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Homeraad Home Boudewijn 
Verslag beperkte homeraad 
12 december 2021, 20u, @Teams 

 

 
 

Aanwezig: Hadewig Claeys, Iebel Crutelle, Eva Pyfferoen, Gabriël Cantaert, Lennaert 

Sanders, Hien Lam, Sylas Bridoux, Ines Boeckxstaens, HanneVan Cauwenberghe, Lowie 

Vandyck, Manav Ashwani, Jason Schepens, Vangelis Huyghebaert, Sarah Lavaert, Thibault 

Gauquie, Seppe Van Calster, Tinne De Winter, Chiara Kerckhof, Jelle Lingier, Rhandy 

Delefortrie, Stijn Luchie, Maya Pickavet , Febe Vertriest, Elias Gryson 

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

Te laat: Surya De Grande 

Verontschuldigd: Maité Meyvaert 

 

Algemeen 
 

● Iedereen akkoord met het vorige verslag? 

o Ja 

● Activiteiten 

o Er mag niets meer doorgaan tot zeker eind dit semester 

o We doen wel nog pseudo activiteiten 

o Blokbar mag wel (start 13/12) 

o Nog afwachten voor volgend semester 

● Vertrouwenspersonen – Trustpunt 

o 1 man – 1 vrouw nog altijd 

o Chiara niet meer 

o Seppe en Hien nu alleen 

o Nog geen nieuwe updates 

● Geraarke 

o Heel jammer dat de kerstmarkt niet mocht doorgaan 

o We doen gewoon nog altijd verder met wat mag 

● Blokbar 

o Straks na vergadering gaan klaar zetten 

o Plannetje staat in de blokbar groep (thanks eva) 

o Sleutels: gelijkaardig zoals vroeger in excel 

− Lenny begint morgen om 8u en zal dus openen tenzij iemand vroeger 

begint 

− Er komt ook een berichtje 

o Meer tafels, dus principe met CO2 meters en maximale ventilatie 

o Ramen altijd open week 1, daarna evalueren 

o 24/7 open theoretisch 
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o Enkel alleen aan tafel zitten 

o Er komt ook weer een chat joepie 

 

Evaluatie en financieel verslag voorbije activiteiten 
 

NOVEMBER 

• Ancienbar 

o €46,61 winst 

o 2e datum voor volgend semester nog eens vast leggen 

o Chiara en Rhandy doen weer datum, op dag zelf doen anderen dit aangezien zij 

op erasmus zijn 

o De anciengroep komt komende week online 

o Niet te dicht bij lustrum zodat anciens naar beide komen 

• 23(di): Buurtrondje 

• 23(di): Stellabbar 

o €4,01 winst 

• 24(wo): Vegan kookavond + film 

o €10,61 winst kookavond + €3,52 verlies 

o Filmavond volgende jaren voorzichtiger aankopen 

• 30(di): Knuffelkleuterbar 

o €144,20 winst 

o Random drank extra verkocht 

 

DECEMBER 

• 1(wo): IHC Frisbee 

• 2(di): Schachtendrinken in Delta 

o €12,50 verlies 

• 6(ma): Ubound 

o 0 operatie door subsidies 

• 8(wo): Sinterklaasbar 

o €392 verlies 

o Enkel koeken uitdelen (zijn ook duurder geworden) 

o Geen winst van de bar nu  

• 9(do): Schaatsen 

o €47 verlies 

 

Komende activiteiten 
 

DECEMBER 

 

• 16(do): De Ideale Wereld 
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Commissies 

• PENNING 

o Herziening financiële verslagen 

− Doop: nog meer verlies: €143,46 verlies nu 

− Doopcantus: €298,31 winst (meer dus) 

o Fotomuur 

− Aankoop pas vanaf 1 januari, want dan weer subsidies 

− Indien je foto’s hebt mag je ook Ines sturen 

o Bancontact systeem 

− Bij elke transactie moet je 2,75% betalen, wat nog veel is 

▪ Weinig voorstanders 

− Met QR code op gsm om te betalen 

▪ Kan iedereen dan alles zien van de boudie rekening? 

▪ Via payconic is dat niet zo 

▪ Is wel nog safe 

▪ Je moet daar ook voor betalen als je dat veel gebruikt 

▪ Seppe heeft via scouts al met payconic gebruikt en zal eens kijken 

hoeveel ze moesten betalen op alle transacties 

➔ Percentages zijn voor iedereen anders door payconic bepaald 

▪ Stijn bedoelde toch ING app, dus dan kan iedereen toch op het 

account 

− Met overschrijvingen wordt er wel nog veel gecheat 

− Lenny en Eva bekijken dit verder en komt volgende vergadering 

opnieuw aan bod 

o Breaking: contacteer penning op voorhand!!! 

• SECRETARIS 

o Lay-out eventueel wat aanpassen; is wel wat traditie, maar kan wel aangepast 

worden 

o Veel mensen denken dat ze gewoon saaie tekstjes moeten schrijven, het mag 

zeker speelser 

o Lowie wil eventueel ook helpen hiermee 

o Secretaris volgend jaar kan er ook mee doen wat hij/zij wil 

• BAR 

o Guido blokbar 

− Er zullen weer wat dingen liggen  

− Op = op 

− Ook als je niet in de bar zit mag je dingen nemen 

• FEEST 

o Drieverdiepenfuif 

− Thema= hel-aarde-hemel 

− Wij zitten in kelder dus hel 

− Ons verkleedding is duivelsoortjes (zelf te betalen) 

− Maar 12 shiftjes normaal voor ons (verdeeld over de verdiepen) 

▪ Niet gratis drinken en ook geen drankkaart 

▪ 1,5u 

• CULTUUR 

• PR 

o Praesidiumjassen zijn er nog altijd niet 
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o Nadenken wat en wanneer je kan doen met de gratis nuggets 

▪ Galabal geen goede optie 

▪ Op lustrumreceptie, nieuwjaarsreceptie? 

• SPORT 

• ICT 

o Indien je een handtekening in mail wil, kan je laten weten aan Stijn 

o Naamkaartje van Eva staat penning op, wat eigenlijk niet mag 

• SCHACHTENTEMMER 

• ZEDEN/CANTOR 

• MILIEU 

o Bak voor kladpapier in de blokbar zetten 

o Posters 

− Voor de dopjes, maar allemaal verschillende dus niet per verdiep dezelfde 

− Over het sorteren: greenhub gaat het subsidiëren voor ons 

o Emmers 

− Niet altijd even duidelijk voor wat de emmers zijn 

− Eventueel blad/sticker ophangen dat het voor dopjes/kroonkurkjes is 

• LUSTRUM 

o Geluid galabal 

− Iemand die er een beetje iets van kent die lustrum wil helpen, zodat er 

geen onnodige kosten worden gemaakt 

− Thibault wil alvast helpen 

IHR/Ad hoc 
 

● Nieuwe termen nu 

o IHR en Ad Hoc samen 

o 1e deel = technisch, dus alle UGent diensten zitten daar ook bij 

o 2e deel = organisatorisch, enkel met huisvesting (logistieke zaken) 

o 3e deel = algemene vergadering, alle homes samen met HKC 

o Allemaal aparte verslagen 

● ICT verantwoordelijken 

o Elke home 1 verantwoordelijke voor studenteninternet 

o Die geeft alle positieve en negatieve zaken door aan hen 

o Zal ook met vergadering met hen zijn 

o Die persoon zal niet meer op de wachtlijst staan als je belt naar hen 

o Het moet iemand zijn die er iets van kent, dus daarom zou dit onder ICT vallen 

bij ons 

o Stijn: je kan ook opgebeld worden door hen en dan voor hen ‘werken’ wat niet 

de bedoeling is, je wordt er niet voor betaald en wij betalen zelf wel voor die 

service 

− Eigenlijk zou dit voor ppd moeten zijn 

− Zij staan nu al niet in die wachtlijst 

● Studenteninternet 

o Verbruik momenteel heel hoog 

o Hou rekening met systeem die er is 
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o Ze nemen heel het gebruik van heel de home en het gemiddelde hiervan 

o Dan kijken ze naar pieken en de extreme gebruikers krijgen trager internet 

o Ze hadden vroeger wel 200GB beloofd en daarna zelfs onbeperkt 

o Vanaf na de examens schakelt studenteninternet 150GB per maand 

− Huisvesting moet dit communiceren, niet wij, maar wij zullen het 

toch ook sws doen  

● Contacttracing 

o Waarom doen we dat? 

o Puur voor gemak moest er iemand positief testen  

o Dus wel bijhouden 

o Poster komt ook nog van HV voor moest je besmet zijn wat je dan moet doen 

● Fietsenstalling 

o Geen beveiligde fietsenstalling meer 

● EHBO kist 

o Nog niet in orde 

● Trappenhal 

o Nog niet in orde 

● Foutief geparkeerde auto’s 

● Vuilbakken 

● Koelkasten 

o Herstelformulier voor koelkasten die niet meer goed werken in keukens 

● Slack 

● Subsidies 

o Meer subsidies  

● HK kalender 

o Misverstanden geweest 

o Wat zou een beter systeem zijn? 

o  

● Kernteam 

o Van stad Gent voor studentenparticipatie 

o Indien interesse, sturen naar Arend 

● CST 

o Zal via boudie betaald worden 

● Milieu 

o Herbruikbare bekers: HK ziet dat niet zitten omdat ze al HK bekers hebben 

o Ze gaan uit van iedereen brengt eigen beker mee 

o Bekers zoals HK bekers uitlenen is moeilijk wegens slijtage 

o HK zegt dat we HK bekers kunnen gebruiken als herbruikbare, maar dat is dan 

5 euro waarborg 

o Een andere home die grotere aankoopt want wij lenen de onze ook uit en zo 

samenwerking 

o HK wil dit niet ook omdat ze hun bekers zelf willen verkopen 

o Idee ook vooral voor Vosrock, want dan kan je bv buurtbewoners geen HK 

beker laten kopen etc 
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o Wij zullen sws via huursysteem moeten doen: via Maes kunnen we ook 25cl 

gratis ‘huren’, maar we hebben grote bekers nodig voor rouge en duvel 

o Wij kunnen sws niet anders dan er zelf aankopen of samen met een andere 

home ofzo 

o Kraantjes met water elk verdiep niet haalbaar xd 

● ICT 

o Nieuwe HK site in de maak 

● Sport 

o Beter dan vorig jaar qua communicatie vinden onze sportjes 

● +1 pinnetjes 

o Niet vanuit HK 

● Cantus 

o Je mag je niet voor meerdere homes inschrijven, dan worden alle 

inschrijvingen verwijderd 

o Annuleer op tijd als je toch niet meer wil/kan gaan 

o Eigen drank is geen gewoon bier meenemen 

● Doopconfer 

o Workshops 

● NBW 

o Voorzitters evt vroeger verkiezen 

o Kan ook dat de oude voorzitters/HK dit al doen qua reclame met HV 

o Idee vroeger aan HV melden om een brief via mail te versturen bij alle nieuwe 

bewoners 

● HK weekend naar Amsterdam 

o 2e semester (datum staat op HK site) 

o Evenement komt online in kerstvakantie 

o Inschrijvingen in lesvrije week 

● Skireis 

o Komt in orde dit jaar 

o Volgend jaar wordt nog bekeken met HK 

 

 

Varia 
 

 

 
Iebel Crutelle 

Secretaris Home Boudewijn 2021-2022 


