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Homeraad Home Boudewijn 
Verslag beperkte homeraad 
24 oktober 2021, 20u, Bar Boudewijn 

 

 
 

Aanwezig: Sarah Lavaert, Hadewig Claeys, Gabriël Cantaert, Tinne De Winter, Sylas Bridoux, 

Ines Boeckxstaens, Maya Pickavet, Hanne Van Cauwenberghe, Manav Ashwani, Surya De 

Grande, Vangelis Huyghebaert, Lowie Vandyck, Jelle Lingier, Maité Meyvaert, Lennaert 

Sanders, Iebel Crutelle, Rhandy Delefortrie 

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

Te laat: Seppe Van Calster, Chiara Kerckhof, Elias Gryson, Hien Lam, Febe Vertriest 

Verontschuldigd: Jason Schepens, Thibault Gauquie, Eva Pyfferoen, Stijn Luchie 
 

Algemeen 

• Welkom aan de VM’s! 

o Nog in de drive steken 

• Iedereen akkoord met het vorige verslag? 

o Iets klopt niet met de comités  

− Lowie sinterklaas bar 

− Maité ook vosrock 

− Jessie Vosrock, Vangie chez boudie 

• Opkuis bar/fuif/cantus 

o Bar moet om 2u opgekuist en toe zijn 

o +/- 00u30 last call, 1u mensen buiten smijten 

o Veel mensen weten niet hoe ze eraan moeten beginnen 

o Cantus en fuif: 2x schrobben + liften, wc’s, buiten en gang (ook bij baravond 

eens checken) 

o 6 tal mensen is eigenlijk genoeg, anders loop je in elkaars weg 

o 2x achter de bar opruimen, afwassen, bier aanvullen etc. 

o Croque machine, frituur en air fryer ook opruimen en kuisen! 

o Eerst vuiligheid van de vloer doen, tafels/stoelen aan de kant 

o Schrobben door sopje op de grond te gooien (niet te veel water; +/- 3 emmers) 

o Daarna aftrekken 

o Van de deuren naar de bar toe 

o Daarna nog eens met een dweil erover zodat het droger is  

o Ook achter de bar schrobben!! 

o Loop er ook niet meer te veel door als je klaar bent 

o Boxen en lichten ook juist uitdoen 

o Er komt bij de checklist ook een lijstje voor drankjes tijdens shiften 

− Zelf datum ook invullen, indien niet ingevuld = alles opnieuw kuisen 
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• Activiteiten (behalve baravonden) minstens 2 weken op voorhand online zetten! 

(evenement op facebook, inschrijvingen e.d.) 

o Aanvragen moeten in orde zijn bij dsa en huisvesting 

o Belangrijk voor verzekering en subsidies! 

o Invulkalender dus zeker invullen 

• Eindverantwoordelijken 

o DC: Jelle 

o Voske: Iebel 

o Chez Boudie: Maité 

o Vosrock: Stijn 

o Kerstmarkt: Chiara 

o Sinterklaasbar: Lennaert 

o Quiz: Jason 

• Niet KO zat zijn op opkuis van eigen activiteit/baravond 

o Drinken met mate  

o Je moet aanspreekbaar blijven  

o Walk of shame kan uitgetest worden indien niet in orde 

• Zelf opvolgen deadlines  

o Moet haalbaar zijn voor Lenny en Hien om alles aan te vragen 

• Voorbeeldfunctie!!!! 

• Aanwezigheden 

o Actieve reclame maken voor activiteiten  

o Wees aanwezig waar nodig 

o Help ook waar nodig 

o Ook als je je ergens anders laat dopen, Boudewijn komt op de 1e plaats 

• Praesidiumgegevens 

o Sander, Febe, Vangie, Chiara, Maren, Jessie 

• Alcoholworkshop 

o Matig alcoholgebruik, grens is vaag 

o Respect hebben voor iemand niet drinkt, niet vragen waarom 

o Peer pressure vaak met drinken 

o Je kan/mag altijd nee zeggen, je kan niemand iets verplichten 

o Oppassen met straffen 

o Het is niet omdat wij zaken oke vinden en normaal vinden dat dat zo voor 

anderen is, soms durven mensen geen nee meer zeggen 

o Grensoverschrijdend gedrag: ‘omgangsvormen die door het slachtoffer als 

ongewenst/ongepast worden ervaart’ 

o Hoe omgaan als omstaander: ‘slachtoffer’ apart eens nemen en vragen, eens 

vragen aan een ander wat zij ervan denken 

o Mentaal ook: als je iemand ziet die niet zichzelf is, zeker eens vragen of alles 

oke is 

o Eens doen voor alle bewoners eventueel 

• Schachtengroep: 
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o Niet spammen als praesidium in de schachtengroep 

o Indien je punten wil geven, altijd bespreken met Jelle 

o Veel schachten hebben strenge ouders; let op met foto’s online plaatsen buiten 

de groep 

− Lijstje maken eventueel met alle schachten waarvan hun 

schachtenleven privé moet blijven 

− Foto van de doop op instagram, eens bespreken met die schachten 

o What happens in de schachtengroep, stays in de schachtengroep 

• Commielinten 

o Bewoners aan lintjes komen en cantussen als boudewijn 

o Zijn niet gedoopt hier 

o Lintjes nooit doorgeven, als mensen dan het zwijn uithangen in onze naam dan 

krijgen wij het op ons dak 

o Zeker die mensen eens aanspreken 

o Persoon straffen door lint af te nemen, niet meer mogen komen cantussen bij 

ons indien het nog voorvalt, lint doorknippen eventueel 

o Persoon die lint geeft eventueel ook straffen 

o Iedereen op de home is wel lid voor onze eigen activiteiten 

− Lid vs gedoopt lid 

• Secret santa  

o In december vergadering 

o Hapjes 

o Naampje zal je krijgen via mail 

o Budget: €7,5-10 

• Co2 meter 

o In de toekomst zullen waardes moeten bijgehouden worden 

o Systeem wordt nog uitgewerkt 

o Als je hem in je pc steekt, maakt hij zelf een excel bestand 

 

Evaluatie en financieel verslag voorbije activiteiten 
 

• 27(ma): Herverkiezingen 

o Tijdlimiet op speeches zetten 

• 27(ma): WHB 

o €420,70 verlies 

o 300 glazen ongeveer gratis 

o Was maar tot 23u, normaal verkoop je daarna nog meer 

o C0dew00rd: piefpoefpaf 

o Buiten heel tof, eventueel komende jaren bij mooi weer terug buiten beginnen 

o Apart thema niet echt nodig 

o Affiche nogal brak voor de WHB 

o Buiten wel beter opkuisen (glas, kroonkurken); buurtrondje aan koppelen 

• 30(do): Rommelmarkt + zomerbar 

o €50 naar goeie doel 
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o €34,49 verlies 

o Opkomst kon beter, te veel shifters omdat het last-minute enkel binnen was 

o Bonnetjes kenmerken, eventueel stempel met boudieschild fiksen 

o Communicatie tussen rommelmarkt en zomerbar was niet ideaal 

 

OKTOBER 

 

• 1-3(vr-zo): NBW 

o Beerpong: €62,81 winst 

− Eventueel beerpong en bar opsplitsen qua kassa’s zoals vorige jaren 

o Heel leuk 

o Hopelijk volgend jaar wel 2 eindverantwoordelijken 

o Weekend later volgend jaar is beter 

o Bij inschrijving/contract tekenen in homes al een tekstje erover zetten 

− Hokje aanvinken dat ze geïnteresseerd zijn  

• 4(ma): Initiatiecantus 

o €578,20 verlies; niet finaal door patches 

o Strafjes beetje mee opletten op een initiatiecantus, schrikt mensen af  

o Meer echt zien als een initiatiecantus dan als gewone cantus, maar was 

natuurlijk lang geleden van een echte cantus 

o Meer context geven bij ad pistums, etc. 

o Canard was als zaal niet zo ideaal 

o Buddy systeem, niet gedaan uiteindelijk omdat dan veel mensen niet bij elkaar 

zitten 

o Eventueel 1e deel/1u met buddy en echt initiatie; 2e deel dan zonder buddy’s en 

meer hard gaan 

o Zangavond is meer om echt nieuwe liedjes te leren, specifiek voor schachten 

o Officiële liederen vanbuiten kennen en trager zingen! 

• 5(di): Speeddate bar 

o €36,61 winst 

o Doorschuifsysteem was niet ideaal 

o Heel veel mensen die afzegden last-minute 

• 7(do): Cultuurwandeling 

o €433,97 verlies 

− Niet alles kan ingegeven worden bij subsidies 

− Minder over van subsidies voor andere zaken nu 

o Ook veel mensen die last-minute hebben afgezegd 

− Oplossing zoeken voor minder populaire activiteiten 

o Vooraf interesse van praesidium polsen voor als nieuwe mensen niet zouden 

komen 

− Voorrang voor nieuwtjes, maar andere mensen ook zeker laten 

inschrijven 

o Als je afzegt de dag zelf moet je toch betalen? 

o Meteen betalen ook als je inschrijft, anders niet ingeschreven? 
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− Payconic kan niet 

− Betalingen duren wel langer met andere banken  

− Niet iedereen kan zomaar meteen betalen 

− Betaalbewijzen tonen met standje aan de bar ofzo 

− X aantal dagen geven 

o Meer reminders door mensen effectief te sturen, in de groep etc. 

o Eerst 1 wandeling en als die vol zit een 2e fiksen 

o Poll 

− Mensen kunnen makkelijker niet komen 

− Je kan niet meer kijken wie op wat stemt 

o Herinnering via mail, want inschrijven moet je je mail opgeven 

− Kunnen ze aanduiden of ze effectief nog komen 

− Mensen lezen geen mails; weinig nut 

• 12(di): Schachtenwerfbar – beerpong 

o €57,33 winst 

o Leuk idee, ook om de herbruikbare bekers eens te testen 

o Was heel goed om nieuwe mensen te leren kennen 

o Ging soms wel wat traag en te grote groepen 

o Afstand was te ver voor de grote van de bekers 

o Shout out naar Stino voor de lichtjes 

• 13(woe): Dagdisco 

o €203,67 winst 

o Heel goede communicatie tussen feest en bar 

o Info aan de shifters elke shift opnieuw geven 

o Soms plakken drankkaarten aan elkaar, dus daar wel op letten 

o  Bacardi cola’s waren super idee 

o Opletten dat je niet te zat bent voor shifts, zodat feest er niet mee moet inzitten 

dat ze nog vervanging moeten zoeken 

o Opletten met lawaai na 23u bij niet-luide activiteiten 

o Glas wat gevaarlijk om mee te geven, maar we hadden nog geen 33cl/50cl 

bekers 

• 15-17(vr-zo): Sportweekend  

o €153 verlies paintball 

o Jammer genoeg niet kunnen doorgaan 

o Veel meer reclame en planning duidelijk maken 

o Volgend jaar later in het jaar, nu met lustrum ging dat niet 

o Optie om deeltjes mee te doen ipv alles, maar het is natuurlijk wel een 

weekend 

o Te veel weekends na elkaar 

• 19(di): Hoedjes-cactus-etc bar 

o €182,65 winst 

o Lekkere pizza 
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o Leuke cactussen 

o Laat luid wel; op tijd afsluiten ook al zijn er geen klachten 

• 21(do): Kroegentocht 

o €12,44 verlies 

o Geslaagd 

o Meer binnen kunnen zitten volgend jaar, want nu wel veel buiten 

o Vooruit niet als laatste stop 

o Pizza vooraf, bij sponsor bekijken ipv domino’s + opkuisen  

o Verkleedkledij heel laat gezegd 

o Duur ivm vorige jaren 

− Deels door corona 

 

Komende activiteiten 
 

 

OKTOBER 

• 26(di): Schachtenverkoop + Kennismaking etentje 

o 3 euro voor het eten, 2 broodjes per persoon 

o Mensen mogen ook nog met eigen eten komen om mee te eten 

o Enkel gedoopten én ontgroenden mogen kopen en bieden 

• 27(wo): Doop 

o Alles in orde 

o Praesidium niet te veel errond staan 

o Omstaanders moeten ook weggestuurd worden vanuit HK 

o Als je ooit vragen krijgt over doop etc verwijs door naar Lenny of Lolo 

o Mensen mogen geen filmpjes/foto’s maken, dus je mag het zeker vragen 

o Meter/peters mogen 15min hun schachtje komen pesten 

• 27(wo): Doopcantus 

o Inschrijvingen komen straks online 

o 80 mensen 

o Berichtje in groep zetten dat het mag  

o Pseudozeden: Manav 

o Voorrangsregels blijven gelden zoals anders 

o Elke tempus co2 waarden bekijken en dan kunnen eventueel meer mensen 

komen 

o Tempussen 20min en iedereen uit de zaal voor co2 

o Indien co2 te hoog: 1200 = mensen buiten sturen 

− Wie en hoe mensen naar buiten sturen zien we dan wel 

− Eventueel tempus inlassen 

 

 

NOVEMBER 

• 2(di): Baravond BBBB 

o Alcohol  

• 4(do): Fuif @ Delta 

o Pyjama party 
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o Praesidium omslagfoto veranderen 

o Happy (half) hour 

o Mocktail 

o Pré op boudie: concept uitdenken 

− Mensen die helpen hiermee, stuur feest 

• 9(di): Profeest bar 

• 10(wo): HK tweedaagse: Quiz 

o Meedoen met praesidium eventueel 

• 11(do): HK tweedaagse: Voetbalfinale 

• 11(do): HK tweedaagse: Afterbarty 

• 15(ma): Filmavond 

• 16(di): Meter/peter bar 

• 18(do): Chez Boudie 

• 19(vr): Ancienbar 

• 21(zo): Vergadering  

 

Commissies 

• PENNING  

o Bakjes om mee te betalen, Savania heeft dat ook  

o Puntjes groep 

− Lees zeker het bericht in de praesidiumgroep ivm aankopen  

o Poef 

− Komt online 

− Betaal flink 

− Enkel praesidium mag op de poef 

− Als iets van andere drank 2,5 kost, duid dan 1 pintje en 1 duvel aan ipv 

die prijs erbij te schrijven in een nieuwe kolom 

• SECRETARIS 

o Parkeerkaarten + rondjes 

− Slagbomen werken niet altijd 

− Sterre of parking aldi indien geen plaats meer op parking 

− Parkeerkaarten komen eraan  

• BAR 

o Maes deals en sponsoring 

− Tot 2040 50 euro cashback op 100l bier 

− Heel uitzonderlijk, dus daarom maes en niet iets anders 

− Andere zaken van Maes ook promo bv strongbow 4+1 én telt mee in 100l 

deal 

− We krijgen ook plateau’s etc gratis 

o Evaluatie herbruikbare bekers en rietjes 

− Gratis bekers vanuit Maes die we krijgen 

− 33cl bekers kunnen we zelf stock kopen of huren 

− Rietjes hebben we zelf gekocht, maar wat vergeten 

− €1 waarborg voor de rietjes 

o Properheid bar  

− Dweilen open hangen en indien te vuil in de vuilbak 

− Handdoeken ook open hangen  
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o Update kroonkurken 

− Samenzitten met milieu 

− Voor goed doel komen ze ze ophalen 

− Starten in bar en dan op verdiepingen 

o Evaluatie bier van de maand + frisdrank vooruitzichten 

− Poll uitslagen worden bekeken 

− Deals proberen fiksen 

− Looza ace nu ook in het assortiment voorlopig 

o Drinken op shift/fuif 

− Drankkaart krijgen én drinken tijdens shift niet wat veel? 

− Halve drankkaarten gegeven ipv volle op dagdisco 

▪ Niet eerlijk qua 1e en laatste shift qua kunnen drinken 

▪ Mensen gaan beginnen meer drinken op shift zelf als ze geen 

drankkaart meer krijgen 

− Geen cocktails meer drinken op shiften op interne fuif 

− Shift doe je niet om te drinken, maar om te helpen 

o Evaluatie (thema)activiteiten 

− Vul lijst in die op drive staat (bij Bar) 

− Zet erin wat je kocht 

− Of het qua hoeveelheden goed was of niet 

o Tijdens baravond drink je enkel van standaard assortiment, geen cocktails ofzo 

− Lijstje foto van maken en doorsturen naar bar 

o Voldoende ijsblokjes aankopen 

o Drankkaarten 

− Bier van de maand telkens andere prijs let erop 

− Er komen permanente 

• FEEST 

o Frigo niet vergeten terug warmer te zetten (= stand 4) 

• CULTUUR 

o Filmavond 

− Poll in de groep voor alle bewoners voor de film 

o Ladiesnight 

− Oudjes leggen eens alles uit aan cultuur 

• PR 

o Trooper nog eens promoten 

o Merchandise 

− Drinkflessen en balpennen besteld 

− Komt in november toe normaal 

o Truien 

− Lichtblauw 

− Pasmoment wordt geregeld 

o Jogging 

− Eventueel een broek voor bij de trui 

− Niet alle kleuren mogelijk 

− Leuk idee, maar waarschijnlijk niet zo populair 

− Poll om interesse te polsen in de groep + info 

o Sponsorkaart 

− €3  
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− Deze week verkoopmoment 

− Puntje voor sponsorkaart kopen voor de schachten  

o Team Wauw 

− Volgende week infosessie voor de bar 

− Mensen die eens willen werken op ander galabal, zodat zij enkele mensen 

kunnen sturen voor onze kut shiften 

− Poll in de groep voor wie gratis eens wil werken door Lustrum 

o Facebooklinks op weekblaadjes 

− Nutteloos 

− Maak QR code 

o Jaaroverzicht maken 

− Samen met Iebel 

o Suzy 

− Lastig om heel jaar te doen 

− Op random momenten doen 

− Take overs door mensen die willen 

• SPORT 

o Workouts 

− Normaal donderdag, niet aangevraagd 

• ICT 

o Evenementen: nodig allemaal mensen uit ook 

o Naamkaartjes nogal laat 

o Naamkaartjes voor de lades (penning + bar) 

o Ledlichten heel tof 

o Beamer heeft missend element, normaal gefikst 

o Vaak nogal laat beantwoorden en bekijken van berichten  

• SCHACHTENTEMMER 

• ZEDEN/CANTOR 

o Jason: meer meezingen met de liedjes  

• MILIEU 

o Clothessale 

− Buiten 

− Rommelmarktje 

− Doneren aan boudie voor goed doel 

− Standjes per persoon 

o Green planet 

− Elke dinsdag iets te doen over klimaat 

− Wel altijd op dinsdag om 20u op baravonden  

− Veel verschillende zaken 

o Bekers 

− Aanmoedigen om ze terug te geven ook aan mensen 

− Op elke bar kunnen mensen bekers terug brengen 

− Zorg dat de kassa telkens klopt met de waarborg 

− Uitlenen aan homes: indien niet alles terug betalen ze €2/beker 

o Moestuintje 

− Vragen aan Francis en Dirk op milieuvergadering 

o Buurtrondje 

− 1/2e week na de doop op woensdag wrs 



 Verslag Beperkte Homeraad 24 oktober 2021 10 

− Spelvorm proberen insteken, Sarah is ermee bezig 

− Kom ook als praesidium 

o Potten komen voor de dopjes op alle verdiepen 

o Rommelmarkt 

− Milieugroep en afspreken en samen gaan eventueel 

o Kookavond 

− Veggie kookavond samen met cultuur 

− Voor de 1e filmavond 15nov 

• LUSTRUM 

o Zaal galabal 

− The Lab 

− Waarborg is zeer hoog, dus wees verantwoordelijk 

• VM 

IHR/Ad hoc 
 

● Regels op de home 

○ Enkel mondmasker als er geen 1,5 meter kan bewaard worden 

○ Wel nog in de resto 

● CO2 meters 

○ Tot nu toe zijn alle events van alle homes al goed gelopen qua waarden 

○ Er komen vaste toestellen 

○ Wij hebben voorgesteld voor ventilatie systemen: dominique meh, francis 

joepie! 

○ Vanaf nu: trail en error qua aantal personen - verschil intern en externen 

○ Wij hebben de vergelijking getrokken met OVP 

− Dominque moest er niet van weten 

− OVP buigt regels maar wij kunnen dat niet 

− maar onze events zijn wel veiliger dan ovp 

● Fietswrakken 

○ Ze komen ze labelen en ophalen 20/12 

○ Oplossing: fietsplaats openbar stellen aan de zijkant maar wel nog achter een 

slot 

● Schimmel 

○ Wordt geregeld 

○ Ligt nog bij dienst van gebouwen of zo iets 

○ Zandlopers gaan ook opnieuw geplaatst worden + gesensibiliseerd worden 

● Combi oven 

○ Komt eraan 

● Trappenhal:  

○ In augustus wordt dit gedaan 

● EHBO 

○ Aangevuld 

● Promo in FB-groepen 

○ Baravonden worden niet gedeeld in de homegroepen, feestjes mogen wel. 
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○ Home Konvent Gent is de fb-groep waar je alle evenementen mag spammen 

die je wilt. 

○  Andere grote evenementen die je eens bij andere homes wil delen: stuur naar 

de senior om toestemming te vragen. 

● Ophangen van posters in andere homes 

○ Niet voor baravonden, andere grote activiteiten mogen wel. 

● Cantus voor praesessen 

○ Gratis voor alle praesessen, vices mogen aan de helft van de prijs. 

● Consumptie op fuiven 

○ Alle praesidiumleden krijgen een gratis consumptie op alle fuiven van de 

homes. 

○ Indien een persoon meerdere functies heeft: ook één consumptie. 

● Aanpassingen ‘onderverhuren’: is legaal sinds 2019, maar was nog niet goed 

geïntegreerd in het huurreglement van Huisvesting. à Kreeg ook een positief advies 

van de SoRa. 

○ Onderverhuren mag nu dus, ofwel regelt Huisvesting dit zelf met de derde 

partij, maar je mag het ook gewoon zelf onderling regelen. 

● Communicatie 

○ Doorgegeven aan sport en milieu dat ze beter moeten communiceren 

● Parkeerkaarten 

○ Zal besproken worden met HV 

 

 

 

Varia 
 

• Wall of shame 

 

 
Iebel Crutelle 

Secretaris Home Boudewijn 2021-2022 


