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Verslag Algemene Vergadering 

09/07/2020 

 
 

 
Deel 1: 
Aanwezig: Adriaan Francois, Alexander Herbots, Arne Janse, Bjorn Hamakers, Cloë Janssens, Corneel 
Peters, Dante Van Oeteren, Geraldine Claes, Gijs Collet, Hanne Esselens, Hendrik Vandeput, Inge 
Reynaert, Jochen Valcke, Jonas Declercq, Jonas Vleminckx, Jordi van Hyfte, Margaux Devos, Pauline 
Vanvuchelen, Rosário Quintas Baylina, Matilde Coppye, Mats Vandemeulebroucke, Merijn Minnen, 
Michiel Vanderwaeren, Noah Martens, Romain De Smedt, Ruben Holsbeekx, Samy van Vooren, Simon 
Thielens, Sven Imbrechts, Wouter De Wachter, Yves Smits, Zeynep Cagla Kara (32) 
 
Afwezig: Arnaud Janssens de Varebeke, Daan Smets, Hendrik Van de Peer, Sara Sandh, Thai Duong 
Truong (5) 
 
Volmacht: Dante Van Oeteren (Arnaud Vansteenvoort), Gijs Collet (Fabian De Lescluze), Yves Smits 
(Flor Victoor), Adriaan Francois (Gus Vanherf), Jordi Van Hyfte (Maarten Driessens), Ruben Holsbeekx 
(Remi De Coster), Zeynep Cagla Kara (Stephanie Lemmer), Jochen Valcke (Sven Imbrechts), Romain De 
Smedt (Thomas Luyten), Michiel Vanderwaeren (Yante Van Ham) (10) 
 
Deel 2: 
Aanwezig: Adelina Georgieva, Adriaan Francois, Alexander Herbots, Arent Steeno, Arne Janse, Aron 
Pedrini Resende, Bjorn Hamakers, Cloë Janssens, Corneel Peters, Dante Van Oeteren, Emily Gyselinck, 
Fara Ulenaers, Gijs Collet, Hanne Esselens, Hendrik Vandeput, Iwert Machiels, Jef Suy, Jethro Young, 
Jochen Valcke, Jonas Declercq, Jonas Vleminckx, Kerem Okyay, Lennert Poets, Liselotte Meersseman, 
Margaux Devos, Matilde Coppye, Mathijs Verbist, Mats Vandemeulebroucke, Merijn Minnen, Pauline 
Vanvuchelen, Rebecca Tang, Romain De Smedt, Rosário Quintas Baylina, Samy Van Vooren, Simon 
Thielens, Thant Maung, Yves Smits, Zeynep Cagla Kara (38) 
 
Afwezig: / 
 
Volmacht: Rosário Baylina (Abderrahmane Ghailani), Mats Vandemeulebroucke (Ebert Kiekens), 
Liselotte Meersseman (Geraldine Claes), Yves Smits (Flor Victoor), Adriaan Francois (Gus Vanherf), 
Jordi Van Hyfte (Maarten Driessens), Margaux Devos (Jonas Declercq), Jochen Valcke (Sven Imbrechts), 
Dante Van Oeteren (Arnaud Vansteenvoort),  Alexander Herbots (Tiso Van Ooteghem), Zeynep Cagla 
Kara (Arne Janse)  (11) 
 

 

Volgende AV: Datum en plaats worden nog meegedeeld. 

 
Agenda 

1. Goedkeuring Agenda 

2. Goedkeuring Vorig Verslag 

3. Wijziging HR en statuten 

4. Uitzondering Artikel 14 Lennert Poets 

5. Update website 

6. Voorstelling exploitatie 2019 - 2020 

7. Goedkeuring exploitatie 2019 – 2020 
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8. Aanstellen oude zakken fractie RvB 2020 – 2021 

a. Simon Thielens 

b. Gus Vanherf 

c. Corneel Peters 

9. Aanstellen nieuwe AV 

10. Kwijten oude AV 

11. Pauze 

12. Aanstellen raadgevende leden AV 

a. Matilde Coppye 

13. Coöptaties 

a. Stijn Smeets 

b. Hanne Esselens 

c. Iwert Machiels 

14. Aanstellen actieve leden RvB 2020 – 2021 

a. Jonas Declercq 

b. Dante Van Oeteren 

c. Bjorn Hamakers 

d. Cloë Janssens 

15. Varia 

 
1. Goedkeuring Agenda 

De agenda werd goedgekeurd met algemene consensus. 
 

2. Goedkeuring Vorig Verslag 

 

Het vorig verslag werd goedgekeurd met algemene consensus. 

 

3. Wijziging HR en statuten 

 

Er is een nieuwe wetgeving voor verenigingen zonder winstoogmerk die veranderingen aan de 

statuten en het HR vereisen.  

Het gaat voornamelijk over termen die veranderen (Raad Van Bestuur wordt het Bestuur en 

Huishoudelijk Reglement wordt Intern Reglement) en het feit dat de AV en andere 

vergaderingen die acht dagen op voorhand aangekondigd moesten worden nu vijftien dagen 

op voorhand dit aankondigen. 

Ook hoeft de AV niet meer uit meer leden te bestaan dan het Bestuur, en verandert de 

benoeming van overheidsorganen vermeld in de statuten. Zo verandert de Handelsrechtbank 

in de Ondernemingsrechtbank. 

 

Jordi: Recup heeft ook aanpassingen gemaakt aan de statuten conform de wetgeving, en er 
verandert ook iets over de aansprakelijkheid van het Bestuur. 
Echter is dit niet in tegenspraak met de statuten van Industria en dit was dus al in orde. 

 

De volledige aanpassingen aan de statuten en het HR kan je bijgevoegd terugvinden in de mail 

van dit verslag. 
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De aanpassingen werden goedgekeurd met algemene consensus. 

 

4. Uitzondering Artikel 14 Lennert Poets 

 

Art 14. Elk lid van het praesidium dient ingeschreven te zijn als student aan de Faculteit 

Industriële Ingenieurswetenschappen KU Leuven Campus Groep T Leuven gedurende het 

werkingsjaar waarvoor hij/zij is verkozen. 

 

Lennert Poets voldoet hier echter niet aan, maar treedt volgend jaar wel in Recup waar er 

geen andere kandidaat was voor Industria te vertegenwoordigen. Dus is hier een uitzondering 

op gevraagd. 

 

De uitzondering op Artikel 14 werd goedgekeurd met algemene consensus. 

 

5. Update website 

 

Er wordt gewerkt aan een nieuwe website voor Industria, vanwege de invoeging van de GDPR 

wetgeving drie jaar geleden. Dit gaat samen met het nieuwe logo voor een “rebranding” van 

Industria. 

Voor de website werd er gekozen voor het bedrijf Statik om dit uit te werken, maar tijdens de 

analysefase bleek dat de prestaties niet aan de verwachtingen voldeden (extra uren en minder 

functies dan beloofd). Daarom heeft de RvB van Solid besloten om het contract met Statik af 

te zeggen. 

 

Er zijn drie nieuwe bedrijven die een beter alternatief beloven, dit zijn Niwel bvba, Lucine bvba 

en Stifi. 

Niwel stelde voor om een volledig nieuwe site te ontwerpen. Lucine bvba stelde voor om de 

website een update te geven met de code die er nu al is. Stifi stelde een mogelijkheid voor om 

het medewerkingsgedeelte en de KD website nieuw te schrijven, en de rest een update te 

geven. 

De respectievelijke prijs die ieder bedrijf hiervoor vraagt is €20.100 exclusief BTW zonder KD, 

€51.147,75 exclusief BTW en €28.120 exclusief BTW. 

 

De RvB van Solid heeft de drie voorstellen besproken, en hebben een voorkeur naar Stifi toe, 

omdat de prijs vast is voor het gevraagde product in plaats van het aantal werkuren. Er werkt 

een oud praesidiumlid momenteel bij dit bedrijf (Stijn van Daele) en zij zien het daarboven op 

ook zitten om mogelijke toekomstplannen te bekijken. 

 

• Is er al iets bekend van Stifi? Het bedrijf verschijnt niet bij een zoekopdracht dus er is 

niet echt een idee van wat voor werk ze al terecht hebben gebracht. 

Het is een nieuw bedrijf, een spin-off van Lemon Companies. Ze focussen zich 

voornamelijk op Belgische organisaties en maken gebruik van een team van 

programmeurs die in het buitenland werken. 
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• Pauline: Lucine vraagt veel, maar levert volgens ervaring wel afgewerkte resultaten, 

en de prijs is geschat voor een ruim aantal uren dus de kans dat ze overuren werken is 

miniem. 

 

• Hoe komt het dat de prijzen zoveel verschillen tussen de voorstellen? 

Stifi werkt met ontwikkelaars van buiten België, wat voor verminderde kosten zorgt. 

Niwel is een alleenstaande ontwikkelaar die lagere kosten per uur aanrekent. 

 

• Wat is het budget? 

Als de AV er de voorkeur aangeeft dan kunnen we het huidige budget gebruiken. Of 

we kunnen er een ander getal op zetten. 

 

Sven: Anders kunnen we gewoon het budget dat we nu al goedgekeurd hebben voor 

Statik behouden, en aan de bedrijven een lager budget voorstellen zodat we een 

buffer hebben. Of ze een vaste prijs hebben of niet, er kan niet voorzien worden dat 

er geen extra kosten komen. 

Simon: Ik ben geen fan van het oude budget gebruiken. Dat budget werd opgesteld 

met Statik in gedachten, dus om het zomaar te gebruiken voor een ander bedrijf met 

het excuus om een buffer te hebben is volgens mij niet aan de orde. 

 

Gijs: Het budget werd opgesteld gebaseerd op het aanbod van de website, niet 

speciaal voor Statik zelf. De prijs die Stifi voorstelt is inclusief BTW €34.025,20, wat ook 

niet veel verschilt van het originele budget voor Statik. Dit is ook zonder een beloofd 

sponsorship van Stifi om deze kosten nog wat te dekken. 

 

• Hebben de bedrijven een afwerkingstijd laten weten? 

Volgens hen is het moeilijk om de website in orde te krijgen voor de start van het 

academiejaar, maar tegen oktober zou het moeten lukken. Dus er moet wel eens 

overwogen worden welke delen de voorkeur krijgen om eerst aan gewerkt te worden, 

zodat die zo snel mogelijk geïmplementeerd kunnen worden. 

 

• Is de KD een van deze belangrijke onderdelen? 

Dat zal overwogen moeten worden. Er moet ook aandacht besteed worden aan de 

nieuwe medewerkingssite. 

Corneel: Als we op het voorstel ingaan dat Stifi voorstelt, kan de KD heel snel 

uitgewerkt worden omdat het op een al bestaand systeem werkt. 

Er wordt schriftelijk gestemd op de verschillende voorstellen. De resultaten zijn: 
 
Niwel: 1 stem 
Lucine: 10 stemmen 
Stifi: 27 stemmen 
Onthouding: 3 stemmen 
 
Stifi werd verkozen met een 1/2de meerderheid. 

 
Het budget wordt aangepast volgens de offerte van Stifi. Dit kan teruggevonden worden in de 
bijlage van de mail. 
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6. Voorstelling exploitatie 2019 – 2020 

 

De exploitatie van het werkingsjaar 2019 - 2020 wordt voorgesteld en overlopen door Cloë en 

Simon.  

Veel activiteiten konden niet doorgaan vanwege de maatregelen omtrent het coronavirus. 

 

• KD: 

Acco heeft een groot aantal boeken niet gefactureerd. Aangezien we een goede relatie 

met Acco willen behouden, hebben we hen hierover eens gecontacteerd, maar 

volgens hen klopt alles. Ze gaan het wel nog eens nakijken. Mogelijks volgt er nog een 

factuur, vandaar dat het niet is opgenomen in de exploitatie. 

 

• Ontspanning: 

Komt er geen overdrachtscantus? 

Er is geen budget voor opgesteld, dus er komt er geen. 

 

• Sport: 

Tijdens quarantaine waren er Strava competities voor lopers en fietsers. Hierbij 

werden T-shirts, bidons en andere prijzen weggegeven. 

 

• Events: 

Bij het galabal werd de veiligheidsmarge niet gebruikt omdat er geen onverwachte 

kosten of problemen waren. 

 

• International: 

Rosário: Voor de food market van International, is het probleem met ingestuurde 

rekeningen daarvan opgelost? 

Alle rekeningen die ingestuurd werden zijn betaald. Indien er niks binnenkomt kan het 

niet betaald worden. 

 

• Schachtenmeester: 

Yves: Wat gebeurt er met schachten die niet ontgroend zijn? 

Noah: Momenteel is het nog niet mogelijk om het in te schatten, maar het budget is 

nog steeds opzij gezet. Dus wanneer dergelijke activiteiten terug mogen gebeuren 

zullen we proberen het te organiseren. Dit budget komt ook van Solid. 

 

Jochen: En wat gebeurt er met het budget dat aan het BAC-praesidium gegeven 

werd? 

Noah: Dat moet nog ingekeken worden. Momenteel is er nog niks mee gepland maar 

het zal met het BAC-praesidium besproken worden. 

 

• Praeses: 

Gijs: Als het budget voor het tweede praesidiumweekend niet meer gebruikt wordt 

kan Echo dat altijd nog benuttigen voor hun derde weekend. 
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Wat is het inkomen van de kiesweek? 

De studentenraad heeft de helft van de prijzen betaald voor tijdens de stemmingen en 

het textiel voor het kiescomité is terugbetaald. 

 

• Diversen: 

Onverwachte inkomsten is door een bedrijf dat een factuur dubbel heeft betaald en 

een transactie op de Bancontact terminal die niet geclassificeerd kon worden. 

 

De “rebranding” is ook meer omdat ervoor gezorgd wordt dat alles met het oude logo 

het nieuwe logo krijgt tegen het einde van het academiejaar. 

 

Andere opvallende verschillen in de exploitatie zijn allemaal dankzij de maatregelen van het 
coronavirus. 
 
Het geschatte eindtotaal is een grote winst (€30.322,22). Indien Acco geen factuur stuurt, komt 
daar nog ongeveer €11.000 bij, maar dat wordt volgende AV besproken.  
 
Mogelijke ideeën voor dit bedrag te gebruiken kunnen voorgesteld worden, maar het huidige 
plan is om het grootste deel op een investeringsrekening te plaatsen, waar Volt in de toekomst 
op een AV de toegang naar kan vragen indien het in een dergelijk idee wilt investeren. 
 

7. Goedkeuring exploitatie 2019 – 2020 

 

De exploitatie werd goedgekeurd met algemene consensus. 

 

Er wordt €28.000 op de investeringsrekening gezet. Het overige bedrag gaat naar de 

reserverekening. 

 

8. Aanstellen oude zakken fractie RvB 2020 – 2021 

 

De kandidaten stellen zichzelf voor. 

 

a. Simon Thielens 

 

Waarom schreef je je motivatiebrief niet in het Engels? 

Simon: Omdat de deadline voor het schrijven van de brief de 2de juli was. Ik had op die 

datum een examen en daarna nog een feestje waardoor ik mijn brief haastig tijdens 

het feestje op moest schrijven. Ik had het eventueel nog snel kunnen vertalen via 

Google Translate, maar dit komt volgens mij niet op dezelfde manier over. 

Rosário: Indien het door Google Translate gevoerd kan worden is dat altijd beter dan 

het niet te doen. 

 

Als iedere kandidaat voor de RvB ingestemd wordt zitten er 13 mensen in de RvB. 

Verandert dat volgens jou iets aan de dynamiek van de vergadering en zo ja, wat? 

Simon: We hebben vorig jaar gemerkt dat er wel wat mensen zijn die in de RvB zaten 

die niet heel veel waardevolle input gaven. Ik vind daarom dat 13 wel te veel is, vooral 
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als er niet veel input gegeven wordt. Om er een specifiek nummer op te plakken lijkt 

mij niet mogelijk, maar vorig jaar was het met 11 zeker doenbaar. 

 

Er wordt gestemd voor Simon. De uitkomst is 34 stemmen voor, 3 tegen en 2 

onthouding. Simon is in de oude zakken fractie van de RvB gestemd. 

 

b. Gus Vanherf 

 

Gus is niet aanwezig op de AV en wordt voorgesteld door Jochen. Er volgt erna meteen 

een discussie. 

 

Er wordt gestemd voor Gus. De uitkomst is 30 stemmen voor, 5 tegen en 3 onthouding. 

Gus is in de oude zakken fractie van de RvB gestemd. 

 

c. Corneel Peters 

 

Je was de eerste Praeses die internationals in jouw team heeft gehad. Waarom was 

jouw motivatiebrief niet in het Engels geschreven? 

Corneel: Ik ben het vergeten. De examens waren net gedaan en ik had mijn hoofd niet 

op de juiste plaats om het nog in het Engels te schrijven. Tegen dat ik het doorhad was 

de deadline al verstreken. 

 

Als iedere kandidaat voor de RvB ingestemd wordt zitten er 13 mensen in de RvB. 

Verandert dat volgens jou iets aan de dynamiek van de vergadering en zo ja, wat? 

Corneel: Volgens mij is dertien mensen al te veel, maar volgens mij is tien man ook 

niet genoeg, desondanks het feit dat dat vorig jaar mijn mening was. Het hangt af van 

of er een balans is tussen de efficiëntie van de vergadering en de hoeveelheid input. 

Als ik er echt een nummer op moet plakken dan zeg ik 11, misschien 12 man als ze 

genoeg input geven. 

 

Welke meerwaarde of input kan jij nog geven als je jezelf vergelijkt met Gus en Simon? 

Dat is een hele goede vraag. Ik ben niet zeker of ik hier een direct antwoord op kan 

geven want dat hangt van situatie tot situatie af. Ieder van ons heeft een ander 

ervaringsgebied, en volgens mij heb ik een probleemoplossend karakter dat goed 

ontwikkeld is door mijn praesesjaar. Echter is dit niet op zich een punt waar ik sterk 

verschil van de rest. 

 

Er wordt gestemd voor Corneel. De uitkomst is 34 stemmen voor, 2 tegen en 3 

onthouding. Corneel is in de oude zakken fractie van de RvB gestemd. 

 

9. Aanstellen nieuwe AV 

 

Daan Smets stopt met zijn studies op Groep T en verlaat daarmee ook Volt. 

 

De nieuwe AV werd goedgekeurd met algemene consensus. 
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10. Kwijten oude AV 

 

Michiel Vanderwaeren kondigt zijn ontslag aan als lid van de AV. Sven Imbrechts neemt ook 
ontslag als lid van de AV. 
 
De oude AV is gekweten met algemene consensus. 

 

11. Pauze 

 
12. Aanstellen raadgevende leden AV 

 

De kandidaten stellen zich voor. 

 

a. Matilde Coppye 

 

Er zijn geen vragen dus er volgt meteen een discussie. 

 

Er wordt gestemd op Matilde. De uitkomst is 37 stemmen voor, 1 tegen en 0 

onthouding. Matilde is in de AV gestemd als raadgevend lid. 

 

13. Coöptaties 

 

De kandidaten stellen zich voor. 

 

a. Stijn Smeets 

 

Stijn is niet aanwezig op de vergadering en wordt voorgesteld door Samy. 

 

Er wordt gestemd op Stijn. De uitkomst is 35 stemmen voor, 0 tegen en 2 onthouding. 

Stijn is in de actieve ploeg gestemd. 

 

b. Hanne Esselens 

 

Wat is jouw huidig CSE? 

Hanne: Momenteel is het 61%. Maar er zijn nog herexamens dus hopelijk gaat dat 

omhoog. 

 

Wat is jouw voorkeur als functie? 

Hanne: Mijn voorkeur gaat uit naar Ontspanning. 

 

Denk je dat je nu een betere balans hebt gevonden tussen Industria en jouw studies? 

Hanne: Ik denk het wel, Industria helpt om mij te motiveren dus ook wanneer het tot 

studeren komt word ik eraan herinnerd dat ik er moeite in moet steken. 

 

Er wordt gestemd op Hanne. De uitkomst is 36 stemmen voor, 0 tegen en 1 

onthouding. Hanne is in de actieve ploeg gestemd. 
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c. Iwert Machiels 

 

Heb je al een mogelijk idee voor een nieuwe activiteit van Bedrijvenrelaties? 

Iwert: Ik heb al een redelijk abstract idee. Ik ben al vorig jaar naar de 

ondernemersdagen en sector nights geweest maar had niet echt het idee waar ik naar 

aan het zoeken was. Dus zou ik een activiteit willen organiseren om mensen te helpen 

hier een beter idee van te krijgen. 

 

Waarom duurde het zo lang om je bij Industria te voegen? 

Iwert: In mijn eerste jaar was de afstand een redelijk probleem, en kwam ik in contact 

met vriendengroepen waar Industria niet echt bij betrokken was. Ik was ook niet echt 

sociaal dus ik durfde op mezelf niet om Industria te vervoegen. 

 

Als je moet kiezen tussen het schrijven van de thesis en het werken voor Industria, 

welke zou je kiezen? 

Iwert: Ik zou waarschijnlijk eerst mijn best doen om een dergelijk conflict te vermijden. 

Natuurlijk is mijn thesis belangrijker, maar dat hangt van situatie tot situatie af. 

 

Er wordt gestemd op Iwert. De uitkomst is 42 stemmen voor, 0 tegen en 0 onthouding. 

Iwert is in de actieve ploeg gestemd. 

 

14. Aanstellen actieve leden RvB 2020 – 2021 

 

De kandidaten stellen zich voor. 

 

a. Jonas Declercq 

 

In de RvB zitten is ook een voorbeeldfunctie zijn. Ook op drukke activiteiten wordt er 

verwacht dat je kalm met de situatie moet kunnen omgaan en soms daarvoor 

beslissingen “on the spot” moet nemen. Is dit een zwakte en zo ja, hoe zou je hieraan 

werken? 

Jonas: Ik denk dat ik capabel ben om dit te doen. Indien dit niet zo is ben ik zeker 

bereid om eraan te werken. Ik heb goede voorbeelden rondom mij gezien, dus ik kan 

hier zeker inspiratie uit halen. 

 

Als RvB moeten we vaak professioneel zijn zoals in onze communicatie naar Groep T. 

Als dit een zwakte is, hoe zou je dit oplossen? 

Jonas: Professionele communicatie is volgens mij heel belangrijk, en zeker iets waar ik 

mezelf op kan verbeteren. Ik kan desnoods aan andere mensen vragen of dingen juist 

verwoord zijn zodat ik er zelf ook ervaring uit kan opdoen. 

 

In jouw motivatiebrief sprak je over het vertegenwoordigen van eerstejaars in de RvB. 

Heb je al concrete ideeën over de implementatie hiervan? 

Jonas: Toen ik het schreef had ik het idee dat de interesses van de eerstejaars evenveel 

verantwoord konden worden als die van andere jaren. Ik zou via mijn positie hen beter 

kunnen vertegenwoordigen bij de discussies van de RvB. 
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Zou de schachtenmeester echt op de hoogte moeten zijn van de onderwerpen van de 

RvB? Is het niet beter om zich bezig te houden met de activiteiten van de schachten? 

Jonas: Ik ben zeker van mening dat het belangrijk is om veel aandacht te besteden aan 

activiteiten voor de schachten. Maar ik vind het niet een probleem om de twee te 

combineren. 

 

In jouw brief vermeld je dat de RvB veel werk met zich meebrengt. Wat denk je dat de 

extra werkdruk zal zijn? 

Jonas: Volgens mij is het vooral de algemene werking van het praesidium, niet zozeer 

activiteiten maar meer zaken zoals de website, communicatie met Groep T e.d. Over 

werkdruk gesproken als je het in uren bekijkt zou het zeker extra werk zijn, maar ik 

denk dat ik het aankan. Mijn punten zijn ook goed. 

 

Heb je met oude leden van de RvB gepraat of oude verslagen gelezen? Wat verwacht 

je van de RvB? 

Jonas: Ik heb gesproken met sommige oude RvB leden en heb al wat verslagen 

gelezen, alhoewel niet allemaal. Het is wel even geleden dus ik ben niet volledig op de 

hoogte van wat er nu besproken wordt. 

 

Wat vind jij dat je beter kan doen dan de andere kandidaten? 

Jonas: Het zijn allemaal zeker harde werkers, maar op vlak van het input geven op 

persoonlijk vlak denk ik dat ik wel wat sterker ben. 

 

In jouw motivatiebrief waren er wat fouten. Hoe kan je verwachten dat je je kandidaat 

kan stellen voor de RvB als ja geen deftige brief schrijft? 

Jonas: Ik heb de motivatiebrief niet op een geschikte tijd geschreven. Ik was net klaar 

met examens en had redelijk wat dingen om in te halen, waardoor ik het haastig heb 

afgewerkt. Maar ik vind ook niet dat mijn motivatiebrief mijn manier van werken en 

professionaliteit vertegenwoordigt. 

 

Heb je enige ambitie om praeses te worden na dit jaar? En heeft dit een invloed op de 

motivatie om in de RvB toe te treden? 

Jonas: Ik kan niet ontkennen dat ik er niet in geïnteresseerd ben, en het beïnvloedt 

ook deels mijn motivatie. Maar ik wil ook graag op mijn punten letten. 

 

In welke manier zou het niet verkozen worden een invloed hebben op jouw motivatie 

in het praesidium? 

Jonas: Ik zie het niet als iets wat mij zou demotiveren, ik vind de rol van 

schachtenmeester ook iets waar ik zeer gemotiveerd in kan zijn. Of ik nu ingestemd 

word of niet, ik blijf een gemotiveerde werker voor mijn functie. 

 
Er wordt gestemd op Jonas Declercq. De uitkomst is 8 stemmen voor, 20 tegen en 9 

onthouding. Er is geen 2/3de meerderheid dus Jonas Declercq is niet in de RvB 

gestemd. 
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b. Dante Van Oeteren 

 

Je hebt tijdens deze AV geen input gegeven. Hoe zal dit verschillen bij de RvB? 

Dante: Ik vind dat dit een positief en negatief punt over mij is. Ik vind het belangrijk 

om naar iedereen te luisteren, en daarmee een mening te vormen die overeenstemt 

met wat ik juist vind. Op een AV lijkt mij dat veel moeilijker, want meestal wordt mijn 

mening door middel van anderen al gezegd die meer ervaring hebben dan mij. Echter 

werk ik hier aan en ben ik van mening dat ik veel beter gehoord word bij kleinere 

vergaderingen. 

 

Wat verwacht je van de extra werkdruk die de RvB met zich meedraagt? En denk je dat 

dit met jouw punten zal gaan? 

Dante: Het zal zeker lukken. Mijn punten gaan alleen omhoog in de toekomst, dus ik 

kan de druk zeker op mij nemen. Het heeft ook een positief effect op mij. Qua extra 

werkdruk verwacht ik vooral extra meetings, waarbij er van mij verwacht wordt dat ik 

beschikbaar ben. Ook het opnemen van taken om zelfstandig uit te werken is iets wat 

ik extra zal moeten opnemen, maar het is zeker iets waar ik mij aan wil zetten. 

Bijvraag: Wat is jouw huidig CSE? 

Dante: Momenteel is het 64%, wat het hoogste is dat het geweest is. Maar dit 

verbetert zeker tijdens de herexamens. 

 

Heb je met oude leden van de RvB gepraat of oude verslagen gelezen? Wat verwacht 

je van de RvB? 

Dante: Ik heb niet alle verslagen gelezen maar ben dit wel van plan om er familiair mee 

te worden en op de hoogte te zijn. Ik heb een beetje gesproken met Adriaan, Corneel 

en Simon hierover om er al een idee van te krijgen, maar ik heb het idee dat de 

verslagen mij een nog beter idee zullen geven van wat de RvB precies inhoudt. 

 

In welke manier zou het niet verkozen worden een invloed hebben op jouw motivatie 

in het praesidium? 

Dante: Dit klinkt misschien als een slecht ding, maar het zou mijn motivatie niet 

veranderen. Ik ben gewoon heel gemotiveerd voor Industria. Alhoewel ik zeker vind 

dat ik een grotere waarde zal hebben binnen een beslissend orgaan zoals de RvB. 

 

In de RvB zijn discussies beter dan stil zijn en uitwachten. Denk je dat als lid van de RvB 

het niet beter is om toch voor jezelf uit te komen op sommige momenten? 

Dante: Daar ben ik het volledig mee eens, en zoals gezegd is dat een punt waar ik aan 

werk en wat mij beter uitkomt op kleinere vergaderingen. Het is gewoon leuk om te 

horen wat mensen te zeggen hebben, zodat ik mij daar ook deels op kan baseren. 
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In je brief vermeld je dat je het imago van Industria wilt verbeteren. Waarom en hoe 

zou je dit willen verbeteren? 

Dante: Omdat ik in Ontspanning zat en zal zitten, is voor mij hoe de studenten naar 

Industria toe kijken zeer belangrijk, en het bepaalt ook voor een zeker deel hoeveel 

studenten Industria krijgt die geïnteresseerd zijn. Dat kan zeker ook voordelig zijn 

tegenover Groep T zelf, die mogelijks meer met ons willen onderhandelen omdat we 

meer studenten aantrekken. 

Bijvraag: Wat vind je van het algemene imago van Industria? Wil je het veel proberen 

verbeteren of er een beetje aan werken? 

Dante: Een beetje van beiden. Ik weet dat het zeker al verbeterd is en dat we onze 

slag hier en daar wel slaan. Ik wil echter mijn eigen bijdrage hieraan leveren en het 

misschien zelfs verbeteren. 

 
Je gedraagt je vaak ludiek, maar kan je ook professioneel zijn als het moet? 

Dante: Ik ben ervan overtuigd dat ik dat kan. Misschien gedraag ik mij ludiek, maar ik 

weet wanneer het moet. Ik ga bijvoorbeeld vaak naar Plan Sjarels, waar ik de moeite 

doe om met mensen van andere verenigingen te praten zodat ik van hen kan leren. 

Dat is volgens mij ook voordelig voor Industria. 

 

Wat denk jij dat je beter kunt dan de andere kandidaten? 

Dante: Dat is een moeilijke vraag want 2 van de kandidaten komen van dezelfde 

achtergrond als mij, en de derde heeft veel meer ervaring. Maar dit zie ik niet als iets 

slecht, hier kan ik namelijk goed van leren en mij nog beter inzetten voor Industria. Op 

vlak van verschil zal het waarschijnlijk enkel op vlak van persoonlijkheid zijn. 

 

Je hebt vermeld dat je al moeite hebt gestoken in andere initiatieven zoals de LAN 

Party. Wat heb je precies bijgedragen? 

Dante: Ik ga eerlijk zeggen dat ik niet veel hulp heb toegestoken, er waren andere 

mensen die ook best veel wisten over het organiseren van een dergelijke activiteit. Ik 

heb voornamelijk gebruik gemaakt van de opportuniteit om hun beslissingen te 

begrijpen, en de reden waarom. Voorbeelden hiervan zijn voor het reserveren van 

lokalen op Groep T, en hoe Groep T hier soms moeilijk mee kan zijn. 

Bijvraag: In welk jaar zal je zitten op Groep T? 

Dante: Dit zal mijn 4de jaar op Groep T zijn, en normaal gezien slaag ik op al mijn 

tweedejaarsvakken. Als alles goed verloopt zit ik dus in mijn derde jaar en deels in mijn 

masterjaar. 

 

Er wordt gestemd op Dante. De uitkomst is 29 stemmen voor, 3 tegen en 9 

onthouding. Dante is in de actieve fractie van de RvB gestemd. 

 

c. Bjorn Hamakers 

 

Je hebt tijdens deze AV geen input gegeven, terwijl je hebt gezegd dat je je mening 

graag meer wilt uiten. Hoe zal dit verschillen in de RvB? 

Bjorn: Ik begrijp de vraag, met mijn mening meer uiten bedoel ik het oplossen van 

praktische problemen. 
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Wat verwacht je van de extra werkdruk die de RvB met zich meedraagt?  

Bjorn: Sowieso de wekelijkse vergaderingen. Als voorbeeld de vergadering iedere 

maandag. Ook de kleinere taken die ik kan krijgen binnen de RvB. 

Bijvraag: Wat denk je dat het lid zijn van de RvB inhoudt? 

Bjorn: Om het team te evalueren, beslissingen te nemen over dingen zoals het logo, 

de website, het imago van Industria te verbeteren e.d. 

 

In welke manier zou het niet verkozen worden een invloed hebben op jouw motivatie 

in het praesidium? 

Bjorn: Ik denk niet dat het een invloed zal hebben. Ik ben nog steeds gemotiveerd om 

deel uit te maken van het praesidium, en als mijn punten niet goed zijn zie ik het liever 

niet zitten om RvB te zijn. 

 

In jouw brief vermeld je dat jouw visie volledig gelijkloopt met die van de praeses. Wat 

is volgens jou dan de toegevoegde waarde die je kunt brengen bij de RvB? 

Bjorn: Mijn plan is om mijn eigen mening te geven en een sterke invloed te hebben op 

de RvB. 

 

Wat wil je verbeteren op vlak van Industria? Heb je concrete ideeën? 

Bjorn: Ik vind dat Industria grote vooruitgang heeft gemaakt in het laatste jaar, en ik 

zou graag die trend verderzetten tezamen met andere leden van de RvB. Hiermee 

bedoel ik het imago van Industria en het verbeteren van de activiteiten. 

Bijvraag: Vind je dat het imago van Industria slecht of goed is? 

Bjorn: Ik vind dat Industria momenteel een goed imago heeft. Het kan altijd beter 

maar het is zeker niet slecht. 

Bijvraag: En hoe zou je dit concreet verbeteren? 

Bjorn: Ik ben er in de eerste zin van overtuigd dat een betere communicatie naar de 

studenten toe dit zeker verbetert, zodat ze op de hoogte zijn van meer activiteiten. 

 

Heb je met oude leden van de RvB gepraat of oude verslagen gelezen? Wat verwacht 

je van de RvB? 

Bjorn: Ik heb de verslagen niet gelezen, maar ben dit wel van plan. Ik wil ook wel 

praten met oude leden van de RvB om een beter idee te krijgen van de taak van een 

RvB lid. 

 

Als RvB lid moet je vaak de leiding kunnen nemen, is dit een sterkte/zwakte van je en 

indien een zwakte, hoe zou jij dit proberen verbeteren? 

Bjorn: Vorig jaar was mijn reactie meestal om te wachten tot iemand anders het 

initiatief nam, dat is waar. Maar ik ben ervan overtuigd dat ik dit jaar de capabiliteit 

heb om mensen samen te roepen om hun meningen te kunnen horen. 

 

Het is je laatste jaar op Groep T. Heb je de motivatie om hierna nog verder te doen in 

Industria? 

Bjorn: Dit jaar is normaal gezien mijn laatste jaar, maar ik denk dat ik na dit jaar ook 

nog in Industria wil blijven, ja. Wellicht als oude zak. 
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Zal je je baard scheren als je unaniem verkozen wordt? 

Bjorn: Dat is een moeilijke vraag. Misschien. 

 

Wat denk jij dat je beter kunt dan andere kandidaten? 

Bjorn: Ik denk dat ik niet beter ben dan andere kandidaten, maar ben wel van waarde 

omdat ik mijn mening durf geven, die wel eens kan verschillen van andere mensen. 

 

Er wordt gestemd op Bjorn. De uitkomst is 5 stemmen voor, 16 tegen en 16 

onthouding. Er is geen 2/3de meerderheid dus Bjorn is niet in de RvB gestemd. 

 

d. Cloë Janssens 

 

Als alumniwerking iets is waar je aan wilt werken, zal je ons dan eindelijk eens 

vervoegen op Echo PW volgend jaar? 

Cloë: Ik kan er eens naar kijken. Ik heb er maar eentje overgeslagen. 

 

Als je niet verkozen wordt, zal dit jou dan demotiveren? Waarom (niet)? 

Cloë: voor mijn praesidiumwerk zal het geen invloed hebben. 

 

In jouw brief zeg je dat je veel extra projecten wilt aanpakken, maar dit jaar was jouw 

inzet niet zo merkbaar. Denk je dat dit was omdat je de Quaestorfunctie beoefende? 

Cloë: Ik denk dat het er wel voor een deel een rol speelde, maar ik focuste mij vooral 

op mijn schoolwerk. Volgend jaar is het echter wat kalmer voor mij, en BR vormt voor 

mij minder werkdruk waardoor ik meer tijd zal hebben. 

 

In een debat heb je vaak sterke meningen. Echter is het belangrijk dat beide kanten 

van een verhaal gehoord worden binnen de RvB. Heb je het gevoel dat dit jouw 

capabiliteit binnen de RvB kan limiteren? Zo nee, waarom niet? 

Cloë: Ik weet dat ik koppig kan zijn, maar ik denk niet dat het in de RvB een probleem 

is. Ik denk dat ik slechts een keer over de grens ben gegaan, maar dit lag eerder aan 

miscommunicatie in plaats van koppigheid. 

Wat het debat betreft, hangt het echt van de situatie af. Als ik weet dat ik in het recht 

ben met onderbouwde argumenten en de oppositie toch blijft proberen dan zou ik het 

waarschijnlijk doordrukken. 

 

Wat denk je dat je beter kunt dan andere kandidaten/ de oude zakken fractie van dit 

jaar? 

Cloë: Voor de actieve kandidaten is het voor mij een moeilijke vraag, ik heb ze nog niet 

in serieuze omgevingen gezien dus ik kan hen moeilijk inschatten. Wat voor mij wel 

een voordeel lijkt is dat ik een mening heb die ik durf uit te spreken, waar sommigen 

wel last mee hebben. 

Wat de oude zakken betreft zou ik een actief lid zijn in plaats van raadgevend. Mijn 

voordeel hierbij is hoogstwaarschijnlijk dat ik meer op de hoogte zal zijn van huidige 

zaken in plaats van periodisch eraan herinnerd te worden. 
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Is het niet teveel werk om in Business Relations, de Raad van Quaestoren en de RvB te 

zitten? 

Cloë: Nee dat denk ik niet, want volgens mij zijn dat compleet andere dingen. 

Bijvoorbeeld bij de Raad van Quaestoren kijk je voornamelijk naar uitgaven en 

budgetteringen en ik denk dat ik meer waarde kan hebben dan gewoon nummers 

bekijken. 

 

Voor de alumniwerking, zal je samenwerken met de praeses, andere praesidia of ben 

je van plan het zelfstandig aan te pakken? 

Cloë: Momenteel denk ik om het met de praeses te doen, maar ik denk zeker dat het 

in de toekomst een aparte functie in het praesidium zou kunnen worden. De praeses 

is dan de communicatieverantwoordelijke maar er zal een ander lid de organisatorisch 

verantwoordelijke zijn. 

 

Volgend jaar zal je verantwoordelijk zijn voor de ondernemersdagen en heb je je thesis. 

Is het dan niet beter om daarop te focussen in plaats van die extra rol op je te nemen? 

Cloë: Nee, ik denk dat ik capabel ben om die drie dingen tegelijkertijd te doen. 

 

Er wordt gestemd op Cloë. De uitkomst is 26 stemmen voor, 6 tegen en 4 onthouding. 

Cloë is in de actieve fractie van de RvB gestemd. 

 
15. Varia 

 

Samy: Bedankt iedereen en vooral de nieuwe mensen die er zijn voor de vergadering mee te 

doen. Het is ook soms eng om met andere mensen te spreken maar wees niet bang om je 

mening mee te delen. 

 

Corneel: Ik was eerst, jammer Gijs. 

 

Gijs: Dit is alleen de langste vergadering waar je in zal zitten als je niet in de RvB zetelt. 

Ik ben zeer tevreden met de tweede helft van deze vergadering, er was veel meer input dan 

de eerste helft van veel meer mensen. En voor de nieuwe mensen wees niet bang om je 

mening te delen, er kan enkel goeds uitkomen. 

Ook voor de stemmen. Er is onthouding maar probeer toch voor of tegen te stemmen, dit helpt 

meer met de verkiezingen. 

 

Lennert doet een ad fundum omdat hij verkozen werd voor de actieve ploeg. 

 

Merijn & Yves appreciëren de input van iedereen. 

 

Romain: Voor iedereen die veel herexamens heeft, de bibliotheken zijn terug open maar je 

moet reserveren. 

 

Hendrik wenst iedereen veel geluk met het nieuwe werkingsjaar. 

 

Simon: Poets kan niet zuipen. 


