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Homeraad Home Boudewijn 
Verslag beperkte homeraad 
21 november 2021, 20u, Bar Boudewijn 

 

 
 

Aanwezig: Lennaert Sanders, Iebel Crutelle, Hadewig Claeys, Sylas Bridoux, Tinne De Winter, 

Sarah Lavaert, Chiara Kerckhof, Febe Vertriest, Hanne Van Cauwenberghe, Maya Pickavet , 

Manav Ashwani, Seppe Van Calster, Vangelis Huyghebaert, Jason Schepens, Lowie Vandyck, 

Surya De Grande, Ines Boeckxstaens, Maité Meyvaert, Gabriël Cantaert, Stijn Luchie, Eva 

Pyfferoen 

VM’s: Sander Meyvaert, Jessie Nantongo 

Te laat: Elias Gryson, Jelle Lingier, Thibault Gauquie, Maren Tanghe 

Verontschuldigd: Rhandy Delefortrie, Hien Lam 
 

Algemeen 
 

• Iedereen akkoord met het vorige verslag? 

o Ja 

• Corona regels 

o Baravonden al zittend, is makkelijker voor mensen die het organiseren om 

regels te checken 

o Als je rechtstaat maar wil drinken mag je wel even afdoen tijdens het drinken 

o Bezettingsnorm nog altijd hetzelfde 

o CO2:  

− 900 = drempelwaarde voor maatregelen; ramen deuren openzetten; 

vanaf  

− 1200 = mensen buiten smijten, niet meer binnen laten etc dan moet!!! 

het naar beneden 

o Huisvesting én dsa 

o Dsa: 

− Non-horeca: mondmaskers van begin tot eind (uitz: sportactiviteiten) 

− Horeca: mondmasker tot je zit, personeel sws mondmasker, covid safe 

ticket 

− Dancings: CST + mondmasker altijd tenzij je drinkt of negatieve test 

ter plaatse (dat zullen wij wrs niet mogen doen) 

o HV: 

− Contact tracing via HV: momenteel brak 

− We krijgen nog doos mondmaskers van HK 

− CO2 meting: elk uur zelf bijhouden, auto systeem momenteel kapot 

× Ook hoeveel volk er op dat moment is bij zetten 
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× Vaste meters komen eraan, dus dat stuurt meteen zelf alles naar 

HV 

• Vertrouwenspersonen – Trustpunt 

o Seppe, Chiara (en Hien, niet officieel maar kent sociale diensten etc) 

o 1e idee: grensoverschrijdend gedrag 

o Breder dan dat: ook algemene problemen, familiaal, financieel, mentaal etc 

o Opvolging zal ook gebeuren door hen en doorsturen 

o Komt ook op website  

o HK heeft ook vertrouwenspersonen: Arend en Cheyenne 

o Verschil goede vriend; je zal ook anoniem kunnen problemen melden 

− Anoniem chatten via site etc 

− Wordt uitgewerkt met ICT 

o Keuze wie het werd door: 

− Drempel aanspreken verlagen 

− Hoe bekend is de persoon en hoe discreet  

− Man en vrouw ook 

− Luisterend oor zijn op de home 

• Geraarke 

o Waren heel enthousiast 

o We mogen per 8 eens langskomen zodat zij hun werking kunnen uitleggen aan 

ons 

o Ze willen ook onze affiches ophangen (van kerstmarkt) 

o Ze komen naar de kerstmarkt 

• Skireis 

o Volgend jaar best geen skireis zelf meer? 

o Er blijven mensen afzeggen dit jaar 

o Heel laat gecommuniceerd geweest maar niet door ons; andere organisatie? 

o Misschien niet volledig ons doelpubliek (veel geld) 

o Nog altijd corona 

o Je kan altijd meegaan met andere clubs etc 

o Om de 2 jaar doen?  

o Via HK doen aangezien Fab ook vaak meegaat? 

• Evenementen vroeger online 

o Grotere zaken dan baravonden eerder online, zodat mensen meer op de hoogte 

zijn 

o Stuur alles op tijd!!!! door naar Stijn/Manav 

• Te druk (eventueel baravonden herbekijken) 

o Kwaliteit boven kwantiteit 

o Altijd al druk geweest 

o Vergadering moest tijdens pré gebeuren wat spijtig is  

o Leren loslaten dat je niet alles kan doen 

o Veel mensen hebben het gevoel dat ze zich moeten verantwoorden als ze er 

niet zijn of iets anders doen, dat moet zeker niet 
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o Fuiven op dinsdagen met pré in de bar dan 

o Restaurantbar (chez boudie), filmavondbar (ipv filmavond) 

o Kritiek op juiste manier geven, constructief niet afbrekend 

• Blokbar 

o Vanaf 15e of 18e 

o Hopelijk chiller dan vorig jaar 

o Normaal geen inschrijvingen meer en veel tafels 

• Laatste vergadering 

o 12e om 20u 

o Secret Santa 

o Eten/drank: iedereen pakt iets mee (poll komt in groep) 

o Kerstboom zetten in bar 

 

Evaluatie en financieel verslag voorbije activiteiten 
 

OKTOBER 

• 26(di): Schachtenverkoop + Kennismaking Etentje 

o €2600 winst + €6,51 winst 

o Heel goedkoop, mocht duurder zijn 

o Meer gemengd zitten zou leuk zijn; hoeft niet 

o Zorg dat mensen hun gerief terug krijgen als je het gebruikt 

• 27(wo): Doop 

o €80,54 verlies 

o Lintjes zijn iets duurder dan vorige jaren (€5,50) 

o Eerder over budget spreken + te veel merkproducten 

o Minder frieten doen en meer vleesjes 

• 27(wo): Doopcantus 

o €113,99 winst 

o Ging goed ook qua coronaregels 

o Manav goed gedaan als pseudozeden 

 

 

NOVEMBER 

• 2(di): Baravond BBBB 

o €189,18 

o Goed gebruik gemaakt van zaken die we nog hadden 

o Spreek af wie de CO2 meter in de gaten houdt 

• 4(do): Pré fuif 

o €15,86 verlies 

o Is een pré nog nuttig?  

o Samen afspreken misschien beter ipv pré 

o Nog pré in bar zonder dat bar open is met kassa  

o Pré is goed om mensen op tijd mee te krijgen naar de fuif 

o Eventueel mensen op de gangen laten rondgaan om ze vroeger mee te krijgen 

o Bericht in groep om samen te vertrekken 

• 4(do): Fuif @ Delta 

o €268,48 winst 
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o Drank te vroeg op, maar goed opgelost met baravond erna 

o Drankkaarten werden te lang verkocht? 

o Shout out naar Dries voor de opkuis 

• 9(di): Profeest bar 

o €48 of €164 winst 

o Lekkere cocktails 

• 16(di): Meter en peter bar 

o €53,83 winst 

o Leuk met de voetbal 

• 18(do): Chez Boudie: geannuleerd door corona  

• 19(vr): Ancienbar 

o Financieel verslag volgende vergadering 

o Heel tof, veel volk 

o Evenement vroeg online was heel goed 

− Ook doen voor vriendjes en familiecantus 

o 2e editie? Beide semesters 

o Fuif op dinsdag en dan op vrijdag ancienbar zou ook wel goed zijn 

o Facebookgroep voor anciens 

 

Komende activiteiten 
 

NOVEMBER 

• 22(ma): Ubound 

• 23(di): Stellabbar 

o Nieuwe maatregelen toepassen vanaf nu 

• 23(di): Buurtrondje 

o 17u 

• 24(wo): Vat in de delta 

o Kan wrs niet doorgaan ivm coronamaatregelen 

o Lenny wacht op antwoord van Delta 

o Na de filmavond 

o €3 voor 2 pintjes 

• 24(wo): Film- en kookavond 

o Samen koken en eten en daarna/tijdens film 

o 21 Jumpstreet 

o Amaretto chocomelk 

o Bar in 2 splitsen 

• 25(do): Vette schijvencantus (nvdr rip) 

o Delta is goed geventileerd 

o Ze zitten vnvd samen van de delta 

o C0dew..rd: evenwenen 

o Pseudozedens, dit keer 2, stuur naar Seppe 

o Onze CO2 meter 

o CST 

o Als iemand ziek is of hoest etc, laat ze niet komen!!!  

o Patches kunnen niet doorgaan door hoge prijs 

− Veel mensen nog gene gehad van initiatiecantus 

• 29(ma): Bierbowling 
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o Morgen om 19u30 schrijven 

o Inschrijven met ICT nog eens bespreken 

• 30(di): Kleuterknuffelbar 

 

DECEMBER 

• 1(wo): IHC Frisbee 

o Opdracht voor schachten wrs 

• 2(do): Museumnacht 

o Cultuur Savaan en Boudie verbroederingsactiviteit 

o Oproep ipv activiteit 

• 8(wo): Sinterklaasbar 

• 9(do): Schaatsen 

o Limiet van 40 

o Link meteen in evenement 

• 12(zo) Vergadering 

• 16(do): Ideale wereld 

o Met 25 

o Gratis met drankje 

o Enkel treinticket zelf betalen 

 

 

SEPTEMBER 

Commissies 
• PENNING  

o Subsidies 

− Bijna op 

− Veel grote kosten gehad dit jaar oa bekers 

− Deadline is 1 december, dus goed dat ze op zijn 

− Geen subsidies over voor deco momenteel 

o Budget vragen 

− Soms wordt er random naar geld gevraagd 

− Heb een concreet plan over de kosten 

− Vaak heel last-minute  

− Soms worden dingen gekocht zonder toestemming 

o Mededelingen overschrijvingen 

− Uur in mededeling zetten is wel handig 

− Welke activiteit in mededeling 

− Naam is compleet nutteloos 

o Poef betalen!!!!! 

• SECRETARIS 

• BAR 

o Sorteren leeggoed 

− Fanta en cola samen 

− Ice tea apart 

− Duvel in eigen bak 

− Rouge in eigen bak 

− Als je bakken wegzet, moeten ze vol zijn 
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o Gebruik barsleutels 

− Vraag op tijd! 

− Ambetant voor iedereen 

− Idem boudie bankaart 

o Opruim en opkuis na elke activiteit 

− Dweilen en handdoeken: hang ze uit!!! 

− Barkot is soms meer een brolkot; vraag aan bar waar gerief mag 

− Rommelmarkt gerief: er komt nog 1 + nu al wat opruimen 

− 2e praesidiumkot ook een stort: schachtenopdracht van maken? 

o Promo rond bekers, rietjes, kroonkurken en dopjes 

− Sarah is bezig met affiches 

− Indien andere zaken, laat weten aan Sarah 

o Slim omgaan met baravonden 

− Vaak veel over en niet meer aan gedacht 

− Sarah zal er mee op letten 

− Gebruik overschotten 

− Geen merkproducten 

− Online inventaris met overschotten in barkot zodat je kan kijken wat je 

nog kan gebruiken 

− Te veel guido gerief: ideeën om het kwijt te raken welkom 

o Aanvullen frigo’s 

− Foto’s van gevulde frigo’s als voorbeeld 

− Gewoon namaken bij aanvullen 

− Labels zijn wat ambetant 

o Evaluatie bier van de maand + Looza 

− Evalueren wanneer er niet constant gratis bier is 

− Speciaal blad maken 

− Looza niet zo populair 

o Deco van fuifen 

− Plaatsje in de bar ervoor? 

− Posters: in 2e praesidiumkot 

− Opties naar feest sturen  

• FEEST 

• CULTUUR 

o Cultuuractiviteit lustrum 

− Brouwerij Gruut 

− Capaciteit? 40 

− Hoe veel op voorhand willen zij het weten? 

− €11 met 3 degustaties 

• PR 

• SPORT 

• ICT 

o Schild met leds is momenteel in onderhoud 

o Chatbot komt eventueel in sem 2 maar geen zekerheid 

• SCHACHTENTEMMER 

• ZEDEN/CANTOR 

• MILIEU 

o Ivago = kut 
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− Knijpers zijn er momenteel nog niet helaas 

o Bekers HK 

− Grotere bekers via HK aankopen 

− Onze kleine bekers dan in ruil open stellen 

o Poster 

− Promo dopjes, bekers, rietjes etc 

o Emmertjes 

− Op elk verdiep voor dopjes en kroonkurken 

o Posters sorteren 

− Meer studentgericht 

− Al op IHR aanbod gekomen, bespreken met Lenny 

− Posters resto ook niet up to date 

− Lenny stuurt sws Dirk 

o Overschotten resto worden altijd weggegooid wat jammer is 

o Moestuin  

− Francis heel enthousiast 

− We mogen hem verzetten en vergroten 

− Extra subsidies voor alles wat met groen te maken heeft 

− Kijken ook waar we kunnen ontharden 

• LUSTRUM 

o HK wil ook pinnetjes +1 

o Team Wauw galabal 

− Iedereen die op een ander bal wil helpen zit in een chat 

− Parking en buitensecurity sws door hen 

− Eventueel nog iemand voor de afwas of bijspringen ergens anders 

− Ze komen met heel hun team al af naar ons bal 

IHR/Ad hoc 
 

• Vuilnisbakken buiten niet meer in hok 

• Slagbomen vaak heel het weekend open 

• Schuifdeur ook heel vaak open 

• IHR + Ad hoc samen gevoegd 

o Vanaf nu samen om overlap te vermijden 

o Met broodjes xd 

• Fietswrakken 

o Komt in orde 

• Schimmel 

o Geen update 

• Combi oven 

o Geen update 

• Trappenhal 

o Geen update 

• EHBO 

o Nog niet bijgevuld 
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Varia 
 

• Maak goed je fiets vast bc they gonna steal 

• Deel berichtje voor Vosrock eens op je facebook om artiesten te zoeken 

• Veel mensen krijgen nog de mails van Vosrock, hoe afmelden? 

 

 
Iebel Crutelle 

Secretaris Home Boudewijn 2021-2022 


