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Verslag Algemene Vergadering 

05/03/2020 

 
 

 
Aanwezig met stem: Adriaan Francois, Alexander Herbots, Arnaud Vansteenvoort, Arne Janse, Bjorn 
Hamakers, Cloë Janssens, Corneel Peters, Daan Smets, Dante Van Oeteren, Fabian De Lescluze, 
Geraldine Claes, Gijs Collet, Gus Vanherf, Hanne Esselens, Hendrik Van De Peer, Inge Reynaert, Jochen 
Valcke, Jonas Declercq, Jonas Vleminckx, Jordi van Hyfte, Matilde Coppye, Mats Vandemeulebroucke, 
Margaux Devos, Merijn Minnen, Michiel Vanderwaeren, Noah Martens, Pauline Vanvuchelen, Remi De 
Coster, Romain De Smedt, Rosarinho Baylina, Ruben Holsbeekx, Samy van Vooren, Sara Sandh, Simon 
Thielens, Thomas Luyten, Wouter De Wachter, Yante Van Ham, Zeynep Cagla Kara (38) 
 
Aanwezig zonder stem: Rob Matthys (1) 
 
Afwezig: Ine Verhaeren, Maarten Driessens (2) 
 
Volmacht: Cloë Janssens (Arnaud Janssens de Varebeke), Jordi van Huyfte (Flor Victoor), Adriaan 
Francois (Hendrik Vandeput), Arnaud Vansteenvoort (Romain De Smedt), Matilde Coppye (Stephanie 
Lemmer), Corneel Peters (Sven Imbrechts), Geraldine Claes (Thai Duong Truong), Merijn Minnen (Yves 
Smits) (8) 
 

 

Volgende AV: Datum en plaats worden nog meegedeeld 

 
Agenda 

1. Goedkeuring Agenda 

2. Goedkeuring Vorig Verslag (17/12) 

3. Ontslag Bram Van Den Haute 

4. Uitzondering op artikel 14 Samy Van Vooren 

5. Verkiezinngen Kiescomité 

6. Skireis 2021 

7. Goedkeuring halfjaarlijkse begroting 

8. Update site 

9. Varia 

 
1. Goedkeuring Agenda 

De agenda werd goedgekeurd met handopsteking. 
 

2. Goedkeuring Vorig Verslag (17/12) 

 

Het vorig verslag werd goedgekeurd met handopsteking. 

 
3. Ontslag Bram Van Den Haute 

 

Bram neemt ontslag aangezien hij niet meer studeert in Leuven. 
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4. Uitzondering op artikel 14 Samy Van Vooren 

 

Samy is volgend jaar geen student meer aan de Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen 

KU Leuven Campus Groep T, maar wil volgend werkingsjaar wel deel uitmaken van het 

praesidium. Daarom vraagt hij een uitzondering aan op Art 14. in het Huishoudelijk Reglement. 

 

Stemming: 

Voor: 41 

Tegen: 2 

Onthouding: 2 

 

De uitzondering is goedgekeurd. 

 

5. Verkiezingen Kiescomité 

 

Jochen wil nog een jaar praeses worden, maar het Kiesreglement laat dit momenteel niet toe. 

Het is wel mogelijk indien een uitzondering op Art 63. en Art 66. wordt goedgekeurd. 

 

Eerst zal er op de 3 kandidaten voor het Kiescomité gestemd worden. 

 

Matilde, Simon en Noah stellen zich voor. Simon zal de rol van voorzitter op zich nemen. 

 

Stemming aanstelling Noah als Kiescomité: 

Voor: 42 

Tegen: 2 

Onthouding: 1 

 

Noah is verkozen als lid van het Kiescomité. 

 

Stemming aanstelling Simon als Kiescomité:  

Voor: 42 

Tegen: 2 

Onthouding: 0 

Ongeldig: 1 

 

Simon is verkozen als lid van het Kiescomité. 

 

Stemming aanstelling Matilde als Kiescomité: 

Voor: 40 

Tegen: 3 

Onthouding: 0 

Ongeldig:2 

 

Matilde is verkozen als lid van het Kiescomité. 
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Stemming uitzondering op Art 63. en Art 66.: 

Voor: 42 

Tegen: 3 

Onthouding: 0 

 

De uitzondering is goedgekeurd. Jochen is nu geen lid van het Kiescomité en kan zich 

verkiesbaar stellen. 

 

6. Skireis 2021 

 

Drie touroperators (Hoogtestage, Totally en Skiline) zijn gecontacteerd voor voostellen voor 

de Skireis van volgend jaar. 

 

Hoogtestage heeft niets ingestuurd, dus de voorstellen komen enkel van Totally en Skiline. Dit 

komt doordat Hoogtestage eerst zekerheid wilt dat wij met hen meegaan vooraleer ze 

voorstellen gaan doen. 

 

Dit jaar was de skireis met Totally. De meerwaarde van Totally was de voordelen die we kregen. 

Tijdens de reis was het meer aan skiteam om te zorgen dat alles in orde was. De dingen die in 

orde moesten zijn, waren wel in orde. Vorig jaar waren enkele voorwaarden opgesteld en 

hierop is gelet, dus deze voorwaarden waren wel in orde. 

 

Corneel stelt de voorstellen van Totally en Skiline voor.  

 

Totally heeft 3 voorstellen. Bij hen is er een optie tot cashback via een bankdeal. 

Optie 1: 180-230 km piste, geen Yeti, 2 après-ski bars en 3 clubs. Er is de mogelijkheid tot 

productie met Totally. 

Optie 2: 150-165 km piste, Yeti. Er is de mogelijkheid tot productie met Totally. 

Optie 3: 200-220 km piste, Yeti, 3 après-ski bars en 3 clubs.  

 

Er is nog een snow BBQ en 3 extra vaten bijgekomen nadat we hebben laten horen dat we 

interesse hebben in Skiline. 

 

Skiline heeft 4 voorstellen. Ze hebben ook enkele special conditions. Als ze 1 van deze condities 

niet volbrengen krijgen we €1000 per niet-voltooide conditie. Skiline heeft ook meer materiaal 

dat wij kunnen lenen voor onze activiteiten. Skiline geeft in tegenstelling tot Totally wel geen 

gratis skireizen weg. Ook bij Skiline is er de optie voor cashback via een bankdeal. 

Optie 1: 225 km, geen Yeti, 1 après-ski bar en 2 clubs. Het aantal km is uitbreidbaar naar 425 

km.  

Optie 2: voorstel 2 is weggevallen doordat deze volgeboekt is. 

Optie 3: 160 km piste, geen Yeti, 2 après-ski en 2 clubs. Het aantal km is uitbreidbaar naar 600 

km piste. Er is ook de mogelijkheid om een productie te doen samen met Skiline. 

Optie 4: deze optie is ook weggevallen doordat deze volgeboekt is. 

 

Andere kringen hun skireizen liggen tussen €500 en €550. 
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Bij Totally is er een minimale afname van 150 bedden. Anders moet er een boete betaald 

worden. Bij Skiline is dit niet zo. Hier moet je enkel doorgeven met hoeveel je wil komen. Als 

de plaatsen niet gevuld geraken, probeert Skiline deze eerst nog opvullen. Enkel indien Skiline 

ze niet gevuld krijgt, volgt er een boete. 

 

Bij Skiline is er meer transparantie over de prijs. Je kan spelen met je voordelen om zo de prijs 

aan te passen.  

 

Totally optie 3 wordt meteen geschrapt. Skiline optie 3 wordt ook geschrapt omdat de prijs 

tamelijk hoog ligt voor het aantal km.  

 

Het praesidium heeft veel klachten over Totally, maar andere mensen die meegingen hadden 

dit jaar niet echt klachten, wat het belangrijkste is, dus we moeten proberen de beste locatie 

te voorzien onafhankelijk van de touroperator. 

 

Totally optie 2 wordt geschrapt omdat er geen voordelen zijn t.o.v. Totally optie 1. 

Skiline optie 3 wordt geschrapt omdat er te weinig piste is voor de prijs. 

 

De resterende opties zijn nog Totally optie 1 en Skiline optie 1. Bij Totally optie 1 gaat het 

feestgehalte waarschijnlijk hoger liggen. Dit is ook de goedkopere optie voor dezelfde afstand 

piste en meer dagen skipas.  

 

De stemming tussen de 2 resterende opties: 

Totally: 24 

Skiline: 11 

Onthouding: 3  

 

De skireis zal volgend jaar doorgaan op Totally optie 1. 

 

7. Goedkeuring halfjaarlijkse begroting 

 

Simon en Cloë stellen de halfjaarlijkse budgettering voor. 

 

De grote veranderingen staan hieronder. 

Bedrijvenrelaties: we krijgen meer geld van de Ondernemersdag. 

Ontspanning: enkele cantussen hebben winst gemaakt en enkele BSA’s hebben het slechter 

gedaan dan verwacht. Hierdoor is er geen groot verschil. Het is niet erg dat een BSA verlies 

maakt, indien de kwaliteit wel goed is.  

Cultuur: de Speeddate zal niet doorgaan, maar dit wordt vervangen door een pretparkbezoek. 

Groep T praatcafé zal samen met Open Stage geplaatst worden, dus de kost is lager. 

Events: de Kick Off is slechter dan verwacht. Er is minder drank verkocht dan verwacht. 

Schachtenmeester: SW maakt minder verlies omdat er minder deelnemers waren dan 

verwacht. Minder deelnemers is een trend die we bij alle werkgroepen terugzien. 

Tapperscursus is veranderd naar PEME activiteit en is er een extra vat voorzien.  

Alumni: de Dinnernight was niet succesvol. Er waren niet veel deelnemers, dus is er winst 

gemaakt. 
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Communicatie: de prijs van de T-magazines is voordeliger geworden en er zijn minder Recup 

jetons aangekocht. 

Allerlei: er is meer textiel later aangekocht en er is een 2de LAN party gepland.  

Beheer: de boekhouder is duurder geworden. Wordline is duurder omdat er dit jaar meer 

transacties zijn. De nieuwe site zal pas voor het volgend jaar zijn, dus er zijn nog geen hosting 

kosten dit jaar. 

Investeringen: de opfrissing van het lokaal kost meer dan verwacht. Rebranding is duurder 

door extra beach flags. Er zijn ook 2 nieuwe investeringen: ledparren en een Synology Server. 

Bedankingsweek: er zijn 3 extra activiteiten bijgekomen om de studenten te bedanken omdat 

er budget over is.  

 

In totaal is er nog steeds meer geld over dan geschat. Dit houden we voorlopig als een buffer. 

Dit kan nadien nog voor andere dingen gebruikt worden zoals bv. de site.  

 

De halfjaarlijkse budgettering werd goedgekeurd met handopsteking. 

 

8. Update site 

 

Vorige keer is er geen rekening gehouden met BTW, dus moet opnieuw toestemming gevraagd 

worden aan de AV alvorens geld van de investeringsrekening te halen. De budgettering voor 

de correct investering vind je als bijlage van de mail. 

Stemming ter goedkeuring: 

Voor: 42 

Tegen: 0 

Onthouding: 1 

 

Het nieuwe bedrag dat voor de planningsfase werd goedgekeurd met handopsteking. 

 

Een eerste meeting met Statik heeft plaats gevonden en Statik is momenteel bezig met het 

opstellen van persona’s en scenario’s. 

Volgens Statik zal de site operationeel zijn voor volgend academiejaar. 

 

9. Varia 

 

Jochen: na de AV is er een PV om het Galabal te bespreken. Als de oude zakken opmerkingen 

hebben, kunnen ze dat nu doen. 

Fabian: het was nice. 

 

Yante: is er een plan voor de Synology Server? 

Simon: ik ga waarschijnlijk dit uitwerken. 

Gijs: het kan interessant zijn voor PR om bestanden te delen doorheen de jaren. 

Simon: de bedoeling is dat iedere functie hiervan gebruik maken. 

 

Michiel: kan de AV in het vervolg wat vroeger? 

Michiel: Kan je de uitnodiging vesturen voor de alumni activiteiten? Deze gaan nog verzet 

worden. 
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Gijs: wij vertrekken morgen op ECHO PW. Er zijn nog 2 bedden vrij, dus ECHO leden kunnen 

nog mee. 

 

Rosarinho: het is zeer respectloos om Nederlands te praten in de aanwezigheid van 

internationals. Als lid van het praesidium wordt er verwacht dat ze zich kunnen aanpassen aan 

een veranderend praesidium met meer internationals. 

 

 


