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Verslag Algemene Vergadering 

05/03/2020 

 
 

 
Aanwezig: Adriaan Francois, Alexander Herbots, Arne Janse, Arnaud Vansteenvoort, Bjorn Hamakers, 
Cloë Janssens, Corneel Peters, Daan Smets, Dante Van Oeteren, Fabian De Lescluze, Flor Victoor, Gijs 
Collet, Gus Vanherf, Hanne Esselens, Hendrik Van de Peer, Hendrik Vandeput, Inge Reynaert, Jochen 
Valcke, Jonas Declerq, Jonas Vleminckx, Jordi van Hyfte, Matilde Coppye, Mats Vandemeulebroucke, 
Merijn Minnen, Michiel Vanderwaeren, Noah Martens, Pauline Vanvuchelen, Remi De Coster, Romain 
De Smedt, Rosario Quintas Baylina, Ruben Holsbeekx, Samy van Vooren, Simon Thielens, Sven 
Imbrechts, Wouter De Wachter, Yves Smits, Zeynep Cagla Kara (37) 
 
Afwezig: Arnaud Janssens de Varebake, Geraldine Claes, Ine Verhaeren, Maarten Driessens, Margaux 
Devos, Sara Sandh, Thai Duong Truong, Thomas Luyten, Yante Van Ham (9) 
 
Volmacht: Matilde Coppye (Stephanie Lemmer) (1) 
 

 

Volgende AV: Datum en plaats worden nog meegedeeld 

 
Agenda 

1. Goedkeuring Agenda 

2. Goedkeuring Vorig Verslag (05/03) 

3. Voorstel site bespreken 

4. Varia 

 
1. Goedkeuring Agenda 

De agenda werd goedgekeurd met handopsteking. 
 

2. Goedkeuring Vorig Verslag (17/12) 

 

Het vorig verslag werd goedgekeurd met handopsteking. 

 

3. Voorstel site bespreken 

 

Twee jaar geleden is startte het idee om de site aan te passen vanwege GDPR. Uiteindelijk is 

dit samen met het logo gegroeid als rebranding van Industria. Twee AV’s geleden is er besloten 

om te werken met Statik en vorige AV is er het budget voor de analysefase goedgekeurd. 

Doorheen maart en april zijn samen met Statik alle pagina’s en features van de website 

gedefinieerd.  

 

Nu de analysefase afgerond is, moeten we onze goedkeuring geven zodat ze kunnen starten 

met de implementatiefase. Als we nu verdergaan met de implementatie is de site normaal 

klaar voor content input en testing vanaf na de examenperiode van juni. 
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Jochen gaat eens door de designs en de wireframes die reeds zijn opgesteld door Statik tijdens 

de analysefase. 

 

Yves: wordt er nog rekening houden met de functionaliteit van een vat met 2 personen?  

Dit is eerder een uitzonderlijke situatie, dus gaan we gewoon vermelden in de beschrijving dat 

ze hiervoor een mailtje kunnen sturen. Het is zonde om geld te steken in een functionaliteit die 

zelden gebruikt zal worden. 

 

Rosario: blijft de functionaliteit dat je jezelf niet meer 48 uur voor de start van een evenement 

kan uitschrijven.  

Ja. 

 

Hendrik V.: zal er nog steeds gewerkt worden met de KU Leuven login?  

Nee, er was een extra kost aangebonden om dit te implementeren en de enige reden dat een 

KU Leuven login voordelig is, is de automatische ophaling van de r-nummer. Studenten maken 

nu zelf een profiel aan waar ze zelf hun studentennummer kunnen ingeven. Er is ook momenteel 

een probleem met de KU Leuven login. Studenten kunnen na het afstuderen niet meer inloggen 

omdat hun KU Leuven account gedeactiveerd is. Met een gewone login heb je dit probleem 

niet. 

 

Daan: werken de studentenscanners dan nog?  

Ja, die lezen enkel de r-nummer uit. 

 

Jochen toont de kosten voor de implementatiefase. Het totaalbedrag voor de 

implementatiefase komt neer op €39.509,53. Er was de optie om met Eventbride te werken. 

Dit zou minder kosten, maar hier zijn twee grote nadelen aan. Met Eventbride kan iedereen 

alle ticketopties selecteren. Niet-leden zouden dan dus ook een ledenticket kunnen kopen. 

Daarnaast is er een kost van €0.99 + 4% aan iedere betalend ticket verbonden. Daarom hebben 

we gekozen om niet met Eventbride te werken.  

 

Samy: is de service inclusief als er problemen opduiken?  

Er is een periode voorzien voor testing. In deze periode zullen alle bugs gratis opgelost worden. 

Na deze periode worden aanpassingen doorgerekend.  

Sven: er moet duidelijkheid komen over wat zij voorzien van maintenance op lange termijn. 

Gus: testing is inclusief in de prijs. Er moet wel verduidelijkt worden wat exact in die testing 

zit. Onderhoud is iets dat zal bekeken moeten worden in de toekomst. Er moet bekeken 

worden of we het onderhoud zelf doen of door hen laten doen.  

 

De KD is niet inclusief in  deze  prijs omdat dit als een apart project wordt bekeken.  

Na gesprekken met Groep T hebben duidelijkheid over de winst van de job fair. Van de totale 

winst gaat een deel naar personeelskosten etc. van Groep T en ongeveer €20.000 naar 

Industria. De resterende winst gaat naar een gezamenlijke rekening van Groep T en Industria. 

In totaal staat hier nu ongeveer €50.000 op. Dit bedrag is bedoeld om in samenspraak te 

investeren in project ten voordele van Groep T studenten. De KD is specifiek voor de Groep T 

student, dus we dit voorleggen aan Groep T en hierbij duidelijk de voordelen aanhalen, zodat 

zij ons hierin financieel willen steunen.  
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Aangezien de algemene site met tools (medewerking en inschrijvingen) niet puur voor de 

Groep T student is, maar voor eerder voor Industrialeden, hebben we de gehele site niet aan 

Groep T voorgelegd. Zaken die wel volledig voor de Groep T student zijn, zullen we wel aan 

Groep T voorleggen omdat we hier meer kans hebben om aanspraak te maken op het 

gezamenlijk budget. De KD is zo een zaak, maar we kunnen ook andere projecten aan hen 

voorleggen. Zo is er ook het idee om Studforum over te nemen en een deftig platform hiervoor 

te voorzien. Als er nog ideeën zijn, mogen die ook altijd gedeeld worden. 

 

Samy: vindt Groep T het oké als we examenvragen op onze site gaan zetten?  

Jochen: Ik heb nog niet met iedereen op Groep T gebabbeld, maar Agnieszka is er wel 

voorstander van. Op deze manier is het voor hen ook duidelijk wie erachter zit en als er 

problemen met zijn, kunnen ze ons hiervoor contacteren.  

 

Sven: misschien kunnen we professoren betrekken? De student kan vragen stellen op de wiki, 

die de prof dan kan beantwoorden of behandelen in zijn volgende hoorcollege.  

 

Hendrik V.: misschien een stysteem waar kan aanduiden in welke thesissen je geinteresserd 

ben om zo een thesispartner te vinden.  

Corneel: er is een nieuw system van de KU Leuven dat mogelijks deze problemen al oplost.  

 

Sven: is het BR platform volledig geïntegreerd in de site? 

Enkele jaren geleden is er een vacature geplaatst voor een thesis waar de studenten een BR 

platform moeten waar de studeten hun cv kunnen uploaden en in contact komen met 

bedrijven. Dit is nooit deftig afgemaakt, dus hebben het platform offline gehaald en is Groep T 

dit jaar overgeschakeld naar Expopolis. Expopolis was geen succes, dus hebben wij een voorstel 

bij Groep T voorgelegd om een nieuw platform door Statik te laten ontwikkelen. Groep T heeft 

veel geïnvesteerd in Expopolis, dus ze willen dit niet na een jaar afschrijven. Indien Expopolis 

volgend jaar opnieuw slecht geëvalueerd wordt, is er zeker de mogelijkheid om over te 

schakelen. 

 

Jordi: Idee. Een plaats waar studenten vragen kunnen stellen waar de studenten dan kunnen 

op stemmen. 

 

Sven: is er iets met Recup geïntegreerd op de site?  

Er zal een klein tekstje zijn met uitleg over Recup en een link naar hun site. 

 

Als je nog ideeën of suggesties voor de site hebt, kan je die naar Jochen of Jonas sturen. 

 

Simon ligt de huidige financiële situatie toe. Het voorstel is om de Reserverekening vast te 

leggen op €60.000 vanaf dat de Investeringsrekening opgericht is. We willen voor de laatste 

keer geld van de reserverekening halen en hier enkel geld afhalen in noodgevallen.  

 

Sven: indien er niet aan die €60.000 gekomen wordt behalve in noodgevallen, kan dit 

misschien geïnvesteerd worden. Er zijn veilige investeringen. 

Hier is al over na gedacht, maar dit moet nog concreet worden uitgewerkt. 
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Yves: zal er bovenop de €60.000 nog geld binnenkomen? 

Ja, volgens het Huishoudelijk Regelement moet er jaarlijks nog steeds minstens €2.500 op de 

Reserverekening gestort worden.  

 

De stemming, ter goedkeuring om de Reserverekening op €60.000 en hier nooit meer aan te 

komen behalve voor noodgevallen, vindt plaats: 

Voor: 31 

Tegen: 1 

Onthouding: 3 

 

Het voorstel is goedgekeurd. Er zal dus €60.000 op de Reserverekening blijven staan. De rest 

gaat naar de Investeringsrekening. 

 

Door corona gaan een aantal activiteiten niet door en is er een groot bedrag vrijgekomen dat 

niet besteed wordt en vrij gemaakt kan worden voor de site. 

 

Sven: zijn er al meetings geweest met Groep T? 

We hebben al vermeld dat we bezig zijn met de planningsfase, maar het lijkt ons logischer dat 

we de KD aan hen gaan voorleggen en daarbij vragen of ze daarin willen investeren. 

 

Sven: we willen nu niet het budget goedkeuren en jullie daarna pas naar Groep T laten gaan. 

Gus: we moeten voorzichtig zijn met wat we aan Groep T vragen, zeker aangezien er een 

nieuwe campusvoorzitter is. Daarom kiezen we om enkel met de KD of andere zaken die 

volledig voor Groep T studenten zijn naar Groep T te stappen.  

 

Sven: heb je een idee van de kost van de andere onderdelen.  

Nog niet. Voor de onderdelen die volledig bedoeld zijn voor de studenten van Groep T, gaan we 

financiering vragen van Groep T, dus hopelijk willen ze ons hierin steunen. Ze hebben 

momenteel ongeveer €50.000 in de gezamenlijke rekening staan zonder plannen om dit ergens 

in te investeren. We zullen duidelijk moeten maken dat we reeds veel in onze site hebben 

geïnvesteerd en hopen dat ze ons willen helpen met de student gerelateerde zaken. 

 

Pauline: volgens mijn ouders die ook web developers zijn, is €50.000 veel voor een site zoals 

de onze.  

Vorige AV hebben we meerdere bedrijven vergeleken. Deze lagen allemaal in dezelfde 

prijsrange, maar hebben we uiteindelijk besloten om verder te gaan met Statik. Er zullen altijd 

goedkopere opties zijn, maar we zijn toch voor Statik gegaan vanwege de referenties. Zij 

hebben onder andere ook aan de site van LOKO en KU Leuven gewerkt. Onze site vereist ook 

veel features op maat wat al snel veel geld vraagt.  

 

Sven: als ze 208 uur inschatten, zullen ze ook die 208 uur gebruiken. Wat zal je doen als het 

langer duurt? 

Er is een uitgebreide analyse gebeurt, net om deze uren nauwkeurig kunnen in te schatten. 

Tijdens de analysefase hebben ze ook al meer werk geleverd dan wat ze ons hebben gerekend 

omdat ze een goede relatie met ons willen behouden. Indien we dus maar enkele uren over de 
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208 uren gaan, gaan ze dit waarschijnlijk ook niet aanrekenen. We gaan ook inzicht krijgen in 

de uren die zij er in steken, dus het is aan ons om dit goed op te volgen. 

 

Stemming ter goedkeuring van het bedrag voor de implementatiefase. 

Voor: 27 

Tegen: 3  

Onthouding: 4 

 

Het bedrag voor de implementatiefase is goedgekeurd. Momenteel staat er niet genoeg op de 

investeringsrekening, dus zal Solid de investeringsrekening met minimaal €20.000 aanvullen. 

 

4. Uitzondering Huishoudelijk Regelement artikel 144 

 

Cloë wil volgend jaar nog in het praesidium als BR, maar wil ook deel uitmaken van de RvQ. Dit 

is tegenstrijdig met artikel 144 in het Huishoudelijk Regelement. Daarom vraagt ze een 

uitzondering hierop aan.  

 

Yves: de regel is hier voor een reden. Als we dit nu toelaten, zetten we een precedent naar de 

volgende jaren.  

 

Simon: de belangenvermenging is hier niet echt het geval aangezien BR geld inbrengt in plaats 

van geld uitgeeft. We denken ook dat ze een toegevoegde waarde zal zijn binnen de RvQ.  

 

Sven: ik vind dat we een uitzondering moeten maken op de uitzondering, zodat Cloë wel in de 

RvQ mag, maar zich moet onthouden van BR gerelateerde discussies. 

 

Simon: om samen te vatten: we kunnen stemmen voor een uitzondering van het artikel. Als 

de meerderheid tegen stemt, zullen we opnieuw stemmen met de uitzondering op de 

uitzondering. 

 

Stemming voor uitzondering van artikel 144 van het Huishoudelijk Regelement: 

Voor: 23 

Tegen: 8 

Onthouding: 4 

 

Cloë krijgt een uitzondering op artikel 144. 

 

5. Varia 

 

Yves: in welke taal wordt de site geprogrammeerd? Er wordt gewerkt met Craft CMS. 

 

Yves: aangezien er geen activiteiten meer zijn, zal er nog een overdrachtscantus in de zomer 

plaatsvinden?  

We bekijken de mogelijkheden.  

 

Rosario: Ik wil iedereen bedanken voor hun Engels.  
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Sven: Adriaan, kan je me bellen naar de vergadering? 

 

Gus: gaat er een PW2 zijn?  

Het is verschoven. We denken eraan om het in november te doen.  

 

 


