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Homeraad Home Boudewijn 
Verslag beperkte homeraad 

27/10/’19, 20u15, Home Boudewijn 

 

 
 

Aanwezig: Hadewig Claeys, Iebel Crutelle, Michiel Van de Vliet, Sarah Awad, Chiara 

Kerckhof, Hien Lam, Gabriël Cantaert, Jordy Delvaeye, Sander Van Eenoo, Eva Pyfferoen, 

Lennaert Sanders, Dries Van Horenbeeck, Febe Vertriest, Jana Vanhooren, Lieselot Lannoo, 

Stijn Luchie, Sander Vanfleteren, Cindy Buyle, Joke Pattyn, Rhandy Delefortrie, Timon Gryson, 

Bo Van Durme, Rhys Van Renterghem 

VM’s: Alegria Ferri Perez, Eline Desimpele, Skyler Geijsen,  

Te laat: Delphine Hallaert, Vangelis Huyghebaert 

Verontschuldigd:  
 

 

Algemeen 

• Iedereen akkoord vorig verslag 

• Verslag lezen!  

o Velen hadden geen codewoord doorgestuurd, doe dit de volgende keren wel! 

• Schachtengroep uitleg 

o De rest van het praesidium komt na de nadoop in die groep 

o Jullie mogen punten uitdelen, maar eerst toestemming vragen aan Rhandy, 

geef wel niet te snel punten!  

• Parkeerkaarten 

o Deze week worden de parkeerkaarten uitgedeeld  

o Vanaf week 7 parkeerrondjes. Er zal tijdens het weekend steeds afgesproken 

worden wie wanneer een parkeerrondje doet 

o In de kast in de bar liggen de kaartjes die je aan de ruitenwissers moet steken 

van auto’s die geen parkeerkaart hebben. Let er steeds op dat het nog een 

geldige parkeerkaart is! 

o Er komt nog document in de drive waar je de nummerplaten kan opgeven die 

niet in orde waren 

• Verdiepenstrijd  

o We doen dit niet meer 

• CANTUSSEN 

o Wees het voorbeeld op cantussen, het praesidium zelf was namelijk heel de tijd 

aan het praten tijdens doopcantus 

▪ Het was heel druk, dus ook al sprak Hadewig heel luid, kwam haar 

stem niet tot vanachter 

• Volgende keer misschien minder mensen toelaten 

o Tegen de corona zeggen dat ze ook naar Rhandy moeten luisteren 

• Ancien bar datum 

o 2e semester  
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o Probeer nu al te kijken voor een datum, zodat de anciens die dag al kunnen 

vrijhouden 

• Kerstmarkt 9/12 

o Dit is de maandag tijdens de week van massacantus 

• Skireis 

o Er zijn nog plaatsen, schrijf je dus zeker nog in als je wil 

o Maak allemaal wat reclame, want anders zijn we kamers kwijt!  

Evaluatie en financieel verslag voorbije activiteiten 
 

JULI 

• Overgangscantus 

SEPTEMBER 

• 23(ma): Welcome Home Bar 

o Heel leuke bar, veel volk 

o Er is veel gedronken, ook van de andere dranken 

o De hoeveelheid hapjes (100 euro) was goede hoeveelheid 

o Bij nieuwjaarsreceptie vaste mensen aan de tafel bij de ingang 

• 27(vr) – 29(zo): Nieuwbewonersweekend 

o Er waren veel mensen van ons aanwezig, leuk! 

o Meer communicatie tussen de homes  

OKTOBER 

• 1(di): Gratis vatenbar 

o Groot succes, er waren veel mensen  

o Goed idee, beter dan speeddatebar 

o Volgende keer ook zorgen voor een ander gratis drankje voor de niet-

bierdrinkers 

• 2(wo): Boottocht 

o Gezellig  

o Het trekt nog veel nieuwtjes aan 

o Misschien 2-jaarlijks event van maken, dus volgend jaar eens iets anders, want 

het is niet iets waar je elk jaar naartoe gaat als je al het gezien hebt  

▪ Dit idee zal met het nieuwe praesidium gestemd worden 

• 8(di): Schachtenwerfbar + BBQ 

o BBQ was gezellig, maar er waren niet veel schachten 

▪  het was het dus niet waard voor alle moeite die erin gestoken is  

o Bar was leuk 

o Gratis vat was nice  

o Misschien volgende keer weer shotje/inschrijving doen, dat was leuk 

o Word niet zo boos wanneer bar eerder gesloten wordt als er bijna geen mensen 

meer zijn 

• 9(wo): Welcome To Atlantis 

o Francis gaat met ppd praten 

o Altijd een gsm-nummer in boudiegroep zetten 
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o Volgende keer niet op de toog dansen en zeker niet tijdens je shift!  

o Volgende keer 2x schrobben en de liften niet vergeten  

o Mooie versiering, leuke fuif 

o Probeer volgende keer wel wat vroeger te beginnen en berichtje in 

praesidiumgroep te zetten om hulp te vragen 

• 14(ma): IHC-duatlon  

o Aanwezigheid praesidium 

▪ er was bijna niemand van ons aanwezig, da’s heel jammer, ’t is altijd 

gezellig 

▪ Andere praesidia komen wel met veel mensen  

▪ Probeer tijdens de volgende sportactiviteiten wel te komen 

o Als je nog geen lid bent van de sportgroep, word hier zeker nog lid van en 

spoor de schachtjes en mensen van je verdiep aan dat ook te doen 

o We zijn gewonnennnn 

• 15(di): Jäger Bar  

o Gezellig 

o Rustig  

o Het is goed dat er niet vermeld was dat er sterke drank aanwezig was, want dat 

mag niet in onze bar 

o Hadewig gaat aan DSA alcohol navragen 

• 16(woe): Zelfverdedigingsinitiatie  

o Heel leuk 

• 21(ma): Rugbyinitiatie  

o Leuk & gratis  

o Als men het volgend jaar weer gratis kan fixen, is dat een aanrader 

• 22(di): Schachtenverkoop 

o Leukk, maar probeer volgende keer wat stiller te zijn 

o Rhandy beetje enthousiaster zijn 

o Geluiden op de pc waren irritant  

o Iedereen zo snel mogelijk je schachten betalen! 

• 23(di): Doop + doopcantus 

o Doop wat korter maken 

o Doop ging vlot 

o Mensen die niet DC zijn; zorg ervoor dat je niet steeds in de weg loopt 

o Laatste deel van de doop was niet zo goed georganiseerd  

o Cantus was goed 

o Timon; probeer luider te zingen en recht te staan, maar voor de rest goed 

gedaan!  
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Komende activiteiten 
 

OKTOBER 

• 29(di): Capri-Booze Bar  

o Leuk idee  

• 30(wo): Nadoop + schachtenkonvent 

o Nadoop begint om 18h 

o Schachtenkonvent: praesidium moet niet aanwezig zijn, het mag wel, maar 

wees dan wel rustig en stoor niet  

▪ Uitleg over cantussen en wat liedjes leren zingen 

▪ Jan Klaassen misschien in strofes zingen 

• 31(do): Kroegentocht 

o Help de cultuurtjes met de T-shirts te schilderen  

o Probeer bij de groep te blijven tijdens de activiteit 

 

NOVEMBER 

• 3(zo) – 7(do): Filmweek 

o Goed voorbereiden  

o 2 jaar geleden was er een pamflet , dat was leuk  

o Zit al eens samen om te beslissen welke films je zou willen doen en zorg 

ervoor dat dit niet online is 

o Misschien weer met poll werken  

o Geen geld vragen om de film te mogen kijken 

o Niemand mag eigen drank meenemen 

• 12(di): Baravond (Rhandy, Iebel, Timon) 

o Russische bar  

• 14(do): Fuif 

o Moulin rouge  

• 15(vrij): Voetbal 

o Allemaal komen!  

o Hadewig vraagt nog eens op IHR om niet als eerste te moeten spelen 

• 19(di): Baravond (Michiel, Vangelis, Jordy) 

• 20(wo): Cantus 

o Delta  

• 26(di): Baravond (Eva, Lieselot, Alegria) 

• 27(woe) : Schaatsen 

 

DECEMBER 

• 3(di): Sinterklaasbar 

• 9(ma): Kerstmarkt  

• 10(di): Baravond (Joke, Eline, Skyler) 
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Commissies 

• PENNING  

o Waarborg walkie talkies? 

▪ Michiel heeft mailtje gestuurd naar VEK, hun vice zou ernaar kijken, 

maar nog niets van gehoord 

• We moeten het geld via VEK terugkrijgen 

o  Ofwel geeft VEK het nog terug ofwel zijn we het kwijt 

▪ Hadewig vraagt ook eens aan Roos 

o Kaart op tijd vragen en teruggeven 

▪ Kaart zeker een dag op voorhand vragen  

• SECRETARIS 

• BAR 

o Meer communicatie met andere functies (barsleutel, opkuis,…) 

▪ Vraag goed op voorhand voor sleutel en laat de sleutels niet zomaar 

ergens rondslingeren  

▪ Communiceer meer naar de persoon zelf i.p.v. in de chat  

▪ Opkuis: neem zelf wat meer initiatief als er nog eens gekuist moet 

worden, want vaak moet dat nog een 2e keer 

▪ Goed in de drive invullen hoeveel er gekocht was en wat er over is 

▪ Somersby meteen in glasbak gooien, niet overal laten rondslingeren  

o Voorstel energiedrank tijdens blokbar met vaste verkoopmomenten 

▪ Idee: 2-3x/week verkopen, telkens halfuurtje  

• Eerst eens polsen in blokbargroep of er mensen in geïnteresseerd 

zijn. Doe dat net voor de blok  

▪ Als iemand een persoon kent van Redbull, zeg dan om eens te komen 

tijdens de blok 

o Altijd kijken of er buiten geen glas meer staat 

o Neem steeds de juiste glasbak en zet die op tijd buiten (men komt om de 2 weken) 

• FEEST 

o Niet vergeten te mailen voor het podium  

• CULTUUR 

 

• PR 

o Allemaal sponsorkaart kopen! 

o Misschien volgend academiejaar 3 euro/sponsorkaart vragen  

o Wanneer je het verkoopt in het 2e semester: 4 euro/kaart  

• SPORT 

o Tijdens sportjesvergadering was er de vraag om uitleendienst te beginnen tussen 

de homes voor sportmateriaal 

▪ Misschien zelf inventaris maken en onderling fixen i.p.v. echt 

uitleendienst  

• ICT 

o Naamkaartjes 

▪ Is gefixt  

o Fliet verantwoordelijk voor FB 

▪ Voor evenementen stuur je ofwel naar Fliet ofwel naar beiden  

▪ Let op de grootte van omslagfoto!  
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▪ Maandkalender als omslagfoto voor FB-groep i.p.v. telkens evenement 

per evenement 

• SCHACHTENTEMMER 

o Er is iemand gestopt, maar we hebben wel al nieuw feutje 

• ZEDEN 

• CANTOR 

o Leuk dat je ‘ Pintje drinken’ op Clementine ritme zong 

• MILIEU 

o Herbruikbare bekers voor Vosrock via Ivago of DSA  

▪ Eerst met vosrockcomité bespreken 

▪ Zijn er mensen bereid om af te wassen? 

• Hadewig gaat eens kijken voor afwasding 

o Tijdens baravonden herbruikbare bekers voor rougekes en duvels  

▪ We geven sowieso al niet veel bekers tijdens baravonden, dus dat niet 

fixen  

o Buurtrondje volgende week of binnen 2 weken  

▪ Begin een week op voorhand met reclame maken  

 

IHR/Ad hoc 

• Swapshop 5 of 8 februari 

o Dat is tijdens lesvrije week 

o à la kringloopwinkel met Erasmusstudenten  

o Niet veel enthousiasme  

• Luide activiteiten 2 weken op voorhand (misschien overzicht) 

o PR: per semester een blad maken met de luide activiteiten en onder iedereen 

z’n deur schuiven  

• Slagboom + parkeerkaarten 

o Slagboom met badge  

o Parkeerkaart voor de mensen die hier echt blijven staan  

• Keukenkastjes 

o Er zal wrs actie komen, want er zijn vele kastjes die gesloten zijn van mensen 

die hier niet meer zitten + Hadewig heeft gevraagd om eerst de kastjes eens te 

repareren 

• Routers sensibilisering en ‘bombardering’ 

o Als men merkt dat je met router werkt, gaan ze die misschien wegnemen 

o Zeg op rondleidingen nooit: “Router mag niet, maar iedereen doet het toch”  

• Sensibiliseren deuren bij stellingen 

o Hadewig maakt blaadje zodat mensen weten dat die deuren dicht moeten 

blijven 

o Deur van de brandtrap raakt niet op slot, Hadewig gaat dat melden 

• Lichten fietsenstalling 

o Nutteloos  

o Het zou beter zijn als er steeds een licht brandt, dat feller wordt wanneer 

iemand passeert 

• Ventilatieroosters sanitair 

o Kijk allemaal eens of dat openstaat, want er is zo goed als geen ventilatie & 

kijk of ze niet heel vuil zijn => geef het door indien het niet in orde is 

• Extra bloemen en struiken 
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o Aan Aldikant  

• Liften 2 knopjes 

o Andere lift krijgt ook 2 knopjes  

• Nooddeuren beneden; eentje staat open en de andere heeft geen alarm 

o Hadewig meldt dit  

• Warm waterprobleem 

 

Varia 

• Datum kotentocht; Hadewig maakt poll, best op een vrijdag  

• Iedereen; zorg ervoor dat joke deze week overleeft  

  

 

 

 
Sarah Awad 

Secretaris Home Boudewijn 2019-2020 


