Niveau misschien te hoog 

▪ Meer prijzen en niet in eilandjes werken, zodat iedereen een 

prijs krijgt 

▪ Tafels naar buiten dragen was wel niet echt de bedoeling qua 

coronaproof 

 

APRIL  

 

o 1(do): Beursbar 

− Voorbereiding beetje last-minute 

− Groot succes 

− Applicatie werkte soms niet helemaal (prijs daalde alleen maar) 

− Bestelling in privébericht was niet heel praktisch 

− Kan standaard worden in SBW 

• 12(ma) – 18(zo): IHC Stravarun 

o De max dat we gewonnen zijn met de km’s 

o Spijtig deelnemers verloren: nog eens navragen naar de cijfers 

• 20(ma): Infomoment praesidium 

• 21(wo) – 22(do): Lanbar 

o Geslaagd 

o Niet ieder verdiep opgegeven, maar zij die het deden vonden het tof 

o Al het gerief is terug  

o Kan volgend jaar ook nog gedaan worden 

 

Komende activiteiten 
 

APRIL   

 

• 26(ma): Ontgroening ‘19-‘20 

• 29(do): Ontgroening + ontgroeningscantus 

 

MEI 

 

• 3(ma): HKC verkiezingen 

• 4(di): Campagnebar 
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• 5(wo): Spaghettiavond + verkiezingen 

• 11(di): Infomoment zeilreis + laatste bar 

• 12(wo): Afscheid praesidia 

 

SEPTEMBER 

Commissies 

• PENNING  

o Aankopen 

− ALLES bespreken met penning VOORAF! 

• SECRETARIS 

• BAR 

o Evaluatie SBW (zie ook afgelopen activiteiten) 

− Te laat meegedeeld dat SBW er was  

− Er mocht wel iets meer reclame zijn, natuurlijk moeilijker met corona 

− Shiftenlijsten maken mag aan secretaris gegeven worden 

− De wat mag wel, wat mag niet was wat onduidelijk 

− Beste streekbierenweek in Gabbie z’n leven 

− Communicatie!!!! 

▪ Slack gebruiken: verschillende kanalen, betere communicatie 

− Verdiepingsstrijd  

▪ Leuk uitgedacht  

▪ Shout-out naar het comité, want veel verkocht hierdoor 

▪ Leeggoed terugbrengen werd goed gestimuleerd 

▪ Wel soms wat miscommunicatie, maar wel vaak snel opgelost 

▪ Externen als barrie wisten weinig van de opdrachten specifiek 

doordat ze niet op een verdiep zitten 

o Vooruitzicht SBW en quiz volgend jaar 

− Dit jaar echt een succes 

− Quiz eventueel woensdag, zodat donderdag beursbar kan zijn 

− Meer overdag 

− Groter assortiment  

o Properheid bar 

o Stockverkoop SBW 

− Corona en fruitsapjes zijn nog te koop 

• FEEST 

• CULTUUR 

• PR 

o Team Wauw sponsort weer volgend jaar 

• SPORT 

o Baseball knuppel: hebben we niet 

o WK Wielrennen 

− Volgend jaar eind september in België (week na zeilreis) 

− Zelf helpen, stalletje eventueel ect. 

− Is er interesse? Laat Vangi of Sylas het weten 

− In Boudiegroep eens plaatsen 

o Stadium Coupure 

− Geen sponsor meer? 
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− Prijsverminderingen proberen fiksen door PR 

• ICT 

o IHR 10 mei bijwonen voor Studenteninternet → nog eens navragen of dit klopt 

• SCHACHTENTEMMER 

• ZEDEN 

• CANTOR 

• MILIEU 

• LUSTRUM 

IHR/Ad hoc 
 

• Muurschilderingen 

o Buiten op een leeg vlak 

o Soort logo ofzo 

o Studenten ontwerpen voor een soort wedstrijd 

• Fietsenstalling labelen 

o Té veel fietsen atm 

o Soort parkeerkaartsysteem voor fietsen 

▪ Inzet moet dan wel veel verbeteren om rondjes te doen 

▪ Hopelijk beter wanneer weer iedereen op kot is 

▪ Het is uiteindelijk ons ding niet en moet Huisvesting dit fiksen 

 

Varia 
 

 
Iebel Crutelle 

Secretaris Home Boudewijn 2020-2021 


