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Homeraad Home Boudewijn 
Verslag beperkte homeraad 

20 maart 2022, 20u, Bar Boudewijn 

 

 
 

Aanwezig: Maité Meyvaert, Lennaert Sanders, Tinne De Winter, Ines Boeckxstaens, Hanne 

Van Cauwenberghe, Febe Vertriest, Iebel Crutelle, Hadewig Claeys, Stijn Luchie, Manav 

Ashwani, Gabriël Cantaert, Eva Pyfferoen, Thibault Gauquie, Sarah Lavaert, Lowie Vandyck, 

Surya De Grande, Jelle Lingier, Jason Schepens, Seppe Van Calster 

VM’s: Sander Meyvaert, Jessie Nantongo, Maren Tanghe 

Te laat: Elias Gryson, Maya Pickavet, Rhandy Delefortrie, Hien Lam 

Verontschuldigd: Vangelis Huyghebaert, Sylas Bridoux, Chiara Kerckhof 
 

Algemeen 
 

• Iedereen akkoord met het vorige verslag? 

o Ok 

• Draaiboeken in orde brengen 

o Alle info zeker inzetten dat niets verloren gaat over de jaren heen 

o Lustrum ook klein draaiboek met puntjes (bv ook linten) 

• Vosrock 

o PR: reclame maken voor de PA  

o Manav: regelen dat PA ook nog op affiche komt  

o Shiften op tijd aan beginnen 

o Drank tijdens schiften nog eens over nadenken 

• Schachtenbar 

o 3 mei  

o DC wel verantwoordelijk 

• Overgangsweekend 

o Normaal 31 juli maar is een zondag 

o Verplaatsen naar de zaterdag 30 juli 

• Sport 

o Vangie heeft onderschat hoeveel werk het weer zou zijn en de functie is niet 

meer combineerbaar met school 

o Verschillende opties besproken met hem en hoogpraesidium 

o Herverkiezingen vonden we niet echt meer een optie omdat het zo laat op het 

jaar al is 

o Hij mag verder doen ter ondersteuning van Sylas 

o Tot nu toe amper sportactiviteiten, dat moet wel verbeteren 
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Evaluatie en financieel verslag voorbije activiteiten 
 

FEBRUARI 

• 21(ma): Ladies night 

o €37,62 winst 

o Online mogelijkheid was super nice 

o Goeie stripper 

• 22(di): NYE receptie (geannuleerd) 

• 22(di) : Het dak eraf baravond 

o €2,46 verlies 

o Leuk dat er een alternatief voor de receptie was 

• 24(do): Drieverdiepenfuif 

o Communicatie met Fab en Vermeylen was niet altijd top 

o Penning Vermeylen moet nog financieel verslag doorsturen van hen 

o Wij hebben wel zo goed als alles georganiseerd dus chapeau! 

o Delta wil niet meer dat er 3verdiepenfuiven komen want de lounge was zonder 

iets ze zeggen achtergelaten terwijl daar ook drank staat etc. 

o Andere homes hadden geen verantwoordelijke aangeduid, terwijl dat wel 

afgesproken was 

o Avond zelf was wel heel epic 

o Puntjes meenemen naar de IHR 

 

MAART 

• 1(di): Prelustrumbar 

o € (wordt nog aangevuld) 

o Voor de bar was de bar echt ranzig zowel bar als frituur  

• Pré savaanfuif 

o € 

• 6(zo): Receptie 

o €342,23 verlies 

o Andere homes vonden het heel leuk 

• 7(ma): Brouwerijbezoek 

o €100 verlies 

• 8(di): Lustrumcantus 

o €927,47 verlies 

o Lit 

• 9(wo): Lustrumbar 

o €93,33 verlies 

o Leuke cocktails 

• 10(do): Veggie tapasavond 

o €133,27 verlies 

o Heel gezellig 

o Zou leuk zijn als standaard activiteit 

• 11(vr): Galabalfuif  

o €773 verlies voorlopig 

o Kei nice alle gratis drank 

o Volgend jaar oudbewonersfuif?  

• 15(di): Peaky blinders bar 

o €3,52 verlies 



 Verslag Beperkte Homeraad 20 maart 2022 3 

o Heel tof verkleed 

 

Komende activiteiten 
 

MAART 

• 21(ma): Bierbowling 

• 22(di): Massacantus 

• 27(zo): Molbar SBW 

• 28(ma): Sport en spelletjes dag 

o Overdag Kubb tornooi buiten met inschrijvingen 

o Als iemand het spel heeft mag je dat meenemen 

o ’s Avonds pool/kicker/pingpong tornooi met puntensysteem waarmee je 

biertjes kan winnen 

• 29(di): Dagdisco 

o Wedstrijd met bier drinken en bicky’s eten: soort van verdiepenstrijd 

o Om ter meest, tussenwedstrijdjes etc 

o Mensen die dit willen organiseren: Hien, Sander en Seppe 

o Dagdisco van 14u-22u (hopelijk buiten) 

• 30(wo): Quiz 

• 31(do): Beursbar 

 

APRIL 

• 1(vr): VFC 

• BLOK@BAR 

• 16(za): vergadering 

 

 

Commissies 

• PENNING 

o Gratis deelname 

− Cultuur en sport hoeven niet voor eigen activiteiten te betalen 

− Met penning bepalen welke activiteiten ze moeten betalen bv 

kroegentocht ben je de hele avond verantwoordelijk terwijl 

brouwerijbezoek niet 

− Onderscheid maken is moeilijk 

− Ze worden wel verplicht om te gaan naar die activiteit 

− Tot consensus komen: begin van het jaar de kalender doorgaan en 

objectief kijken welke activiteiten gratis zijn, korting kan gegeven 

worden of volledig moet betaald worden? 

− Penning volgend jaar beslist hoe dit verder zal behandeld worden 

o Airfryer 

− Gebruik hem!!!! 

o Rondleidingen  

− Zie properheid bar 

• SECRETARIS 

o Parkeerrondje di + do 
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− Elias dinsdag 

− Surya donderdag 

• BAR 

o SBW 

− Zie activiteiten 

− Doe zeker ook shiftjes 

o Leeggoed 

− Geen halve lege bakken op de stapel enkel volle of volledig lege 

− Sorteer goed 

− Geen flesje waar nog drank in zit in de bakken steken, giet dat uit 

− Random leeggoed zoals estaminet of biertjes van de maand op tafels in 

tussenbarkot 

o Frigo’s correct aanvullen 

− Zet zeker juiste aantal 

o Rouges in blikjes moeten ook op 

o Guido zakken + merch 

− Het begint veel te worden 

− Meer zakken uitdelen 

− Dingen die je nog wil gebruiken eruit halen en daarna uitdelen kan ook 

− Merchandise ergens anders zetten 

o Properheid bar 

− Frituur!!! 

− Vuilbakken legen!!!!! 

− Karton sorteren en eventueel weggooien in afvalkot buiten 

− Waardevolle zaken niet in de bar zelf laten staan 

− Praesidiumkot ook heel rommelig, de deur kan amper open 

− Tafels en stoelen in 1 hoek, niet overal 

− Mensen laten systematisch zaken staan na activiteiten ipv op te ruimen: 

niet alles hoort in het barkot 

− Volgend jaar in begin 2e semester kleinere opkuis met de schachten ipv 

enkel grote kuis in de zomer 

− Schachten briefen bij shiften, zodat ze weten waar alles moet! 

▪ Video maken voor schachten wat waar is in de bar 

▪ Hadewig zal leiding nemen voor de video 

− Lijsten maken met wat van materiaal er in de kast moet, wat in het 

praesidiumkot moet: zo weet iedereen waar alles kan en ligt niet de helft 

fout of midden in de bar 

• FEEST 

o Vosrock afterparty: 

− Fluo thema 

− Fluo verf voor praesidium 

− Blacklights hoeveel? -> Wigge weet hier meer over 

• CULTUUR 

o Weerwolven 

− Komt terug 

− Sarah weet hoe het werkt, anders Chiara ook 

o Filmavond 

− Disney/animatiefilmthema 
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− C.o.de = i love shrek 

• PR 

o Molbar + molwedstrijd 

o Biertje 

− Kleiner dan 500l kan niet tenzij 700l en dan 2 verenigingen 

− Kan pas vanaf oktober leveren 

− Deadline = beslissen morgen 

− 1,5j goed tenzij bruin bier 2j 

o Praesidiumetentje: stem zeker! 

− Mosquito coast waarschijnlijk 

• SPORT 

o Sportactiviteiten + Aanvragen DSA 

− Kalender op tijd invullen zodat het kan aangevraagd worden bij DSA 

• ICT 

o Lanbar komt 

• SCHACHTENTEMMER 

o Schachtenverwendag 

− 29 april 

− Brunch ’s ochtends 

− 4 uurtje  

− Cantus ’s avonds op cherry chouffe en cara + pasta en midnight snack 

eventueel 

• ZEDEN 

• CANTOR 

• MILIEU 

o Woensdag buurtrondje normaal 

o Ivago heel vaag daarom nog geen reclame 

o Kajak en afval rapen als activiteit met mooi weer 

• LUSTRUM 

o Budget over eventueel aan goed doel schenken  

o Activiteit? Investeren? 

o Andere ideeën mogen ook doorgestuurd worden naar Lowie en Hadewig 

− Google docs in de groep voor ideeën 

 

 

IHR/Ad hoc 
 

• Balkons: wanneer komen ze alle ‘rommel’ opruimen/weghalen? 

• Auto’s zijn echt een drama 

o Heel veel fout geparkeerd 

o Slagboom werkt nooit idem schuifdeur 

o Heel veel upkot parkeert bij ons 

o Probleem ligt niet bij ons volgens ons 

o We moeten volgens HV het doorgeven 
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Varia 
 

• Ideeënbus: mensen (commi’s/schachten) kunnen ideeën voor activiteiten in een doos 

steken -> praktisch uitwerken 

 

 
Iebel Crutelle 

Secretaris Home Boudewijn 2021-2022 


