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Verslag Algemene Vergadering 

19/09/2020 

 
 

 
Aanwezig: Abdu Ghailani, Adriaan Francois, Alexander Herbots, Arent Steeno, Bjorn Hamakers, Cloë 
Janssens, Corneel Peters, Dante Van Oeteren, Ebert Kiekens, Fara Ulenaers, Flor Victoor, Gijs Collet, 
Gus Vanherf, Hanne Esselens, Hendrik Vandeput, Iwert Machiels, Jef Suy, Jethro Young, Jochen Valcke, 
Jonas Declercq, Jonas Vleminckx, Kerem Okyay, Liselotte Meersseman, Margaux Devos, Mathijs 
Verbist, Matilde Coppye, Mats Vandemeulebroucke, Rebecca Tang, Romain Desmedt, Samy Van 
Vooren, Simon Thielens, Stijn Smeets, Zeynep Cagla Kara (33) 
 
Aanwezig zonder stem: Mazarine Boelen (1) 
 
Afwezig: Aron Pedrini Resende, Emiel Paredis, Geraldine Claes, Lennert Poets, Maarten Driessens, 
Merijn Minnen, Pauline Vanvuchelen, Thant Maung, Tiso Van Ooteghem, Yves Smits (10) 
 
Volmacht: Bjorn Hamakers (Emily Gyselinck), Dante Van Oeteren (Arnaud Vansteenvoort), Gijs Collet 
(Yante Van Ham), Iwert Machiels (Rosário Baylina), Mats Vandemeulebroucke (Jad Haddad), Margaux 
Devos (Adelina Georgieva),  Zeynep Cagla Kara (Arne Janse) (7) 
 

 

Volgende AV: Datum en plaats worden nog meegedeeld 

 
Agenda 

1. Goedkeuring Agenda 

2. Goedkeuring Vorig Verslag 

3. Coöptatie Mazarine Boelen 

4. Coöptatie Vedic Kalia 

5. Overlopen jaarrekening boekjaar 2019 

6. Goedkeuring jaarrekening boekjaar 2019 

7. Overlopen budgettering 2020-2021 

8. Goedkeuring budgettering 2020-2021 

9. Budget aanvraag 

10. Varia 

 
1. Goedkeuring Agenda 

 

De agenda werd goedgekeurd met algemene consensus. 

 

2. Goedkeuring Vorig Verslag 

 

Het vorig verslag werd goedgekeurd met algemene consensus. 
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3. Coöptatie Mazarine Boelen 

 
Mazarine Boelen stelt zich voor. Ze wilt gecoöpteerd worden als eerstejaarswerking. 

 

Flor: Kan ik een update krijgen over de vorming van de nieuwe eerstejaarswerking werkgroep? 

Momenteel is er 1 schachtenmeester. Dit jaar zijn we bij Industria van plan om dit uit te 

breiden. Hierbij zou Jonas Declercq dan de leidende rol nemen, en Mazarine zal dan bijstaan 

als eerstejaarswerking. 

 

Voordat er doorgegaan wordt met de stemming, wordt er attent gemaakt dat niet 2/3e van de 

AV leden aanwezig is. De stemmingen kunnen daarom niet doorgaan. 

Samy probeert ervoor te zorgen dat meer mensen aanwezig zullen zijn. Ondertussen wordt er 

een kleine pauze genomen om te wachten op extra leden. 

 

Er is meer dan 2/3e van de leden aanwezig. De AV kan voortgezet worden. 

 

De coöptatie van Mazarine wordt besproken.  

 

Flor: Een vraag voor Jonas Declercq, wat zijn de functies of taken die gepland zijn voor 

Mazarine om te vervullen? 

Momenteel zijn er 4-5 geplande evenementen. Hier zal ze bij meehelpen om deze te 

organiseren en ze zal ook helpen om een alternatief te bedenken voor de doopgerelateerde 

activiteiten, die niet mogen doorgaan dit jaar. 

 

Er volgt een stemming voor de coöptatie van Mazarine. De uitslag is als volgt: 

• Voor: 31 stemmen 

• Tegen: 2 stemmen 

• Onthouding: 3 stemmen 

 

Een 2/3de meerderheid heeft voor gestemd, dus Mazarine is gecoöpteerd bij Industria. 

 

4. Coöptatie Vedic Kalia 

 

Vedic Kalia wilt gecoöpteerd worden bij de werkgroep International van Industria. Hij is echter 

niet aanwezig en er wordt dus meteen overgegaan op discussie. 

 

Er volgt een stemming voor de coöptatie van Vedic. De uitslag is als volgt: 

• Voor: 27 stemmen 

• Tegen: 2 stemmen 

• Onthouding 8 stemmen 

 
Een 2/3de meerderheid heeft voor gestemd, dus Vedic is gecoöpteerd bij Industria. 
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5. Overlopen jaarrekening boekjaar 2019 

 

De jaarrekening van het fiscaal jaar van 2019 wordt overlopen. Het bevat veel specifieke 

Nederlandse termen dus deze worden naar beste vermogen gedefinieerd tijdens de uitleg. 

 

Ten eerste bevat de jaarrekening algemene informatie en de details van de RvB van Solid. 

 

Vervolgens worden de activa en passiva van de rekening overlopen. (Vaste) activa staat voor 

alles wat eigendom is van Industria. Dit kan zowel fysiek (materieel) als niet fysiek 

(immaterieel) zijn. Dit jaar is er redelijk wat activa bijgekomen, de oorzaken hiervan zijn de 

website en het nieuwe meubilair. Voor de website zijn enkel de kosten van Statik inbegrepen, 

want die van Stifi zijn gebeurd in het fiscaal boekjaar 2020. 

 

De uitgaven zijn minder dan eigenlijk is uitgegeven, maar de reden hiervoor zijn nog 

openstaande facturen, wat ieder jaar ook het geval is. Wat verbeterd is ten opzichte van de 

vorige jaren is dat het aantal openstaande facturen minder is, en daarvan zijn er al een aantal 

afgehandeld (wederom buiten het fiscaal boekjaar).  

 

De passiva staat voor de manier waarop Industria het verworven eigendom financiert. Het 

bestaat uit een eigen vermogen (dit is de financiële waarde die Industria heeft opgebouwd 

over de jaren) en schulden van openstaande leningen. Echter zijn deze schulden praktisch 

onbestaand omdat Industria geen leningen heeft openstaan. Er zijn wel nog schulden, maar 

dit zijn BTW kosten waarvan de berekening na het boekjaar zijn doorgekomen en betaald. 

Industria heeft dus momenteel geen schulden. 

 

Hierna wordt de resultatenrekening doorlopen. Hierin wordt de omzet beschreven die 

Industria heeft gedraaid in het fiscaal boekjaar. Het eindresultaat is een positief bedrag van 

rond de 70.000 euro. 

 

Er wordt tenslotte nog verder in detail gegaan over de staat van de vaste activa en kleinere 

veranderingen betreffende afschrijvingen. Een verandering hiervan is dat de afschrijvingsduur 

van het meubilair en de andere bijhorende zaken verlaagd is van 10 jaar naar 5 jaar, 

voornamelijk omdat het meubilair niet tot 10 jaar lang mee kan gaan. 

 

Gus: Mijn adres is fout bij de algemene informatie. Ik zal het juiste adres doorsturen. 

Dat is omdat je al een aantal jaar op een rij bestuurder bent, en die data wordt opgeslagen in 

de databank van de boekhouder. We zullen het veranderen. 

 

6. Goedkeuring jaarrekening boekjaar 2019 

 

De jaarrekening van het fiscaal boekjaar 2019 wordt goedgekeurd met algemene consensus. 

 

7. Overlopen budgettering 2020-2021 

 

Alexander en Jonas Vleminckx overlopen de opgestelde budgettering voor het werkingsjaar 

2020-2021. De verschillende onderdelen worden besproken. 
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• Bedrijvenrelaties 

 

De budgettering voor Bedrijvenrelaties blijft grotendeels hetzelfde. Voor de 

ondernemersdagen is er een lager budget vanwege de verwachting dat er minder 

bedrijven aanwezig zullen zijn door de maatregelen, wat de inkomsten ook vermindert. 

 

• Subsidies 

 

Industria ontvangt een extra coronasubsidie van LOKO om materiaal voor de 

coronamaatregelen mee aan te kopen. 

 

• KD 

 

De winstmarge van de KD is verlaagd naar 8%. Dit is deel van een plan om door de jaren 

heen te streven naar een winstmarge van 0%. De verwachte inkomsten van de 

boekenverkoop is niet finaal omdat niet alle info voor de boeken is doorgekomen. 

 

Simon: Is het niet mogelijk om de winstmarge nog verder te verlagen, bijvoorbeeld naar 

7% in plaats van 8%? 

Theoretisch kan dit, maar dan zit Industria voor het eindtotaal in het rood (negatief). 

Simon: Dan zou het volgens mij nog steeds mogelijk moeten zijn. Met de Raad van 

Quaestoren heb ik vernomen dat de winst op de boekenverkoop telkens onderschat wordt 

en dat een kleinere marge dus geen probleem zou moeten zijn. 

Gus: Is er hier een overzicht van zodat we exact weten welke jaren we hebben onder- of 

overschat? Indien we geen duidelijk overzicht hebben lijkt het een mogelijk risico, en tijdens 

deze coronaperiode lijkt het me niet slim om dit soort risico’s te nemen. 

Simon: Hier is geen bestaande data van, het is eerder een vluchtig overzicht. 

 

Er zal gekeken worden naar de mogelijke haalbaarheid van een verder verlaagd winstmarge. 

 

• Ontspanning 

 

Er is minder budget aangerekend voor Ontspanning door de annulering van alle cantussen 

in het eerste semester en onzekerheid over mogelijke verplaatsingen van deze cantussen 

naar het tweede semester. Fakfeesten krijgen ook wat minder budget vanwege de 

verplichte opstelling die Recup moet naleven omtrent de maatregelen. 

 

Flor: De budgetten voor de fakfeesten en cantussen lijken niet opgesteld met corona in het 

achterhoofd. 

De meerderheid van de cantussen gaat door in het tweede semester, en alles vanaf Maart is 

gebudgetteerd alsof er geen maatregelen zouden zijn, en dus gebaseerd op vorige jaren. 

Indien nodig kan dit veranderd worden bij de halfjaarlijkse budgettering. 

Flor: Ik zie ook geen winstgetal bij fakfeesten. 

Dit is omdat fakfeesten bijna altijd verlies draaien. 
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• Sport 

 

Het meeste blijft hetzelfde, enkel voor de 24 urenloop wordt onze opstelling gedeeld door 

3 kringen dus wordt de kost ook verdeeld onder deze 3 kringen. De Jeneverspelen staan 

er nog op maar zullen waarschijnlijk vervangen worden door een sportinitiatie-activiteit. 

 

• Events 

 

De Kick Off is vervangen door een zomer bar en is gebudgetteerd. Het is onzeker of het 

galabal in semester 2 zal mogen doorgaan. Indien dit niet mag zal er een alternatief 

gevonden worden zoals voor de Kick Off gedaan is. 

Flor: Wat is de zomer bar? 

Het is een nieuw concept ter vervanging van de Kick Off. Concreet wordt er een buitentoog 

geïnstalleerd op 3 locaties in en rondom Leuven (Philipssite, Stadspark en Alma 

3/Kasteelpark). Dit wordt georganiseerd door Industria samen met 7 andere kringen. 

Flor: En wij geven hier 60.000 euro voor. Moet dit bedrag dan maal 8 gedaan worden? 

Het is een grote activiteit, en is ontworpen om per locatie ten alle tijde 160 man te kunnen 

zetelen. Er gaat dus veel geld in de regeling van drank, constructie en logistiek. Het moet 

wel niet maal 8, Industria is de organiserende kring en alle informatie omtrent het budget 

wordt dus hier verzameld. 

 

• International 

 

Wederom zijn er verlaagde budgetten vanwege de corona-maatregelen. 

 

• Schachtenmeester 

 

Ook hier zijn er geannuleerde activiteiten, namelijk alle doopgerelateerde activiteiten. Er 

wordt gekeken naar het organiseren van (online) alternatieven, maar momenteel is hier 

niks voor gebudgetteerd. 

 

• Public Relations 

 

Gijs: Wat omvat het budget voor Public Relations precies? 

Dit budget wordt gebruikt voor de jaarlijkse bedanking van werknemers op Groep T. Hier 

worden ook dingen mee aangekocht zoals kerstkaartjes en cadeaus voor werknemers (bv. 

een knuffelbeer voor de nieuwe baby van Julie van Groep T). Nieuw dit jaar is een licentie 

voor Photoshop voor het communicatieteam. 

 

• Recup 

 

De budgettering blijft hetzelfde. Enkel voor de stewardshiften is het nog onbekend 

vanwege de veranderde openingsuren (ze zijn enkel open tot 1 uur). 

Jochen: Van wat ik van Recup gehoord heb zullen er niet veel stewards nodig zijn. 
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• Allerlei 

 

Er wordt budget ingerekend voor de aankoop van beschermend materiaal voor de corona-

maatregelen. Voor drankverkoop is het nog onzeker of dit doorgaat dus er is niks voor 

gebudgetteerd. Tenslotte is het budget voor kantoormateriaal en de kilometervergoeding 

lager vanwege de verwachtte vermindering ervan. 

 

Jochen: Is het budget voor medewerkers en kiesweek niet veel voor het komende jaar? 

Er zal naar gekeken worden. 

 
Er is ook budget vrijgemaakt voor onderhoud van de website. Dit is omdat de website 

momenteel niet 100% werkt vanwege een update aan de servers van Ulyssis. Om dit 

probleem te remediëren wordt er tot de nieuwe site beschikbaar is gebruik gemaakt van 

de server van Hendrik, waarvoor betaald moet worden. 

 

Jochen: Ging het budget voor Worldline niet minder zijn? 

Er wordt gestreefd naar een compleet cashloze werking, dus daarom is er meer budget 

voor Worldline/bancontact. 

 

• Investeringen 

 

De investering voor de dongle is er vanwege het feit dat het huren ervan praktisch 

evenveel kost als het kopen ervan, met als voordeel dat er telkens een nieuwe gehuuurd 

kan worden. 

 

Er is ook een investering voor textiel voor Sport, dit is vanwege de nood aan nieuwe truitjes 

voor sportcompetities. 

 

Het eindtotaal van de budgettering is een winst van 504.97 euro. 
 

Gus: Is er iets besproken in de budgettering over de site? 

Nee, het budget voor de vernieuwing van de site is al goedgekeurd in het jaar van Solid. 

Gus: Maar moet er niet gebudgetteerd worden dat we een deel van de uitgaven mogelijks 

terugbetaald krijgen van Groep T? 

Het is logischer om hiervoor de oudere budgettering te updaten, omdat dat uitgegeven geld is 

van die budgettering die we eigenlijk terugkrijgen. 

 

Gijs: Wat is die dongle precies? 

De dongle is een klein apparaat dat gebruikt wordt om vanop afstand lichtinstallaties te 

besturen. Het dient ter vervanging van een grote besturingsinstallaties, en kan makkelijk 

toegepast worden bij fakfeesten, versiering op Groep T en dergelijke. 

 

8. Goedkeuring budgettering 2020-2021 

 

De budgettering van het werkingsjaar 2020-2021 werd goedgekeurd met algemene consensus. 
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9. Budgetaanvraag 

 

Er wordt een aanvraag gemaakt van 1.846,82 euro voor de herindeling van het supportkot. Dit 

budget wordt gevraagd van de investeringsrekening, en is bedoeld voor meubilair dat 

meerdere jaren zal moeten meegaan. 

 

Het herindelingsplan wordt uitgelegd: Er worden nieuwe rekken besteld om spullen in te 

bewaren, en de plattegrond/layout van het supportkot is veranderd. Er werd gekeken naar 

meerdere leveranciers en uiteindelijk is dit de eindprijs die het beste uitkwam. 

 

Romain: Ik had ook prijzen voor mogelijke lades doorgestuurd. Zou het nog mogelijk zijn om 

de prijs hiervoor aan te passen of opnieuw aan te vragen? 

Het kan opnieuw aangevraagd worden indien nodig of we kunnen aan het eind van het jaar 

bekijken welke winst er is en dat mogelijks investeren. 

 

Hendrik: Heb je er aan gedacht dat we mogelijks van locatie moeten veranderen? 

We zijn nog aan het wachten op bevestiging van Groep T hierover. 

Hendrik: Let wel op dat als er van locatie veranderd moet worden, het lokaal dat we nu bezitten 

is hoger dan de meeste andere lokalen op Groep T. 

 

De budgetaanvraag is goedgekeurd met algemene consensus. 

 

10. Varia 

 

Flor: Er is gesproken geweest in de budgettering over erelidgelden. Jochen heeft gezegd dat hij 

ermee bezig was. Is hier al een idee over? 

We zijn er mee bezig, het is redelijk druk geweest in verband met de voorbereidingen. Ofwel 

gaan we de kostprijs verlagen ofwel meer proberen aanbieden binnen het lidmaatschap, maar 

welk pad we opgaan moeten we nog steeds beslissen. 

Er zijn wel alumni-activiteiten die volledig corona-proof zullen plaatsvinden, dus daar kunnen 

alumni momenteel al terecht. 

 

Cagla: Er zijn nog steeds open KD shiften voor dinsdag, woensdag en vrijdag. Kijk jullie schema 

na en indien mogelijk vul een paar shiften in. 


