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Verslag Algemene Vergadering 

30/11/2020 

 
 

 
Aanwezig: Adriaan Francois, Alexander Herbots, Arent Steeno, Arnaud Vansteenvoort, Arne Janse, 
Bjorn Hamakers, Corneel Peters, Dante Van Oeteren, Ebert Kiekens, Emily Gyselinck, Fara Ulenaers, 
Flor Victoor, Gijs Collet, Hanne Esselens, Hendrik Vandeput, Iwert Machiels, Jef Suy, Jethro Young, 
Jochen Valcke, Jonas Vleminckx, Jonas Declercq, Lennert Poets, Liselotte Meersseman, Maarten 
Driessens, Margaux Devos, Mathijs Verbist, Mats Vandemeulebroucke, Mazarine Boelen, Merijn 
Minnen, Pauline Vanvuchelen, Rebecca Tang, Romain Desmedt, Rosário Quintas Baylina, Samy Van 
Vooren, Simon Thielens, Stijn Smeets, Thant Maung, Vedic Kalia, Yves Smits, Zeynep Cagla Kara (40) 
 
Aanwezig zonder stem: Jelle Smolders (1) 
 
Afwezig: Abdu Ghailani, Adelina Georgieva, Geraldine Claes, Gus Vanherf, Kerem Okyay, Tiso Van 
Ooteghem, Yante Van Ham (7) 
 
Volmacht: Mats Vandemeulebroucke (Aron Pedrini Resende), Simon Thielens (Cloë Janssens), Ebert 
Kiekens (Jad Haddad), Jochen Valcke (Matilde Coppye) (4) 
 

 

Volgende AV: Datum en plaats worden nog meegedeeld 

 
Agenda 

1. Goedkeuring Agenda 

2. Goedkeuring Vorig Verslag 

3. Ontslag Emiel Paredis 

4. Coöptatie Jelle Smolders 

5. Skireis Industria 2021 

6. Aanpassing artikel 25 statuten Recup 

7. Update website 

8. Varia 

 
1. Goedkeuring Agenda 

 

De agenda werd goedgekeurd met algemene consensus. 

 

2. Goedkeuring Vorig Verslag 

 

Het vorig verslag (AV van 19/09) werd goedgekeurd met algemene consensus. 

 

3. Ontslag Emiel Paredis 

 

Emiel was een lid van het Sportteam. Het was te moeilijk om zijn studies en Industria met zijn 

andere verantwoordelijkheden te combineren en daarom dient hij zijn ontslag in. 
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4. Coöptatie Jelle Smolders 

 

Jelle wil zich laten coöpteren voor de functie van Communicatie. Hij geeft uitleg over zichzelf 

en licht zijn motivatiebrief toe. 

 

Jelle verlaat de AV. Er volgt een discussie. 

 

Corneel: Een vraag voor Jochen: Werkt Jelle niet al een aantal weken voor Industria? Want hij 

zit al in de Slackgroep. 

Voor communicatie is het belangrijk om met alle andere groepen te kunnen communiceren. 

Jelle was al een medewerker voor communicatie, en het hielp om hem erbij te voegen. 

 

Flor: Welke functie wil hij beoefenen? Het werd niet in de motivatiebrief vermeld volgens mij. 

Jelle wil zich laten coöpteren voor communicatie. 

Jonas Vleminckx: We coöpteren een persoon voor wie hij is, niet voor welke functie hij wil 

beoefenen. 

 

Romain: Hoe zit het met zijn punten? 

Vorig jaar waren deze niet heel goed en dit was ook de reden waarom hij niet mee in de 

kiesploeg zat, maar hij heeft zich ondertussen herpakt en zit nu boven de 50% CSE. 

 

Flor: Ik ken Jelle niet persoonlijk, dus een vraag voor wie hem kent: Zou er een reden zijn 

waarom tegen of onthouding gestemd kan worden? 

Hij moet nog ervaring opdoen, maar dat zou geen reden mogen zijn om tegen hem te 

stemmen. 

 

Er wordt gestemd op Jelle. De uitslag is als volgt: 

- Voor: 35 stemmen 

- Tegen: 1 stem 

- Onthouding: 6 stemmen 

Jelle wordt met een stem van 2/3de meerderheid binnen Industria gecoöpteerd. 
 

5. Skireis Industria 2021 

 

Industria zit in een situatie met corona en wilt daarom geen skireis organiseren. Vanuit de RvB 

en het skiteam werd er gekeken naar het annuleren van het skicontract met zo min mogelijk 

kosten. De volgende opties liggen op tafel en er is niet veel ruimte meer om deze aan te 

passen: 

- Optie 1: De volle annuleringsboete wordt betaald. Dit kost 18.450 euro en dan is Industria 

volledig van Totally af. Hier kunnen ze ook niet op terugkomen. 

- Optie 2: Er wordt niks betaald, maar een tweejarencontract wordt getekend met een 

minimumverplichting van 150 deelnemers tijdens de volgende skireis. Als er 230-280 

deelnemers zijn tijdens het eerste jaar, vervalt dit tweejarencontract echter. Dit nummer 

kan variëren en hangt af van of Totally het goed genoeg vindt of niet. Industria heeft voor 

concrete cijfers gevraagd maar dat konden ze niet geven. 
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- Optie 3: De reis wordt verplaatst, maar afhankelijk van het aantal deelnemers tijdens deze 

volgende reis blijft er een kost over die betaald moet worden. De volgende reis wordt dan 

georganiseerd in het eerste jaar nadat de pandemie voorbij is. De verdeling is als volgt: 

o 150 deelnemers: 7.500 euro 

o 180 deelnemers: 5000 euro 

o 210 deelnemers: 2500 euro 

o 230 deelnemers: 0 euro 

- Optie 4: Deze optie bestaat in principe maar is riskant, en houdt in dat Industria het 

juridisch aanpakken. Als we dit echter verliezen, dan moeten we de advocaat betalen 

bovenop kosten die we zouden hebben van Totally. 

De RvB heeft deze opties besproken en besluit dat optie drie de beste optie is, vanwege het 
feit dat er vorig jaar 220 mensen mee naar Risoul gingen (uitgezonderd externen). Er is dus het 
potentieel om tot 230 deelnemers te geraken, op voorwaarde dat er een goede 
prijs/kwaliteitsverhouding is (en een gemotiveerd skiteam). 
 
Flor: Wat vermeld het huidig contract over overmacht? 
Dat is een moeilijke vraag om ten tijde van corona te bepalen. Er is gevraagd aan een advocaat 
wat zijn mening hierover was, en die zei dat rechtszaken van overmacht wisselvallig uitdraaien. 
Het is ook nagevraagd bij Totally en zij accepteren geen opgelegde overmacht van de KU 
Leuven. Het zou dus juridisch uitgevochten moeten worden. 
 
Jochen: Hoeveel deelnemers zijn er momenteel? 
Acht, waarvan 5 skiteam. Hier hangt dus een grotere boete aan vast als de reis toch doorgaat. 
Er is wel een uitzondering dat Totally twee weken op voorhand bepaalt of de skireis doorgaat 
of niet. Als het niet doorgaat zijn er geen kosten, maar dit is riskant. 
 
Mats: Bij de derde optie vermeldde je een optimale prijs en locatie. Waar duidt dit op? 
Dit duidt op de prijs/kwaliteitsverhouding. Als we een goede locatie hebben voor een degelijke 
prijs is de kans veel hoger om meer mensen mee te krijgen op de reis. 
 
Lennert: Op de RvB vermeldde ik dat er gekeken kon worden naar de voorwaarde van een 
dwangcontract. Is dit gebeurd? 
Er werd hiernaar gekeken en de mogelijkheid bestaat om het als rechtsmisbruik te 
aanschouwen. Dit is echter opnieuw de situatie juridisch aanpakken, waar een kost aan kan 
hangen als Industria verliest. Het juridisch aanpakken kan ook in de toekomst aangehaald 
worden door Totally als we besluiten om er nog mee te partneren. 
 
Adriaan: Is er een manier om met Totally te wachten tot de reis geannuleerd wordt? De prijs 
van contractbreuk is hetzelfde als de volledige annuleringskost. 
Het zal pas twee weken op voorhand geannuleerd worden als dat gebeurt. Ze willen ook dat 
de deal zo snel mogelijk gebeurt. Het is nu een annuleringsdeal aannemen of de reis laten 
doorgaan. 
 
Jonas Declercq: Als er voor optie 3 gegaan wordt en er zijn geen 150 deelnemers, blijft de kost 
gelijk? 
Nee, dan is deze 7500 euro plus de kost voor ieder bed dat niet gevuld is. Dat bedraagt dit jaar 
ongeveer 150 euro. Er kan een contract getekend worden voor minder bedden, maar het 
aantal optionele bedden bedraagt slechts 50% van de minimumopname. 
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Rosário: Als we een van deze deals nemen en de reis wordt toch twee weken op voorhand 
geannuleerd, geldt de deal dan nog steeds? 
Ja. Als we nu de deal nemen dan omzeilen we het risico op het organiseren van een skireis. 
Flor: Weten we iets van andere organisaties zoals Hoogtestage en Ski-line? 
Andere praesides die met deze organisaties samenwerken werden gecontacteerd. VTK heeft 
met Hoogtestage hun skireis kosteloos kunnen verzetten naar het volgende jaar. Er zijn wel 
geen details over hoe dit exact gebeurd is. Voor Ski-line is er een minimumopname van slechts 
1 bed dus als het skiteam meegaat dan is dat ook in orde. Er zal gevraagd worden achter meer 
informatie van andere verenigingen en touroperators om te kunnen vergelijken in de 
toekomst. 
Lennert: Hoogtestage heeft gewoon de naam van de vereniging van de reis geschrapt maar 
organiseert de reis nog steeds voor particulieren. Dit is het geval bij de Psychologische Kring en 
een andere vereniging. 
 
Hendrik: Heeft Totally exact gedefinieerd wat een ‘normaal’ jaar is? Want met corona is het 
moeilijk om te bepalen. 
Het is niet exact bepaald, dit moet natuurlijk in een contract gebeuren. Hier kan op latere tijd 
nog feedback op komen van de AV als de derde optie gekozen wordt. 
 
Yves: Voor mensen die de juridische optie kiezen, hier zet je jezelf niet enkel in een slecht beeld 
bij Totally maar ook bij andere organisaties. Dit zal dus onze kansen verminderen om een 
contract te tekenen bij anderen. 
 
Arne: Wat als je het volgende jaar een slechte locatie krijgt waar je niet zeker bent dat je het 
doel haalt? 
Dan vragen we voor een herziening. Zij geven ons opties en wij kunnen kiezen welke we willen. 
We hebben hen niet agressief aangepakt dus ze kunnen ons niet verplichten tot een bepaalde 
locatie. 
Flor: We hebben ieder jaar een AV rond deze organisator met het oog op het feit dat zij veel 
macht hebben om ons dingen op te leggen. Nu lijkt hetzelfde te gebeuren. 
Ze weten dat we weg willen, ze geven ons opties om langer bij hen te blijven maar ze moeten 
het aantrekkelijk blijven maken want anders zijn we weg. Dus in zekere zin hebben ze niet 
zoveel macht over ons als er gedacht werd. 
 
Flor: Hebben ze in de RvB over de proportie van de boetes gedacht? Met andere woorden, Is 
Totally ervan bewust dat ze aantrekkelijk moeten blijven voor ons met deze boetes? 
Corneel denkt van wel. Ze hebben de prijs van de boete al verminderd en we zijn een van de 
laatste twee klanten in Leuven. 
 
Hendrik: De andere organisatoren lieten dus de andere verenigingen zonder kosten los van hun 
reizen? 
Er werd wat achter de schermen gekeken en dit is niet compleet zoals het lijkt. Bijvoorbeeld 
mocht LBK kosteloos annuleren omdat hun contract toch verliep en hun operator het graag 
zou verlengen. Er zullen waarschijnlijk bij andere verenigingen nog achterliggende motieven 
zijn. 
 
Arne: Bij optie twee is er de optie om in een jaar ervan af te zijn als er een groot aantal 
deelnemers is. Is dit niet hetzelfde als optie drie? 
Ja, maar bij optie twee is er een verplicht tweejarencontract als dat aantal niet behaald wordt. 
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Hendrik: Was er bij de optie drie niet de mogelijkheid om de boete te verschuiven naar een 
extra jaar? 
Ja. 
 
Optie vier en optie twee worden met algemene consensus verwijderd. Optie 2 komt namelijk 
praktisch overeen met optie 3, en optie 4 is te riskant om te overwegen. 
 
Flor: Volgens mij is optie 1 gewoon een standaardoptie van Totally met het gedacht dat 
Industria er niet voor ging kiezen. 
Het is ook weggegooid geld dat voor de studenten gebruikt kan worden. 
 
Optie 1 wordt met algemene consensus weggestemd.  
 
De finale keus is optie 3. Dit wordt goedgekeurd met algemene consensus. 

 
6. Aanpassing artikel 25 statuten Recup 

 

De huidige statuten van de Recup stellen dat indien ze vrijwillig opdoeken met een 4/5de 

meerderheid, de Fakbar Psychologie als eerste vereffenaar wordt aangeduid. Echter is deze 

vereniging onlangs zelf opgedoekt waardoor de eerste plaats door Fakbar Groep T (Delibéré) 

ingenomen wordt. Studentenvereniging Industria vzw heeft de tweede plaats, en erna is de 

Psychologische Kring de laatste mogelijke vereffenaar. 

 

Dit vindt de Psychologische Kring oneerlijk, en dus werd er een werkgroep binnen de Recup 

opgesteld met gelijke aantallen van iedere betrokken partij. Het voorstel waar deze werkgroep 

mee opkwam werd doorgestuurd samen met de uitnodiging van deze AV. Sinds de 

vertegenwoordigers van Industria voor Recup ook in deze AV zetelen, is de vraag naar de AV 

toe of er nog iets aan dit voorstel aangepast moet worden, of dat er iets niet aan klopt. 

 

Corneel: Ik zie dat we voor 10 jaar hebben gekozen. Dat is goed, maar waarom is het de 31ste 

December en niet de start van het jaar? We verliezen hier een half jaar mee. 

Er is hier geen specifieke reden voor. Dit kan besproken en indien nodig aangepast worden. 

 

Er zijn geen verdere opmerkingen. De leden van de AV die meezetelen in de Recup AV zullen 

het commentaar van Corneel opbrengen en het voorstel voor de rest goedkeuren. 

 

7. Update website 

 

Jonas Vleminckx en Jochen zijn aan de hoofdwebsite aan het werken om het mooi te maken. 

De huidige status van de website wordt getoond. 

 

De hoofdwebsite wordt momenteel afgewerkt. De site van de KursusDienst is ook al klaar, en 

er is al tijdens het eerste semester mee gewerkt. Het lanceringsdoel van de hoofdwebsite is 

het begin van het tweede semester. Er is namelijk nog werk voor de activiteiten en de 

inschrijvingensite. 

 

Er wordt ook gewerkt aan de medewerkerssite, maar dit heeft een lagere prioriteit omdat er 

niet veel medewerking is ten tijde van corona. 
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Rosário: Over de portretfoto’s, wordt hiervoor nog een moment georganiseerd? 

Ja. Voor het huidige team wordt een pagina voorzien waarvoor portretfoto’s genomen moeten 

worden. Dit moet nog gebeuren maar staat voor binnenkort gepland. 

 

8. Varia 

 

Corneel: Toen Jochen het scherm sloot viel mij op dat Mazarine een gigantische doos naar 

binnen bracht. Ik ben benieuwd wat er in de doos zit. 

De doos bevat het EE3-project van Mazarine. 

 

Jochen: Het was vandaag het laatste journaal van Martine Tanghe. Ik moest dit journaal 

afzetten voor de AV, dus ik hoop dat dit het waard was. 

 

Corneel zoekt naar Nederlandse mensen om Among Us mee te spelen. Er zijn nog twee 

plaatsen beschikbaar. 

 

Flor: Dit is de laatste AV voor de examens, dus veel geluk aan alle studenten. 

 

Pauline vraagt naar feedback over het nieuwe T-magazine. De feedback is zeer positief. Yves 

heeft het T-magazine nog niet gelezen maar krijgt de link van Samy. 


