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Homeraad Home Boudewijn 
Verslag beperkte homeraad 

14 februari 2021, 20u, @Zoom 

 

 
 

Aanwezig: Iebel Crutelle, Hien Lam, Lennaert Sanders, Vangelis Huyghebaert, Michiel Van 

de Vliet, Dries Van Horenbeeck, Hanne Van Cauwenberghe, Sylas Bridoux, Lieselot Lannoo, 

Lowie Vandyck, Hadewig Claeys, Rhandy Delefortrie, Jason Schepens, Sander Vanfleteren, 

Eva Pyfferoen, Chiara Kerckhof, Sander Van Eenoo, Rhys Van Renterghem, Seppe Van Calster, 

Stijn Luchie, Sarah Awad, Ines Boeckxstaens 

VM’s: Byrthe Boman, Sarah Lavaert 

Te laat: Yasmine Dilles, Alegria Ferri Perez, Gabriël Cantaert, Janne Igodt 

Verontschuldigd:  
 

Algemeen 
 

• Akkoord vorig verslag 

o Iedereen akkoord 

• Blokbar/resto evaluatie 

o Fijn dat de kans er weer was om samen te studeren 

• Alternatieven activiteiten 

o Lanbar 

− Wii’s in de keuken per avond 

− Random spelletjes zoals amoung us, mutter nonsense (op vxn.com) 

o Receptie: 

− Discordlink nog eens delen 

− Iets sociaals vervangen gaat niet door iets digitaals 

− Meer echte online alternatieven bedenken  

− Genoeg praesidium in de discord, moet niet persé op dinsdag 

o Vrouwenavond 

− Niet zo nice online 

o Filmweek 

− Film samen kijken via discord ofzo 

− Streamen illegaal eigenlijk 

− Kwaliteit nogal brak als je streamt 

− Via netflix (netflixparty): samen kijken in de keuken 

− Pakketjes met drank en popcorn 

o Lustrum 

− Week 7 

− Zitten volgende week samen 

− Indien er ideeën zijn mag je Rhandy en Wigge sturen 

o Meter- en peterbar 

o Familie estafette? 
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• Adjes for life 

− Mogelijks in lustrumweek 

− Mensen kunnen geld bieden om personen adjes te laten doen 

− Poll maken voor wie wil meedoen 

− Echt evenement aanmaken en mensen die kunnen kijken 

− Afwachten of het fysiek zal mogen 

• Verdiepenstrijd (strava)? 

− HK wil dit tussen alle homes 

− Binnen de home kan ook 

− Beide apart is wel wat veel, eventueel deel overlappen 

• Gratis drank activiteiten 

− Eigen drank betalen zolang alles online is 

• Vosrock 

− Aanvraag is binnen 

− Updates komen later indien we zelf meer weten 

• Bertha doop 

− Boudie voornemen op Bertha 

• Skireis 

− Iedereen heeft het geld terug (via voucher) 

− Volgend jaar opnieuw met hen 

− Eventueel zomeralternatief 

− Ardennen, surfen in Frankrijk/Spanje, zeiltrip in Kroatië, mansion in huis (iets 

goedkoper) 

Evaluatie en financieel verslag voorbije activiteiten 
 

FEBRUARI 

 

• 9(di): Nieuwjaarsreceptie 

Komende activiteiten 
 

FEBRUARI 

 

• 17(wo): Valentijnsroosjes 

• 23(di): Bingobar 

• 25(do): schachtenbonding met DC 

 

MAART – MEI 

 

• Week 4: schachtenbar 

• Week 5: Hanne, Ines, Lowie 

• Week 6: Byrthe, Seppe, Sylas 

• Week 7: Lustrum 

• Week 8: Streekbierenweek 

• Week 9: Vosrock 

• Week 10: Ontgroening 
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• Week 11: verkiezing + spaghetti + campagnebar 

• Week 12: Laatste bar 

Commissies 

• PENNING  

• SECRETARIS 

o Momenteel geen parkeerrondjes 

o Flink Eva haar liedjesding invullen voor het Voske 

• BAR 

o Danku iedereen om pakketjes te kopen 

• FEEST 

• CULTUUR 

o Weerwolven spel 

− Limiet tussen 40/50 personen 

− Kei leuk idee 

− Tot vrijdag inschrijven, maandag starten 

• PR 

o De Mol 2020 

− Komt in orde 

o Suzy 

− Heel tof 

− Zelfs ‘oud’leden willen haar eens lenen, dus dat is tof 

o Spelletjes in de lift zijn tof 

o Spotify scancode op de weekblaadjes om ze leuker te maken 

• SPORT 

o Workouts 

− Gaan verder dit semester 

o Bierbowling 

− Dit wordt afgezegd       

o Fifatornooi 

− Samen met ICT 

− Tv met playstation rondgaan 

− Bakjes ontsmetten tussenin  

− Kan later ook met andere spelletjes bv mario kart 

o Marathondag 

− 1 week is soms lang 

− 1 dag zoveel mogelijk km’s 

− Niet meteen duidelijk wie zal winnen, dus meer spanning, meer mensen 

die hun best gaan doen 

− Meerdere weken met ook niet-sportzaken per groepjes/functies 

− Overkoepelend comité: Vangi, Ines, Sarah, Rhandy en Hien  

o Triatlon 

− In groepjes van 3 mini triatlon 

− Lopen en fietsen via strava 

− Zwemmen via controleren 

− Per discipline de beste of wie de tijden van sport overtreft krijgt prijzen 

• ICT 

o Hoeveel ICT’s volgend jaar? 
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− Wordt nog besproken 

o Studenteninternet 

o Er komt een overzicht van andere activiteiten zodat Lanbar kan gepland worden 

• SCHACHTENTEMMER 

o Puntenlijst wat aangepast, zodat het makkelijker wordt voor de schachtjes 

o Bonding met DC en schachten is een test, daarna eventueel met praesidium 

• ZEDEN 

• CANTOR 

• MILIEU 

o Maart-milieu-maand 

− Alles online: debat, spaghettiavond (afhaal/levering) 

o Buurtrondjes 

− Spontaan 

− Schachten kunnen dit spontaan/toevallig doen voor hun puntjes als ze een 

zak vullen 

• LUSTRUM 

IHR/Ad hoc 
 

• Codex herzien 

− Liedjes die niet politiek correct zijn worden eruit gelaten  

• Capaciteit keukens 

− Astrid vond dat ze met de te weinig mochten 

− Wordt niet veranderd 

• Speeddate bar 

− HK wil dit doen 

• Commercieel verkoop 

− Verbod op pakketjes verkopen enzo is weg 

− Horeca protocollen volgen 

− Schachten kunnen ook dingen verkopen 

• Badges 

− Enkel voor Snader eigenlijk 

• Lustra 

− Wij zijn vooral voor optie 2/4 

− Indien je argumenten hebt, mag je die doorsturen naar Hien 

 

Varia 
 

 
Iebel Crutelle 

Secretaris Home Boudewijn 2020-2021 


