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Verslag Algemene Vergadering 

17/12/2019 

 
 

 
Aanwezig: Adriaan Francois, Alexander Herbots, Arnaud Janssens de Varebeke, Arnaud 
Vansteenvoort, Arne Janse, Bjorn Hamakers, Cloë Janssens, Corneel Peters, Daan Smets, Dante Van 
Oeteren, Flor Victoor, Hanne Esselens, Inge Reynaert, Jochen Valcke, Jonas Declercq, Jonas Vleminckx, 
Matilde Coppye, Mats Vandemeulebroucke, Merijn Minnen, Michiel Vanderwaeren, Noah Martens, 
Romain De Smedt, Samy van Vooren, Simon Thielens, Sven Imbrechts, Thomas Luyten, Yves Smits (27) 
 
Afwezig: Geraldine Claes, Maarten Driessens, Pauline Vanvuchelen, Thai Duong Truong, Fabian De 
Lescluze, Gus Vanherf, Gijs Collet, Ine Verhaeren, Yante Van Ham (9) 
 
Volmacht: Jonas Vleminckx (Bram Van Den Haute), Alexander Herbots (Hendrik Van de Peer), Adriaan 
Francois (Hendrik Vandeput), Yves Smits (Jordi Van Hyfte), Simon Thielens (Margaux Devos), Pauline 
Vanvuchelen (Matilde Coppye), Arnaud Janssens de Varebeke (Remi De Coster), Mats 
Vandemeulebroucke (Rosario Quintas Baylina), Thomas Luyten (Ruben Holsbeekx), Jonas Declercq 
(Sara Sandh), Samy van Vooren (Stephanie Lemmer), Noah Martens (Wouter De Wachter), Inge 
Reynaert (Zeynep Cagla Kara) (13) 
 

 

Volgende AV: Datum en plaats worden nog meegedeeld 

 
Agenda 

1. Goedkeuring Agenda 

2. Goedkeuring Vorig Verslag (24/10) 

3. Offertes site 

4. Toevoeging HR 

5. Voorstel jaarrekening 2018-2019 

6. Varia 

 
1. Goedkeuring Agenda 

De agenda werd goedgekeurd met handopsteking. 
 

2. Goedkeuring Vorig Verslag (24/12) 

 

Het vorig verslag werd goedgekeurd met handopsteking. 

 

3. Offertes site 

 

Als RvB geven we onze voorkeur aan Statik. 

 

Sven: waarom is het nodig om €20.000 besteden aan een nieuwe site?  

De huidige site is niet GDPR proof en hij werkt momenteel niet 100% zoals het hoort. 
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Is de persoon (Koen) die de huidige site heeft gemaakt, gevraagd om de site te vernieuwen? 

Nee, want we wouden zorgen dat de huidige site meteen in orde is en zorgen dat hij in de 

toekomst toekomstbestendig is. 

 

Flor: is er return of investment?  

We willen ermee meer het medewerkingssysteem in de kijk zetten en zorgen dat we GDPR in 

orde zijn. Het gaat vooral om het imago naar de student te verbeteren en te zorgen dat er meer 

gebruik gemaakt gaat worden van de site. 

 

Sven: hoeveel geld staat er momenteel op de spaarrekening?  

Er staat al €6.000 opzij op de investeringsrekening voor de site en nog eens €3.500 op de 

reserverekening dat voorbestemd is voor de site.  Het voorstel is €35.500 van de 

reserverekening af te halen en de bedoeling is dat er hierna niets meer van de reserverekening 

wordt afgehaald worden, aangezien dat vanaf dan investeringen van de investeringsrekening 

moeten komen. Er staat momenteel €82.000 op de reserverekening.  

 

Merijn: vanaf wanneer kan je al boetes krijgen voor GDPR?  

Nu al. Simon: de boetes kunnen oplopen tot 10% van de omzet. 

 

Noah: wij zijn naar bedrijven gaan kijken omdat die gewoon zijn om met mensen te werken 

die er niets van kennen in tegenstelling tot met freelancers.  

 

Simon: we willen niet met freelancers werken omdat dit het grootste project is dat we met 

werken, omdat we GDPR conform willen zijn en omdat een bedrijf opnieuw van nul start zodat 

we zeker een site hebben die zoals wij willen en ten slotte wil eventueel ook investeren in zo 

een groot project en Groep T gaat sneller meegaan met een bedrijf. 

 

Flor: Koen vragen lijkt mij tijdverlies.  

 

Sven: zorg dat je op papier krijgt wat je krijgt voor je geld. 

 

Flor: zorg dat je weet wat het verschil is tussen service- en onderhoudskosten. 

 

Sven: als je bepaalde dingen niet specificeert gaan zij dit niet aannemen, dus zorg dat je alles 

goed specificeert.  

Simon: bij alle bedrijven zit een planningsfase erbij waar alles wel duidelijk wordt afgesproken. 

 

Jochen: LOKO werkt ook samen met Statik en daar loopt alles vlot.  

Corneel: zij hebben ook de site van de KU Leuven gemaakt. 

 

Flor: waarom de andere niet?  

De redenen waarom we niet voor de andere bedrijven kozen worden overlopen. 

 

Yves: welke tools zijn momenteel niet GDPR conform?  

Alle tools waar je jezelf moet op inloggen. 
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Yves: ik heb de mensen van Statik ook gesproken en ik denk wel dat zij dit kunnen. 

 

Arne: heb je al samengezeten met andere kringen? Zijn hun sites wel conform?  

Kleinere kringen hebben vaak niet zoveel tools en onze tools zijn allemaal doorgelinkt. Wij 

hebben een redelijk ingewikkeld systeem. 

 

Sven: vooraleer je al het budget investeert, investeer je best eerst in de planningsfase en 

nadien er een deftig plan is uitgewerkt, kan je naar groep T gaan en meer geld aanvragen. 

 

Arne: wat als je de rest van het budget niet krijgt van de AV na de planningsfase.  

Dan is er €6000 verspilt aan de planningsfase. 

 

Yves: als je geld krijgt van Groep T, ga je dan meer investeren in de site?  

Nee, we houden ons aan de voorgestelde prijs. 

 

Nu wordt Statik goedgekeurd om dan in de planningsfase te gaan. Na deze planningsfase kan 

er naar Groep T gestapt worden om te kijken hoeveel we krijgen. Nadien kan het resterende 

bedrag aan de AV aangevraagd worden. 

 

Er kan ook best eens samengezeten worden met LOKO of de KU Leuven om te kijken hoe de 

samenwerking bij hen verliep.  

 

Er zal nu gestemd worden of er €6160 van op de investeringsrekening gebruikt mag worden 

voor de planningsfase van de site. 

Voor: 38 

Tegen: 1 

Onthouding: 0 

 

4. Toevoeging HR 

 

Momenteel is er geen regeling opgesteld bij wie de kost komt als er schade is. Daarom willen 

we een artikel toevoegen aan het HR. Dit artikel vind je bijgevoegd terug.  

 

Daan: vanwaar komt het bedrag van €150? 

Dit is met de natte vinger beslist. 150 is niet te laag, maar ook niet kreupelend hoog. 

 

Merijn: Wat valt onder schade?  

Als er een kost ten gevolge van een ongeval binnenkomt bij Industria. 

 

Michiel: zien jullie dit zitten om als RvB iemand alles te laten betalen? De RvB kan als 

vriendengroep toch geen beslissingen maken hierover? Waarom betaalt de persoon niet alles 

als hij toch in fout was? 

Er zijn soms situaties waar het niet zo simpel is. Boetes betaalt de persoon steeds volledig. De 

regel is opgesteld om rekening te houden met uitzonderlijke situaties. De RvB beslist hierover 

in functie en hoort geen rekening te houden met persoonlijke kwesties. 
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Stemming ter goedkeuring van het artikel: 

Voor: 39 

Tegen: 0 

Onthouding: 0 

 

5. Voorstel jaarrekening 2018-2019 

 

De Quaestoren stellen de jaarrekening van Fuel voor. 

 

Vaak wordt hier snel doorgegaan terwijl dit wel het officiële document is dat we voorleggen 

als we bv. een lening aanvragen. Daarom wordt er deze keer iets deftiger doorgegaan. 

 

Stemming ter goedkeuring van de jaarrekening: 

Voor: 39 

Tegen: 0 

Onthouding: 0 

 

6. Varia 

 

Michiel: kan je in de uitnodiging van de AV een ICS-bestand toevoegen?  

Jochen: ik kijk het eens na. 

 

Michiel: wat is het thema van het Galabal?  

Het galabal is op 28 februari, maar het thema is nog niet bekend gemaakt. 

 

Yves: wat is de reden dat de after work drink in Recup is doorgegaan?  

Het leek ons moeilijker om eerst op de ene plaats iets te drinken om dan daarna toch door te 

gaan naar de Recup. We houden er in de toekomst rekening mee dat het leuker is om het eens 

op een andere locatie te doen. 
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Voorstel nieuw artikel HR 
Bij schade, waarvan de kost verhaald kan worden op Industria tijdens het uitvoeren van een opdracht 

voor Industria, wordt de kost van de schade volledig gedekt door Industria. Dit geldt niet wanneer de 

schade ten gevolge is van illegale of strafrechtelijke handelingen. In dit geval (illegale of 

strafrechtelijke handelingen) zal de persoon in kwestie zelf de kost van de schade moeten betalen 

mits de kost onder €150 (HONDERDVIJFTIG EURO) ligt. Indien de persoon in kwestie hiermee niet 

akkoord gaat, kan hij dit aanvechten op een Raad van Bestuur. Als de kost €150 (HONDERDVIJFTIG 

EURO) of meer is, zal er een verdeling besproken worden op de eerstvolgende Raad van Bestuur met 

de persoon in kwestie aanwezig. Elke verdeling die door de Raad van Bestuur wordt opgemaakt, 

moet goedgekeurd, afgewezen of gewijzigd worden door de Algemene Vergadering met een twee-

derde meerderheid. 

 

 


