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Homeraad Home Boudewijn 
Verslag beperkte homeraad 

31 juli, 20u, @Zoom 

 

 
 

Aanwezig: Lowie Vandyck, Hien Lam, Lennaert Sanders, Sylas Bridoux, Hanne Van 

Cauwenberghe, Ines Boeckxstaens, Iebel Crutelle, Hadewig Claeys, Eva Pyfferoen, Rhandy 

Delefortrie, Sarah Awad, Sander Vanfleteren, Gabriël Cantaert, Dries Van Horenbeeck, 

Sander Van Eennoo, Jason Schepens, Stijn Lucie, Janne Igodt, Lieselot Lannoo, Seppe Van 

Calster, Rhys Van Renterghem 

VM’s: Sarah Lavaert, Byrthe Bomans 

Te laat:  

Verontschuldigd: Yasmine Dilles, Chiara Kerckhof, Vangelis Huyghebaert, Michiel Van de 

Vliet, Alegria Ferri Perez 

 

Algemeen 

 Google Drive 

o Lennaert sturen als je er niet op kan 

 Covid-19 

o Overgangscantus naar 1 oktober verplaatst (voorlopig) 

o Risk-model van UGent voor activiteiten 

 Gangverantwoordelijken 

o 1
e
: Rhandy informeert 

o 2
e: 

Laura Storme en Dore Lepla 

o 3
e
: Sander Vanfleteren en Hadewig Claeys 

o 4
e
: Hien informeert 

o 5
e
: Sarah informeert 

o 6
e
: Lennaert Sanders 

o 7
e
: Eva informeert 

o 8
e
: Dries Van Horenbeeck en Yasmine Dilles 

o 9
e
: Hien informeert bij Lore 

o 10
e
: Lowie informeert 

o 11
e
: Jenna en Hannelore 

o 12
e
: Pieter Thomas en Lore Opgenhaffen 

o 13
e
: Hien informeert 

o 14
e
: Iebel informeert 

 Uitleg comités: 

o Verdeling op praesidiumweekend 

o Sinterklaas:  

 Praeses, vice en min. 1 feest verplicht 

 Max 8 personen, dus nog 5 mensen 

 Motivatie naar Hien doorsturen voor praesidiumweekend 

 Bar organiseren, opdrachten en strafjes zoeken, uitgaan voor een 

filmpje, ochtend nadien koeken rondbrengen op alle verdiepen. 
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o Voske: Secretaris + PR verplicht 

o Vosrock:  

 Praeses, vice, penning, feest verplicht 

 10 personen, dus zeker nog 4 mensen 

 PR voor sponsoring apart erbij, maar niet in het comité zelf 

o Quiz 

o Spaghetti:  

 Spenior en Spice, praeses en vice verplicht 

 8 personen, dus nog 4 mensen 

 Quiz: 

o Terug in streekbierenweek 

 Terugverdienen nieuwe linten 

o 2 rondleidingen op zaterdag doorheen het jaar + shift op streekbierenweek 

o Indien je echt niet kan: laten weten aan Hien 

o 2 dagen helpen tijdens herexamens met HK = geen rondleiding nodig 

 Student bootcamp en doopdecreet 

o Interessant voor Feest 

o 1 oktober 

o Doopdecreet: andere datum (belangrijk voor Dries als temmer) 

 Alternatief feestjes en cantussen (idee Stijn): 

o Extra baravonden buiten à la café/zomerbar 

o Indien baravonden zullen mogen  

o Informeren bij huisvesting 

o Eventueel tot 23u maar ipv 1/2u 

Evaluatie en financieel verslag voorbije activiteiten 

Komende activiteiten 
 

SEPTEMBER 

 

 18(vr) – 20(zo): Praesidiumweekend 

o Rond 16u vertrekken 

o Opkuis bar vooraf 

o Er komt een poll voor mensen die kunnen rijden 

o Woonplaats doorsturen naar Hien/Lennaert voor als je dichtbij woont 

 21(ma): Welcome home bar 

 25(vr) – 27(zo): NBW 

 30(wo): Interactieve wandeling 

 

OKTOBER 

 1(do): Overgangscantus 

 7(wo): Feestje 

 14(wo): Kroegentocht 

 20(di): Feutenverkoop 

 21(wo): Doop + doopcantus 
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 28(wo): Brouwerijbezoek 

 

NOVEMBER 

 

 5(do): Feestje Delta 

 8(zo) – 12(do): Filmweek 

 18(wo): Cantus Delta 

 25(wo): Bierbowling 

 

DECEMBER 

 

 1(di): Sinterklaasbar 

 Massacantus 

 

Commissies 

 PENNING  

o Ticketjes 

 NIET schrijven op de ticketjes  post-it met naam en rekeningnummer 

 Binnenbrengen bij Eva (of onder deur schuiven) 

o Afspraken bankkaart 

 Niet gebruiken voor eten als je iets gaat ophalen 

o Poef bar 

 Niet voor niet-praesidiumleden  

o Waarborg sleutels 

 Hien, Lennaert, Eva en 2 barries 

 Oudjes krijgen hun waarborg ook terug 

 5 euro bar/barkot + 5 euro praesidiumkoten 

 

 SECRETARIS 

o Survival gids 

 Covid maatregelen pagina 

 Af voor praesidiumweekend 

 BAR 

o Hoe regel ik een bar? 

1. Kort tekstje schrijven 

2. Affiche maken 

o Logo, datum, uur, plaats, naam van het evenement, telefoonnummer 

van de bar (14319) en sponsors. 

o Juiste afmetingen (zie document drive) 

3. Tekstje + affiche doorsturen naar ICT 

o Minstens 1 week op voorhand! 

o ICT maakt het evenement, is deze niet aanwezig stuur het dan door 

naar de praeses, vice of secretaris 

4. Al je vriendjes uitnodigen 
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o Dit geldt voor iedereen en voor elk evenement 

5. Inkopen voor croques doen: kijk wat er nog is vooraf 

o Extra info over baravonden: 

 Vooraf verdeling per 2/3 voor de baravonden 

 Leuk thema zoeken én promotie (geen reclame voor sterke drank 

maken) 

 Met bar en penning afspreken voor hoeveelheden drank voor cocktails 

 Muziek uit ten laatste 1u30, daarna volledige opkuis (checklist in de 

bar)! 

 23u ramen dicht en muziek stiller  

 1 persoon minimum verantwoordelijk die kan opgebeld worden; NIET 

zat zijn! 

 Mensen buitensmijten als ze niet willen weggaan. 

 Je mag gratis drinken op je eigen baravond, maar dat houdt niet in 

comazuipen  op apart blad noteren 

 Elektronisch betalen: eventueel met QR-code, anders blaadje in de kassa 

met naam + bedrag (persoon moet overschrijving tonen). 

 Excel-bestand met je thema en aankopen/verkocht dingen 

 Kijken in het barkot wat er nog is van drank/eten 

o Badge Gabbie en Snader 

 Hien vraagt dit aan Francis/Lodewijk 

 Gabbie op personeelstag 

 Snader op badge 

o Milieubeleid bar 

 Geen bekers zelf aanbieden 

 Enkel bekers bij BVO’tjes 

 Bekers altijd bij PMD gooien 

 Niet zomaar glazen geven, voorlopig geen waarborg 

o Aankoop drank praesidiumleden 

 10.5 euro voor Maes (geen waarborg dus) 

 Andere drank, stuur je een berichtje naar bar 

o Bardeur achteraan 

 Goed dichttrekken, sluit niet altijd volledig 

 Licht barkot (en praesidiumkot) ook uitdoen 

o Afspraken barsleutels 

 Sleutel altijd een dag op voorhand vragen 

 Sleutel ook zelf terug brengen 

 FEEST 

o Zalen 

 Sws al Delta 

 Elixir kan voorlopig niet bevestigen  

 Porter House niet mogelijk 

o Varkensdingen zijn toegekomen bij Lowie (hoera) 

 

 CULTUUR 

o Interactieve wandeling 

 Ipv boottocht 

 Tour van 2u door Gent met gids 

 = soort quiz met hapjes 
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 Beperkte groep wel (nieuwtjes aantrekken) 

 Achteraf iets drinken in Gents cafeetje 

 7/8 euro pp 

 PR 

o Aanpassen gsm-nummer barblaadjes 

 Eventueel nieuwe blaadjes maken 

o Sponsoroverzicht  

 Overzicht wat er moet gebeuren voor elke sponsor 

 Fritoloog en opticien: geen sponsoring meer door corona voorlopig 

 Papier&co weer sponsoring: korting bij drukken 

 Brouwerij Gruut: semi-overeenkomst: eens samenzitten met bar 

 Bierprijs quiz 

 Korting op vaten 

o Sponsordeal Stefano (of andere frituur) voor schachtenopdracht  

 Ga 11 keer (lustrum 55/5) langs erbij 

 Frieten doop 

o Mondmaskers met logo? 

o Sponsorcontract papa Wigge 

o Sponsorkaart komt normaal terug 

o Update jassen 

 Klaar rond september 

o Fotograaf praesidiumfoto’s 

 Veel boven budget 

 Als iemand iemand kent, laat maar weten 

 Lowies stiefpapa eventueel 

 SPORT 

o Vernieuwd IHC voetbal 

 Groter: 3 dagen ipv 1 dag 

 Data tussen 6okt – 11nov 

 Punten voetbal dan x2 want 1
e
 IHC valt weg 

 Andere homes negatief 

 Wij denken aan punten x1,5 

 ICT 

o Naamkaartjes 

 Met lustrumkrans 

o E-mailadressen 

 Al overgezet 

 Handleiding staat in de drive als je die wil gebruiken 

o Beamer: 

 ICT zet hem klaar 

 ZELF wegdoen na je bar/activiteit in het barkot 

 Er is ook een handleiding voor dutsen onder ons 

o Banners: 

 Copyright opletten 

 Afmetingen: staat in drive 

 Op tijd doorsturen met tekstje en titel voor activiteiten 

o Info blad wifi maken, als alles duidelijk is 

 

 SCHACHTENTEMMER 

o Kandidaatstelling DC tot 9 sept naar Dries 
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 Tof idee, wat bij de doop beter kan in je motivatiebrief  

 Aanwezig kunnen zijn en mee organiseren doop (21okt), feutenverkoop 

en ontgroening 

 Opkuis doop en ontgroeningscantus 

o 8 mensen in DC: temmer, praeses, vice sws, zeden krijgt voorrang 

o Ideeën coronaproof doop 

 

 ZEDEN 

 LUSTRUM 

o Wigge stage tijdens lustrum, maar zal ’s avonds wel telkens aanwezig zijn 

o Gala op maandag of vrijdag: poll 

 MILIEU 

o Badge niet noodzakelijk, maar wel handig: Hien denkt er eens over na 

o Moestuin groter, om samen te zaaien en planten enzo 

 

IHR/Ad hoc 

 Studenteninternet 

o Installatie is gebeurd 

o Overschakeling na herexamens 

o Er is een limiet 

o Geen ongelimiteerde wifi meer in studieruimtes en bar 

 Fietsenstalling 

o Achterkant fietsenstalling (bij farma) zal ook kunnen gebruikt worden 

o Momenteel sluit de poort nog 

 Slagbomen gaan weer zonder badge 

 

Varia 

 Statuten 

o In september eens doornemen en aanpassen 

o Rhandy, Wigge, Janne, Eva, Hien, Lennaert, Stijn, Iebel 

 Problemen binnen het praesidium 

o Ga naar Hien of Lennaert 

o Eventueel naar Lieselot of Mitchel gaan 

 80 studenten in Upkot naast ons ongeveer, eens kijken hoe we dat aanpakken 

 Praesidiumfoto’s op de site, als je erover gaat komt er een tekstje/foto 

 

 

 
Iebel Crutelle 

Secretaris Home Boudewijn 2020-2021 


