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Verslag Algemene Vergadering 

08/11/2021 

 
 

 
Aanwezig: Abdel Naser Abdo, Adriaan Francois, Alexander Herbots, Arent Steeno, Arne Janse, Astrid 
Van Kerckhoven, Bjorn Hamakers, Cian Borman, Cloë Janssens, Corneel Peters, Dante Van Oeteren, 
Ebert Kiekens, Emily Gyselinck, Fara Ulenaers, Hendrik Vandeput, Jad Haddad, Jef Suy, Jelle Cuypers, 
Jethro Young, Jonas Vleminckx, Liselotte Meersseman, Margaux Devos, Marie Van De Weyer, Mats 
Vandemeulebroucke, Maxim Gerits, Mazarine Boelen, Pauline Vanvuchelen, Robin Janssens, Romain 
De Smedt, Samy Van Vooren, Seppe Van de Plas, Simon Thielens, Sofie Delaet, Stijn Smeets, Vedic 
Kalia, Wout Rubbrecht, Yarne Billen, Yves Smits (38) 
 
Afwezig: Flor Victoor, Gijs Collet, Jelle Smolders, Matilde Coppye (4) 
 
Volmacht: Abdel Naser Abdo (Rosário Baylina), Arent Steeno (Tiso Van Ooteghem), Arne Basteijns 
(Cian Borman), Astrid Van Kerckhoven (Robbe Hollevoet), Corneel Peters (Jochen Valcke), Ebert 
Kiekens (Anton Van Lieshout), Fara Ulenaers (Rebecca Tang), Jethro Young (Thomas Luyten), Stijn 
Smeets (Stijn Hofkens)  (9)  
 

 

Volgende AV:  Datum en plaats dienen nog meegedeeld te worden. 

 
Agenda 

1. Goedkeuring Agenda 

2. Goedkeuring vorig verslag 

3. Goedkeuring jaarrekening 2020-2021 

4. Verzoek investering Communicatie materiaal 

5. Ontslag 

a.  Simon Verstraete 

b. Kerem Okyay 

c. Kobe Marien 

6. Coöptaties 

a. Mathilde Blanc 

b. Nick Colson 

c. Thomas Declercq 

d. Wiktoria Redecka 

7. Uitgebreid verzoek investering Communicatie materiaal 

8. Uitgebreid verzoek bedrijfsidentiteit 

9. Varia 

 
 

1. Goedkeuring Agenda 

De agenda wordt goedgekeurd met algemene consensus. 
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2. Goedkeuring Vorig Verslag 

 

Jonas merkt op dat de Lustrumbegroting voor het lopende jaar niet is goedgekeurd tijdens de 

voorgaande vergadering. Dat was niet vermeld in het toegezonden verslag.  

Alexander legt uit dat de begroting voor het huidige semester in feite wel is goedgekeurd.  

 

Het vorige verslag (AV 19/09) wordt niet goedgekeurd. Arent zal een nieuwe versie sturen met 

de bovengenoemde aanvulling. 

 

3. Goedkeuring jaarrekening 2020-2021 

 

Corneel legt uit dat er geen gedetailleerd overzicht van de jaarrekening moet worden gegeven. 

Dat is iets dat binnen de RvQ moet worden besproken. 

Alexander overloopt heel kort enkele van de belangrijkste elementen uit het document.  
 
Er is een aanzienlijk verschil tussen de resultaten van Solid en Volt. Het verschil is vooral te 
wijten aan de aanhoudende pandemie. 
 
Er is een verschil tussen de resulterende winst berekend door de boekhouder en de 
quaestoren. Het genoemde probleem is voornamelijk afkomstig uit de Kursusdienst. Er wordt 
verondersteld dat de boekhouder een fout heeft gemaakt bij de verwerking van de KD-
transacties. 
 

Samy: Kunnen wij het document bijgevolg alsnog goedkeuren? 

Het is geen nieuw probleem. Bovendien bevindt het zich louter aan de kant van de 

boekhouder. Het document kan worden goedgekeurd en opmerkingen naar behoren 

genoteerd voor het volgende jaar.    

De jaarrekening wordt goedgekeurd met algemene consensus.     
 
Dante legt uit dat het document al eerder aan de AV had moeten zijn toegestuurd, om de 

leden voldoende tijd te gunnen om het door te lezen.   

 

4. Verzoek investering huisstijl 

 

Sociale media worden steeds belangrijker om studenten te bereiken. Op dit moment wordt op 

evenementen gebruik gemaakt van een camera van één van de leden van het praesidium. 

Idealiter wordt er binnenkort geïnvesteerd in een Industria camera. Die zou bij veelvuldig 

gebruik zeer voordelig zijn. Het is van essentieel belang dat de camera, mits zorgvuldig 

verzorgd, nog jaren mee kan gaan. 

 

Pauline somt de meest geschikte onderdelen op, waaronder een fototoestel met lenzen. 

Daarnaast zou de kit bestaan uit een flash, extra batterij, lens adapter en beschermzak. 

Optioneel wordt ook een GoPro aangeschaft, wat handig is bij evenementen zoals de Big Jump 

Run. 
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Corneel: Waarom specifiek voor duur materiaal kiezen? Het praesidium kent wellicht niet de 

waarde van de voorwerpen die ze dan gebruiken. 

De camera en toebehoren zouden uitsluitend worden gebruikt door leden van Communicatie. 

Elk jaar wordt duidelijk gemaakt dat er voor al de apparatuur moet worden gezorgd. 

 

Thomas deelt zijn persoonlijke ervaring. Hij heeft voor een eerder evenement foto's gemaakt 

met zijn camera. Omdat er weinig licht was, moesten veel van de foto's worden weggegooid. 

Enkel met uitstekende apparatuur kan je de typische Industria-evenementen vastleggen. 

 

Corneel merkt op dat de nieuwe camera enkel zou worden gebruikt voor kleinere 

evenementen, wat niet altijd nodig is. Voor grotere evenementen wordt meestal een 

professionele fotograaf ingeschakeld. 

 

Dante legt uit dat idealiter elk jaar de nodige vaardigheden worden overgedragen tussen 

Communicatie. Zij zullen dan altijd in staat zijn met de apparatuur om te gaan. Het zou dus niet 

nodig zijn om beroep te doen op externe medewerkers. 

 

Hendrik benadrukt het belang van kennisoverdracht tussen communicatieteams. Er moet een 

concreet plan worden opgesteld om die overdracht zo effectief mogelijk te maken. 

Dante verklaart dat er al een plan is uitgewerkt en in werking gezet. Nu krijgt 
Communicatie toegang tot het leerplatform Skillshare. Het team begint tijdens de 
zomer met het leren van de aangeboden leerstof.  

 
Alexander wijst erop dat Industria fungeert als een leerervaring voor de leden van het 
praesidium. Een functie kan het leerproces slechts optimaliseren met de beschikbare opleiding 
en uitrusting. 
 
Corneel is er niet van overtuigd dat een investering van dergelijke omvang nodig is. Het is beter 
om een professionele fotograaf naar de evenementen te laten komen wanneer foto's 
essentieel zijn.  
 
Pauline licht toe dat er tijdens een evenement als Galabal doorgaans meerdere fotografen 
rondlopen. Naast de beroepsfotograaf zouden de leden van de Communicatiegroep een groter 
aantal foto's van de algemene sfeer kunnen leveren. 
 
Dante stelt dat het geen alles-of-niets zaak is. Het zou mogelijk zijn de verschillende materiële 
voorstellen te bekijken en een andere beslissing te nemen. De opties zijn al gepresenteerd 
tijdens een eerdere RvB vergadering. 
 

Jethro vermeldt dat er idealiter van tevoren een plan naar de AV zou zijn gestuurd.  Nu 
lijkt het erop dat willekeurige nummers worden toegekend aan iets waarvoor nog geen 
plan is. 

 

Pauline zal een betere presentatie voorbereiden voor zowel het investerings- als het 

huisstijlconcept. De vergadering zal later op de twee punten terugkomen. 
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5. Ontslag 

 

De volgende leden nemen afstand van hun functie binnen Industria:  

 

• Simon Verstraete  Kursusdienst 

• Kerem Okyay   Sport 

• Kobe Marien   Communicatie 

 

De AV erkent het verlof van de bovengenoemde leden. 

 

6. Coöptaties 

 

De coöptaties nemen doorgaans veel tijd in beslag gedurende een AV. Corneel stelt voor om 

het onderzoekswerk over te laten aan Dante en Emily. Zij leren de kandidaten kennen vóór de 

vergadering. Over het algemeen kan de AV de beste beslissing nemen door hun oordeel te 

volgen. 

 

Mazarine is het daarmee eens, maar meent dat de vice van de verwante functie betrokken 

moet worden bij het oordeel dat aan de AV wordt voorgelegd. 

Arent licht toe dat leden tijdens een AV in het praesidium worden gestemd, en dus nog geen 

specifieke functie krijgen toegewezen. 

 

a. Mathilde Blanc 

 

Mathilde stelt zich kort voor. 

 

Corneel: Wat is je huidige CSE? 

Een indrukwekkende 100%.   

 

Yves: In welke functie bent je het meest geïnteresseerd?   

Sport.  

 

Er volgt een stemming voor Mathilde. De uitslag luidt als volgt: 

 

Voor:    38 

Tegen:    1 

Onthouding:   2 

 

Met 2/3 meerderheid zal Mathilde een positie binnen het praesidium bekleden. 

 

b. Nick Colson 

 

Nick stelt zich kort voor. 

 

Corneel: Wat is je huidige CSE?  

90% 
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Jonas: Hoeveel functies zijn er binnen het praesidium?  

Nick gelooft dat er acht zijn. Het antwoord wordt erkend. 

 

Er volgt een stemming voor Nick. De uitslag luidt als volgt: 

 

Voor:    40 

Tegen:    0 

Onthouding:   0 

 

Met 2/3 meerderheid zal Nick een positie binnen het praesidium bekleden. 

 

c. Thomas Declercq 

 

Corneel: Bent je toevallig familie van Jonas Declercq? 

Nee. 

 

Yves: Wat is je huidige CSE?  

In de buurt van de 70%. 

 

Er volgt een stemming voor Thomas. De uitslag luidt als volgt: 

 

Voor:    42 

Tegen:    0 

Onthouding:   1 

 

Met 2/3 meerderheid zal Thomas een positie binnen het praesidium bekleden. 

 

d. Wiktoria Redecka 

 

Aangezien Wiktoria de vergadering zelf niet kon bijwonen, stelt Emily haar kort voor 

aan de hand van een voorbereide tekst. 

 

Corneel: Bij welke functie zou ze zich willen aansluiten? 

Kursusdienst.  

Het antwoord maakt Stijn erg gelukkig. 

 

Er volgt een stemming voor Wiktoria. De uitslag luidt als volgt: 

 

Voor:    37 

Tegen:    0 

Onthouding:   4 

 

Met 2/3 meerderheid zal Wiktoria een positie binnen het praesidium bekleden. 
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7. Uitgebreid verzoek investering Communicatie materiaal 

 

Zoals reeds eerder vermeld, is de behoefte aan duidelijke communicatie via sociale media 

essentieel geworden. Uitstekende foto's zijn daar een belangrijk onderdeel van. Met de juiste 

training en uitrusting kan Communicatie het ‘Industria merk’ weergeven.  

 

Om het belang van een goede camera te benadrukken, laat Pauline twee verschillende foto's 

zien. De foto die met een goedkopere camera is genomen is van inferieure kwaliteit in de lage 

lichtinstelling. 

 

Communicatie zou workshops en Skillshare krijgen om met de apparatuur te werken. Het 

materiaal zou worden opgeborgen in de cameratas, beveiligd in één van de kasten in de 

Industria kamer. Het allerbelangrijkste is dat enkel leden van Communicatie het materiaal zou 

kunnen gebruiken. 

 

Pauline laat de verschillende aanvaardbare combinaties zien. Ze geeft ook meer details in 

technisch jargon, zoals de AV had gevraagd. 

 

Alexander legt uit dat de apparatuur vijf tot zeven jaar zou worden gebruikt. Een dergelijke 

langetermijninvestering moet niet uit de jaarbegroting worden gehaald, maar uit de 

investeringsrekening. 

 

Jonas: Waar gaat de uitrusting precies voor gebruikt worden?  

Het zou niet activiteit-specifiek zijn. Er kunnen foto's worden genomen van alle activiteiten. 

 

Er volgt een algemene discussie over de technische details van de apparatuur en de 

verschillende voorgestelde keuzes van lenzen en camera's. 

 

Pauline is er niet van overtuigd dat de leden van de AV de vereiste technische kennis hebben 

om te weten welke opties optimaal zijn. Ze moet de beslissingen bespreken met andere 

deskundigen die meer over het onderwerp weten. 

 

Jonas merkt op dat de Industria iPad verdwenen is. Hij is er dan ook niet van overtuigd dat de 

leden van het praesidium zich voldoende over de dure nieuwe apparatuur zullen ontfermen. 

 

Alexander herhaalt dat er specifieke regels zouden gelden om de kans op beschadiging 

van het materiaal te beperken. Eerst en vooral mogen enkel leden van Communicatie 

de uitrusting gebruiken. Ten tweede moet het materiaal in de bijgeleverde tas worden 

opgeborgen wanneer het niet in gebruik is. Ten slotte moet de tas veilig worden 

opgeborgen in de logistieke kast. 

 

Cloë verklaart dat er ook een laptop van Industria bestaat, die nog veilig en wel is.  

Adriaan stelt voor om voorlopig maar één lens aan te schaffen indien de AV er niet van 
overtuigd is dat de leden van het praesidium zich over het materiaal zullen ontfermen. 
Vervolgens kan het onderwerp na verloop van tijd opnieuw worden bezien.   
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 De leden van de AV zijn het oneens over de totale investeringssom. 
  

Hendrik stelt voor te stemmen voor een budget in combinatie met vaste deadlines. Pauline 
zou dan voorstellen per e-mail naar de AV moeten sturen. Heeft niemand opmerkingen, dan 
worden de artikelen goedgekeurd.  
Dante legt uit dat Pauline haar deskundigheid niet ondermijnd mag worden. Een discussie als 
deze kan bovendien niet zomaar per post worden gevoerd. 
 
Yves stelt voor de begroting op een lager bedrag te zetten dan nu voor wordt gevraagd.  
Pauline zal dan een nieuw voorstel per post sturen met het lagere budget.  

 
Er heerst algemene verwarring binnen de AV. Er ontstaat een discussie. Men komt tot 
de conclusie dat dit alleen maar voor meer moeilijkheden zou zorgen. 

 
Een voorstel van Cloë bepaalt de eindconclusie. 
 

Het gevraagde budget wordt goedgekeurd zonder de aanschaf van een GoPro. Een 
investering van 4.388,90 euro kan worden gebruikt voor de aankoop van het materiaal. 

 
De AV heeft echter ook twee weken de tijd om aanvullende vragen en opmerkingen te 
sturen voordat de huidige artikelen worden goedgekeurd.  Bovendien wordt het 
Pauline ten zeerste aangeraden om de mening te vragen aan een externe expert. 

 

8. Uitgebreid verzoek bedrijfsidentiteit 

 

In voorgaande jaren moest het communicatieteam telkens raden hoe zij de Industria stijl en 

uitstraling in hun werk konden toepassen. Het huisstijlproject zou een definitieve huisstijl 

bepalen voor alle Industria-gerelateerde documenten. Bovendien kan ook merchandise in het 

project worden opgenomen. 

 

Hendrik: Zal het Industria logo hetzelfde blijven? 

Ja, het logo zal ongewijzigd blijven. 

 

De maker van het Industria logo is niet in staat om op dit moment aan een project van deze 

omvang te werken. Hij schatte de totale kostprijs op ongeveer 3000 euro en zou Industria 

kunnen doorverwijzen naar één van zijn collega's. Er zijn nog geen exacte prijzen bekend.  

 

Yves: Hoeveel geld zou er overblijven op de investeringsrekening na aftrek van de camera-

apparatuur en de huisstijlinvestering?  

Alexander schat het resterende bedrag op ongeveer 2600 euro. 

 

Om wat perspectief te bieden, benadrukt Cloë dat het ontwerpen van het logo maar liefst 750 

euro kostte.  

 

Er is nog geen definitief investeringsbedrag bekend. Het concept moet nog verder worden 

uitgewerkt. Voorlopig wordt er geen investeringsbedrag goedgekeurd.  

 

Pauline zal het punt op de volgende AV voorleggen. 
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9. Varia 

 

Samy vraagt om een update over de website. 

 

 Dante en Jethro geven een overzicht van de ontwikkelingen. 

 

Een nieuw contactpersoon werd aan het project toegewezen. In het begin verbeterde 

dat de algemene communicatie. Helaas werd alle communicatie ongeveer drie weken 

geleden verbroken. 

 

Dante belde met Stijn. Hij beklemtoonde dat die manier van werken niet bruikbaar is. 

Stijn beloofde binnenkort een update te geven. Helaas is die er nog niet. 

 

Het medewerkingsplatform is in de staging geplaatst. De eerste versie zat vol met bugs. 

Jethro stuurde reeds een uitgebreide lijst van al de problemen. Helaas was de 

communicatie rond die tijd stilgezet.  

 

Samy maakt duidelijk dat Industria al anderhalf jaar wacht. De tijd is op. Ze moeten 

ervoor zorgen dat de website wordt afgemaakt.  

 

Het algemene plan is om de basiswebsite binnenkort af te hebben. Daarna, indien er 

nog budget over is, kunnen freelancers extra functionaliteiten toevoegen.  

 

Hendrik: Hoeveel is er reeds betaald? 

Ongeveer 26.000 euro van de 34.000 euro. 

Jonas licht toe dat de omvang van het project volledig is onderschat. Het resterende 

geldbedrag zal niet voldoende zijn om hen te motiveren het project nog te voltooien. 

 

Hendrik benadrukt dat er vóór de volgende AV een exit-strategie moet zijn 

uitgestippeld indien de situatie niet verbetert.  

Jethro is het ermee eens. Er moet een exit-strategie bedacht worden door de RvB.  

Yves verzoekt om oude zakken te laten parkeren op de Groep T. 
 

Dante verklaart dat Groep T geen grote fan is van het concept. De relatie met de 
campus wordt echter steeds beter. Het zou dus een aardig idee zijn om het concept in 
een gesprek te laten vallen. 
 

De actieve leden van het praesidium worden verzocht na de vergadering te blijven. Samy zal 
de praesidiumprijzen van het vorige jaar uitreiken, en het Galabal-thema zal worden 
behandeld. 
 
Dante bedankt de aanwezigen voor hun komst. 
  
  
 
 
 

 


