
 Verslag Beperkte Homeraad 20 Februari 2022 1 

Homeraad Home Boudewijn 
Verslag beperkte homeraad 

20 Februari 2022, 20u, @Teams 

 

 
 

Aanwezig: Tinne De Winter, Manav Ashwani, Eva Pyfferoen, Lennaert Sanders, Thibault 

Gauquie, Ines Boeckxstaens, Seppe Van Calster, Elias Gryson, Hanne Van Cauwenberghe, 

Hadewig Claeys, Febe Vertriest, Hien Lam, Iebel Crutelle, Gabriël Cantaert, Stijn Luchie, 

Sarah Lavaert, Lowie Van Dyck, Jason Schepens, Rhandy Delefortrie, Maité Meyvaert, Maya 

Pickavet,  

VM’s: Sander Meyvaert, Jessie Nantongo 

Te laat: Maren Tanghe 

Verontschuldigd: Vangelis Huyghebaert, Sylas Bridoux, Chiara Kerckhof, Surya De Grande 
 

Algemeen 

• Iedereen akkoord met het vorige verslag? 

o Ok 

• Verdelen baravonden 

o 15/03: Seppe, Sander en Manav 

o 22/03: Massacantus 

o 26/04: Iebel, Stijn, Tinne 

o 3/05: Ines, Hanne, Maren 

o 17/05: Febe, Maya, Maité 

• Corona regels  

o Wees zeker voorzichtig! 

o Volg de regels van de overheid 

o Bij hoogrisico mag je 10 dagen nergens heen zonder mondmasker 

o HV zal ook regels beginnen aanpassen, maar momenteel alles nog volgens 

overheid + oude regels vanop de home 

• Draaiboeken 

o Uitleg voor je opvolgers 

o Nu al beginnen schrijven, zodat potentiële kandidaten dit kunnen lezen 

o Midden/eind maart klaar 

 

Evaluatie en financieel verslag voorbije activiteiten 
 

FEBRUARI 

• Blok@Bar 

o Vlot verlopen 

o Sleutelverdeling verliep ook relatief vlot 
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• 4(vr) – 13(zo): Skireis 

o Heel tof 

o HK gaat eens verder kijken om het volgend jaar eventueel te doen (zie verder 

verslag) 

• 16(wo): Ochtend cavantus 

• 17(do): Valentijnsroosjes 

o €65 winst 

Komende activiteiten 
 

LUSTRA 

• Februari: 21(ma)-27(zo): Fabiola 

• Maart: 14(ma)-20(zo): Vermeylen 

• Maart: 21(ma)-27(zo): Astrid 

 

FEBRUARI 

• 21(ma): Ladies night 

o Mondmasker zou moeten als bar open is 

o CST scannen van alle bezoekers 

o Let wel op CO2 meter (de vaste): indien te hoog: 

▪ 1200 is maximum, dus dan moet het omlaag 

▪ 900: zeker beginnen verluchten 

• 22(di): Nieuwjaarsreceptie (geannuleerd) 

o Door te veel uitval door corona te weinig schachten praesidium 

o Ook te weinig commi’s 

o Voor veiligheid van iedereen afgelast 

o Eventueel een receptie verplaatsen naar andere datum: bv paasreceptie 26/27 

april 

o Nu dinsdag eventueel baravond in de plaats: Thibault + andere mensen worden 

straks gekozen in chat 

• 24(do): Drieverdiepenfuif 

o Doe zeker een shiftje als je kan, liefst zelfs 2 

 

MAART 

• 1(di): Prelustrumbar 

• 6(zo): Receptie 

• 7(ma): Brouwerijbezoek 

• 8(di): Lustrumcantus 

• 9(wo): Lustrumbar 

• 10(do): Veggie eetavond 

• 11(vr): Galabalfuif  

o Was heel moeilijk als het niet in code groen kon zijn 

o Zaal heeft uiteindelijk afgezegd 

o Soort privefeest in de Delta nu 

• 15(di): Baravond 

• 16(wo): Hypnoseshow? 

o Duur, €650 

o Poll in groep om eens te polsen in interesse 
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• 20(zo): Vergadering 

 

 

Commissies 

• PENNING  

• SECRETARIS 

• BAR 

o Update en promotie kroonkurken, dopjes, rietjes en herbruikbare bekers 

− Promomateriaal is er 

o Bier van de maand 

− Deze maand de poes 

− Hierna La Chouffe 

o Properheid bar 

− Hulp opruim bar voor ladiesnight 

• FEEST 

• CULTUUR 

o Gruut: brouwerijbezoek 

• PR 

o Boudiebiertje: minimum 500l, dus dat is niet echt haalbaar 

o Eventueel samenwerken met andere club 

o Sowieso niet voor dit jaar 

o Concreet plan wordt nog uitgewerkt ook 

• SPORT 

o Bierbowling: voorstel 23 maart 

o Paintball tegen Vermeylen: datum nog niet bekend 

o Levend stratego tegen Savania: ergens na paasvakantie 

o Andere activiteiten kunnen nog, maar indien niet te druk met andere functies 

• ICT 

• SCHACHTENTEMMER 

o Weinig contact tussen praesidium en schachten, dus vaker afkomen kan wel 

helpen van beide partijen 

o Opzet 1 punt 

o Opkuis 2 punten: hoeft niet meer gevraagd te worden 

• ZEDEN 

o Massacantus: normaal krijgt praeses mail 

• CANTOR 

• MILIEU 

o Bak zetten voor papier 

o Buurtrondje na Eunice: komt eraan! 

o Coronawat? = co.dewo.ord 

o Emmertjes zullen geleegd worden in keuken 

o Posters worden ook geregeld 

• LUSTRUM 

o Breng veel mensjes mee heel de week! 
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IHR/Ad hoc 
TECHNISCH VERSLAG: 

● Combi Ovens 

o Stopcontacten zijn al geplaatst 

o De ovens zelf zijn er ook 

o Ze willen nog beveiliging, maar die is er nog niet 

o Waarschijnlijk dus pas voor volgend academiejaar 

● Douches 

o Al van in Joos haar jaar is er schimmel 

o Volgende zomer diepe reiniging, niet gewoon schilderen 

LOGISTIEK VERSLAG: 

● ICT: Fair use systeem 

o Regels worden niet aangepast nu 

o Fair use wordt pas gedaan vanaf minder online lessen zijn 

● Internationalisering: Erasmusstudenten 

o 50/50 studenten boudie/vermeylen 

o Allemaal ad random of op 1 verdiep 

o Wat is internationalisering als ze allemaal op 1 verdiep worden gestoken? 

o Kantienberghomes zijn er toch voor hen? 

o Is al zo weinig huisvesting voor Belgen 

o Vroeger zijn erasmusers niet meer op de gewone homes toegelaten omdat ze 

juist voor veel problemen en overlast zorgen, dus waarom nu opnieuw? 

o Hebben ook meestal geen examens zoals wij 

o Frituurprobleem is ook dikke bullshit 

o Hebben meestal volledig ander ritme qua eten en dus qua geluid  

● Krijtmuur 

o We krijgen 1 muur 

o Voorstellen mag je naar Lenny sturen 

● Sperperiode 

o Waren ze heel laat mee met de verlenging 

o Francis bood z’n excuses aan 

● Testfuif 

o Om te zien wat kan, mag etc 

o Waarschijnlijk op boudie 

● Sensibiliseren Corona 

o Weinig bekend vanuit HV 

● Fietsenstalling 

o (On)bewaakte fietsstalling gebruik 

o Nog niets mee gebeurd door Dirk 

● Trappenhal 

o Binnenkort campagne om alle noodwegen vrij te maken 

o Ze gaan alles beginnen weggooien wat er staat 

● Vuilbakken 

o Worden binnen gezet 
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● Dirk 

o Antwoordde niet meer op mails 

o Francis telkens in cc zetten nu 

● Hervorming huurvermindering 

o Communicatie komt nog 

o Vanaf nu individualisatie 

● Planken frigo 14e zijn nog altijd niet terug 

● Kot huren na master behalen 

o Kan niet meer 

o Overgangsmaatregel misschien nog voor 1 jaar 

AV: 

● VKV 23/02 

● HK kalender 

● NBW: mail bij herinschrijving/inschrijving 

● Skireis 

o HK dit jaar wil niet nu nog kijken 

o Ze zullen advies voor volgend jaar geven 

● Staking personeelsleden UGent 

o Wij mogen dit als persoon doen, maar niet als club 

● Nieuwe homes 

o Niet zeker of ze er gaan komen 

o Indien niet heel groot verlies voor UGent 

o Nieuwe kamers op korte termijn: prive onderneming aannemen 

▪ Zal niet aan sociaal tarief zijn 

▪ Maar wel exact dezelfde kamers 

● MMM 

o Komt er aan 

● ICT 

o ICT Sander doet het niet meer 

o Heeft job nu dus kan niet meer combineren 

o Zal opengesteld worden voor puur ICT 

o Eventueel uitbesteden aan ZEUS om website te bouwen 

● Oudbewonersfuif op 2/04 (dag na onze VFC) 

o Samen met Savania cocktails ontwikkelen 

● Galabal 

o Zullen binnenkort komen om bandjes te verkopen 

● Nieuw systeem wachtlijst cantus 

o Dubbel inschrijven mag niet meer 

● Grensoverschrijdend gedrag 

o Op einde cantus geweest begin dit academiejaar 

o Er is geen protocol voor 

o Bekendheid vertrouwenspersonen zal meer gepromoot worden 

o Stil gedeelte zal telkens iemand zijn die niet bezig is met de cantus, maar wat 

rondloopt en aanspreekbaar wordt 
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o Active bystander training komt er weer aan: data komen in de groep 

 

 

Varia 

• 2e ancienbar? Data’s nog eens bekijken 

• Photowall: doorsturen naar Ines 

 

 
Iebel Crutelle 

Secretaris Home Boudewijn 2021-2022 


