
 Verslag Beperkte Homeraad 18 oktober 2020 1 

Homeraad Home Boudewijn 
Verslag beperkte homeraad 

18 oktober 2020, 20u, @Zoom 

 

 
 

Aanwezig: Iebel Crutelle, Hien Lam, Lennaert Sanders, Hadewig Claeys, Eva Pyfferoen, 

Yasmine Dilles, Dries Van Horenbeeck, Ines Boeckxstaens, Sander Van Eenoo, Lowie Vandyck, 

Hanne Van Cauwenberghe, Seppe Van Calster, Vangelis Huyghebaert, Gabriel Cantaert, 

Sarah Awad, Stijn Luchie, Sylas Bridoux, Sander Vanfleteren, Chiara Kerckhof, Jason 

Schepens, Alegria Ferri Perez 

VM’s: Byrthe Bomans 

Te laat: Janne Igodt, Rhys Vanrenterghem, Sarah Lavaert, , Lieselot Lannoo 

Verontschuldigd: Michiel Van de Vliet, Rhandy Delefortrie 
 

Algemeen 
 

• Akkoord vorig verslag 

o Ja  

• Verdiepenstrijd 

o Door corona kan het niet doorgaan 

o Andere zaken hebben voorrang 

• Kerstmarkt 

o Zoals kroegentocht, maar door corona ook een no-go 

o Later bespreken en eens vragen aan dsa 

• Skireis 

o Inschrijven kan 

o Hoogtestage doet er alles aan om het te kunnen laten doorgaan 

• Corona 

o Chez Boudie alternatief: take away: wordt bekeken door dsa 

▪ Afgekeurd 

o Ideeën:  

▪ Online cantus: je kan mensen muten en buitensmijten  

× Limiet qua aantal mensen 

× Eens testen met praesidium 

× Via zoom waarschijnlijk 

▪ Silent disco op koten 

× App waarmee je dat kan doen ipv koptelefoons 

o Baravonden 4 weken niet 

▪ Alternatieven? 

• Sancties: 

o HK en Huisvesting komen controleren op activiteiten 

o 2 UGent mensen + Nico + Lodewijk + Roos in tuchtcommissie: sancties: geen 

activiteiten mogen doen bv. 

• Stemming statuten: 
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o Iedereen akkoord 

• Volgende vergaderingen: 

o 15 november 

o 13 december: Secret Santa 

 

Evaluatie en financieel verslag voorbije activiteiten 
 

 

SEPTEMBER 

• 21(ma): Baropkuis 

• 25(vr) – 27(zo): NBW  

• 28(ma): Verwelkoming praesidia HK 

o Excuses van HK aan bar voor late beslissing drank 

• 29(di): Praesidiumfoto’s  

o Fotograaf voor herhaling vatbaar 

• 30(wo): Interactieve wandeling 

o Super tof, voor herhaling vatbaar 

o Iedereen was enthousiast 

o Leuk dat mensen erna nog iets gingen drinken 

o Iedereen volgde coronamaatregelen heel goed op 

o Beter dan boottocht 

 

OKTOBER 

• 1(do): Interactieve wandeling 2.0 

• 5(ma): IHC Voetbal (1) 

o Makkelijk gewonnen 

o Veel mensen die willen meespelen 

• 6(di)-8(do): Welcome Home Bar 

o Veel voorbereiding, maar goed verlopen 

o 60 flessen gratis weg 

o 54 flessen verkocht 

• 13(di): Baravonden 

• 14(wo): Kroegentocht 

o Ideale vervanging  

• 15(do): Ubound 

o Super tof, veel nieuwe mensen 

o Zeker voor herhaling vatbaar 

 

Komende activiteiten 
 

OKTOBER 
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• 19(ma): IHC Voetbal (2) 

• 20(di): Baravond  - AFGELAST 

• 20(di) en 22(do): Alcoholworkshop 

o Sturen naar Hien om in te schrijven 

• 21(wo): Initiatie stadspel 

o Vergadering volgt voor meer info 

• 21(wo): Initiatie slotevent – AFGELAST 

• 22(do): Chez boudie – AFGELAST 

o Take away eventueel - afgekeurd 

• 27(di): Baravond - AFGELAST 

• 27(di): IHR 

• 28(wo): Brouwerijbezoek 

• 29(do): Tour de Rouge - AFGELAST 

 

NOVEMBER 

• 3(di): Baravond - AFGELAST 

• 4(wo): Chez Boudie - AFGELAST 

• 5(do): Praesidiumbonding @delta lounge - AFGELAST 

• 8(zo)-12(do): Filmweek 

o Wordt besproken met cultuur 

• 11(wo): IHC Voetbal (finale) 

• 17(di): Baravond: sweet 16 - AFGELAST 

• 19(di): IHC Afterbarty 

o Waarschijnlijk afgelast 

• 24(di): Baravond – AFGELAST 

• 30(ma): Schaatsen - ONDER VOORBEHOUD 

 

DECEMBER 

• 1(di): Sinterklaasbar - ONDER VOORBEHOUD 

• 8(do): Baravond 

 

Commissies 

• PENNING  

• SECRETARIS 

o Parkeerkaarten 

▪ Volgende week normaal af 

o Voskes 

▪ Externen mogen voske komen halen  

• BAR 

o IHR: drank doorverkopen aan aankoopprijs 

▪ Niet meer afronden naar boven 

o Drank bij vergaderingen 
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▪ Op kleine besprekingen beperken tot 1 drankje 

▪ Geen vergaderingen houden om te drinken 

o Drank baravonden 

▪ Zeker noteren wat je drinkt of eet 

▪ Evaluatie drank van kroegentocht en baravonden bv 1 fles limoncello 

heel pessimistisch ingeschat 

o Communicatie 

▪ Blijf met elkaar in contact en wees transparant  

▪ Communiceer naar iedereen 

o Maes 

▪ 50% korting op het einde van het jaar 

▪ Ander bier is veeeel duurder 

▪ Strongbow heeft dezelfde deal, dus eventueel overschakelen 

• FEEST 

o Delta Lounge gaat niet door 

• CULTUUR 

o Brouwerijbezoek:  

▪ Zonder drank 

▪ Per groepje van 4  

▪ Niet zo’n goed idee als je niet eens mag proeven 

▪ Uitstellen 

o Alternatief is moeilijk:  

▪ Gents Universitair museum eventueel bezoeken 

× Gaan als groep, maar apart in museum 

▪ Filmfest, maar filmweek lijkt er hard op 

× Moeilijk met groep 

× Te laat  

o Filmweek 

▪ Zonder eten en drank 

▪ Eventueel week uitstellen, dan mag eten en drinken wel 

▪ 2 filmavonden in normale week en 2 in week erna met drank maar ook 

met 2 baravonden in die week 

▪ Afwachten tot info van overheid 

• PR 

o Update sponsorkaarten 

▪ Al 2 keer verkocht: 40 kaarten al verkocht 

o Truienverkoop 

▪ Zwart, babyblauw, lila, wit? 

▪ Bordeaux was vorig lustrum, maar bijna niemand weet dat 

▪ Kleur moet nice zijn met goud 

▪ Poll in in praesidiumchat, wees serieus 

× Janne en Sarah eindbeslissing 

× 5 antwoorden max aanduiden 

o Merch: 

▪ Kousen en maskers te duur 

× Kijken hoeveel je er minimum moet kopen 

▪ Boudie patch 

▪ Balpennen 

▪ Waterflessen 

× 5 euro 
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× Leuk idee 

× Minimum 50 stuks aankopen 

▪ Sleutelhanger/bieropener 

× Offerte nog niet gekregen 

o Instagram 

▪ Meer posten qua reclame 

▪ Bv opbouw foto’s ect. 

• SPORT 

o IHC + andere evenementen 

▪ Afwachten of fitnesscentra moeten sluiten 

▪ Looprondjes kunnen blijven doorgaan 

• ICT 

o Site updaten: sponsors, foto’s ect. 

▪ Foto’s staan erop, sponsors komen erop 

o Foto’s doorsturen naar HK ICT 

▪ Stijn heeft gestuurd 

o Sturen naar HK ICT dat praesidium van boudie niet klopt op HK-site 

▪ Enkel op gsm fout, laptop staat juist 

o Mensen die organiseren = mede-organisator op FB 

▪ Zo kun je dingen posten/veranderen 

• SCHACHTENTEMMER 

o Uitleg stadsspel, puntenlijst, ect. 

▪ Stadspel uitleg komt nog 

▪ Puntenlijst: 

× Is in orde 

× Als je punten wil geven via Dries afspreken 

o Exclusieve events voor schachten 

▪ Gaat niet meer door 

o Schachtenverkoop 

▪ Geen officiële 

▪ Praesidiumschachten, niemand betaalt 

▪ Per verdiep kan praesidium vragen om klusjes te doen: wordt besproken 

▪ 55 euro terug verdienen 

▪ In 2 shiften terug verdienen zodat we zeker zijn van het geld 

o 4 mensen nodig voor stadsspel 

▪ Sturen naar Dries 

• ZEDEN 

• CANTOR 

o Mogelijkheden online cantus? 

▪ Kijken hoe ppd denkt 

▪ 1e editie sws alleen in de kamer doen 

▪ Cantusteam spreekt af 

• MILIEU 

o Activiteiten? 

▪ Komt in orde 

▪ Buurtrondjes met iets anders dan alcohol 

▪ Eventueel doen meer mensen mee omdat niemand iets te doen heeft 

▪ Eventueel geocoaching tijdens buurtrondje + Stijn geeft tips in oren met 

z’n goddelijke stem 

▪ Prijs voor meeste afval bv gratis pintje 
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o Draaiboek!! 

o Insectenhotels 

▪ Niet praktisch 

• LUSTRUM 

IHR/Ad hoc 
 

• Slagbomen 

o In orde normaal 

o Meteen melden bij problemen met uur erbij 

• Studenteninternet  

o Probleem in begin was dat ze niet voorbereid waren met corona 

o Huisvesting dekt de 2 euro tijdens corona, daarna polsen 

o Verbonden zijn met EAP studenteninternet voor goed internet 

o Als je streamt niet een ander streamingsplatform laten aanstaan, anders 

vertraagt alles 

• Fietsenstalling  

o Sarah gaat eens checken na 23u of het open is of niet 

• Fietsambassade 

o Als ze je fiets meenemen betaal jij 

o Neem zeker je label van je fiets als je je fiets wil houden 

o Laten weten wanneer ze gelabeld worden, want veel mensen niet op kot 

• Ruiten kuisen 

o Ze komen weer 

• Drukknop wc’s 

o Ze hadden geen drukknoppen meer voor de kraan 

• Werkmannen, kuisvrouwen zonder mondmaskers 

o Meteen melden 

o Lopers die je ziet liggen, meteen naar Dirk sturen 

• Lek bar  

o Geen problemen meer tot nu toe 

• Motivatiebrief externen 

o Nu met verstrenging wordt er niet meteen verder naar gekeken 

• Astridtuin 

o Geen luide activiteiten 

o Beetje zoals de therminal maar buiten 

o Geen sterke drank 

o Geen elektronische versterkers voor muziek 

 

 

Varia 

• Nieuwe homes + renovatie 

o Renoveren pas vanaf nieuwe homes 

o Nieuwe vanaf 2024 

o Clusters verkleinen is afgeschaft 
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o Ofwel cluster 15 ofwel 6  

• Podcast met Stijn 

 

 

 
Iebel Crutelle 

Secretaris Home Boudewijn 2020-2021 


