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Verslag Algemene Vergadering 

 
03/10/2017 

 
 

 
Aanwezig: Yves Smits, Senne Vanstraelen, Merijn Minnen, Lotte Laureys, Tessa Luyten, 
Shana Reynders, Yante Van Ham, Bram Deforche, Vincent Demeulenaere, Giani-Luigi 
Driesen, Flor Victoor, Rob Matthys, Gert-Jan Nys, Senne Eykens, Yoni Belis, Arnaud 
Janssens de Varebeke, Robin Van Dalem, Charlotte Huisman, Arne Janse, Ine Verhaeren, 
Jasper Camps, Arno Vermeir, Gijs Collet, Emile Decruyenaere, Fabian De Lescluze, Stijn 
Van Daele, Jordi Van Hyfte, Maarten Peeters, Corneel Peters, Jochen Valcke, Cloë 
Janssens, Wouter Vanzeebroeck, Jonas Vleminck (33) 
 
Verontschuldigd: Florian Vermeir, Bram Cuyx, Lotte Verschuere, Wout Goedhuys, Hendrik 
Vandeput, Leonie Plasmans, Sven Imbrechts, Philippe Van Gucht, Michiel Vanderwaeren, 
Stef Maelstaf (10) 
 
Afwezig: Gus Vanherf (1) 
 
Volmacht: Arno Vermeir (Florian), Jochen Valcke (Bram), Yante Van Ham (Lotte), Giani-Luigi 
Driesen (Wout), Flor Victoor (Hendrik), Senne Vanstraelen (Leonie), Yves Smits (Sven), 
Noah Martens (Philippe Van Gucht), Rob Matthys (Michiel Vanderwaeren), Cloë Janssens 
(Stef) (10) 
 
 

 

Volgende AV:  Datum en plaats worden nog meegedeeld. 

 
Agenda 

 
1. Coöptatie Gert-Jan Nys als actief lid praesidium 

2. Ontslag Merijn Minnen als actief lid praesidium 

3. Aanstelling Jordi Van Hyfte als raadgevend lid AV 

4. Aanstelling Merijn Minnen als raadgevend lid AV 

5. Uitzondering HR Charlotte Huisman 

6. Varia 

 
Agenda en vorig verslag werden goedgekeurd met handopsteking. 

 

 

1. Coöptatie Gert-Jan Nys als actief lid praesidium 

 

Gert-Jan stelt zichzelf even voor. Hij is penningmeester binnen Recup. 

 

Vraag: Welke shiften zie je jezelf doen voor het praesidium? 

Als lid van het fakteam werken we voornamelijk in de Recup voor studenten. Ik hoop 

een goeie contactpersoon te zijn tussen het fakteam en Industria. Een BSA lijkt me in 

mijn opinie meer het werk van het team van Industria. De standaardevents waar onze 

(Recup) hulp wordt gevraagd, zal ik ondersteunen. Ik ben bereid om te tappen op 
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fakfeestjes van Industria. Over het galabal heb ik nog niet veel informatie gekregen. Ik 

verwacht nog meer info te krijgen over welke ondersteuning van mij wordt verwacht. 

 

Vraag: Hoe zie je de volgende jaren, met de toekomst in het oog, als RvB van Recup 

aangeleverd door Industria? 

Toekomstgericht weet ik niet of ik nog in de RvB ga blijven. De bedoeling is wel dat ik 

beslissingen pro-Industria en pro-Recup zal nemen. 

 

Vraag: Als penningmeester moet je het BTW nummer kennen van de fakbar. Wat is die? 

 

BE0634.771.265 

 

Vraag: Wat is je plan van aanpak indien je wakker wordt en je wordt aangesproken dat 

iemand in je valies heeft geurineerd? 

Ik zou wraak nemen. Maar voor bijkomend advies wil ik graag op beraad gaan bij Fabian. 

 

Wat wordt verwacht van Industria/Recup binnen Industria: 

 

Een actief lid van praesidium en Recup wordt verwacht: je vertegenwoordigt Industria 

binnen Recup. Recup regelt de hoofdtappers, stewardcoach, etc. Recup wordt dan 

vertegenwoordigd bij Industria maar het is druk in de Recup, waardoor de shiften van 

Recup binnen Industria minimaal zijn. Daarnaast wordt van hen verwacht bv. de 

toogverantwoordelijke te zijn op het galabal en hoofdtapper tijdens Industria 

fakfeestjes. Ook wordt er iemand van Recup/Industria verwacht op een vergadering met 

Industria. 

 

Gert-Jan werd verkozen met 31 stemmen Voor, 3 stemmen Tegen en 8 stemmen 

Onthouding 

 

2. Aanstelling Jordi Van Hyfte als raadgevend lid AV 

 

Jordi Van Hyfte stelt zichzelf even voor. 

 

Vraag: Wat is jouw meerwaarde in de AV? 

Vorig jaar was ik actief praesidium en ik wil binnen de AV nog mijn mening uiten en 

luisteren naar anderen. 

 

Vraag: Wie kan het beste tappen? 

Jimmy toont zijn medaille ‘Beste Tapper’ van het Pendulum jaar. 
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Vraag: Wie gaat het vaakst de Recup opendoen na een AV van Industria? 

Merijn en ik gaan samen na een AV de recup open doen indien het mogelijk is en als die 

nog niet open is. 

 

Vraag: Als student van Groep T en raadgevend lid, in welke mate ga je je inzetten voor 

de kring? 

Als ik zie dat er genoeg volk is om te helpen, dan zal ik niet speciaal mee helpen. 

 
Jimmy werd verkozen met 37 stemmen Voor, 1 stem Tegen en 4 stemmen Onthouding. 

 

3. Ontslag Merijn Minnen als actief praesidium 

 

Merijn werd ontslagen als actief lid van het praesidium. 

 

4. Aanstelling Merijn Minnen als raadgevend lid AV 

 

Merijn Minnen stelt zichzelf even voor. 

 

Vraag: Wat is jouw meerwaarde in de AV? 

Ik heb reeds 2 jaar actief praesidium achter de rug (Ontspanning en Vice Activiteiten). 

Als oude zak is het de taak het nieuwe praesidium advies te geven voor een betere 

toekomst voor Industria. 

 

Vraag: Wie kan het beste tappen? 

Ik kan het beste tappen. 

 

Vraag: Wie gaat het vaakst de Recup opendoen na een AV van Industria? 

Een AV vindt meestal plaats doorheen de week. Dat zal ervan afhangen van de tapper 

van dienst. In het weekend of vakantie doe ik graag voor jullie open. 

 

Vraag: Als student van Groep T en raadgevend lid, in welke mate ga je je inzetten voor 

de kring? 

Ik zou graag Industria helpen met de shiften (bijvoorbeeld KD), als ik de tijd vind naast 

mijn werk in de Recup. 

 

Merijn werd verkozen met 38 stemmen Voor, 2 stemmen Tegen en 3 stemmen 

Onthouding. 
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5. Uitzondering HR Charlotte Huisman 

 

Volgens het HR moet een actief lid van het praesidium studeren aan onze campus. 

Echter dit jaar is dit niet het geval voor Charlotte. Dit moet per uitzondering 

goedgekeurd worden. Hiervoor wordt er gestemd. Charlotte stelt zichzelf even voor.  

 

Vraag: Besef je dat je volgend jaar geen Industria praesidiumlid meer kan zijn? 

Ja. 

 

Vraag: Wat is je meerwaarde binnen het praesidium, en meer toegespitst op de functie 

Sport (aangezien je al met veel bent binnen Sport en op een andere campus studeert)? 

We zijn met veel, maar dat wil niet zeggen dat er niet genoeg meningen en helpende 

handen nodig zijn. Het is, denk ik, meer een meerwaarde dat we met zoveel zijn. Ik kan 

zelf volleyballen, en heb voorgesteld om de IFB volleybal op mij te nemen. Zo heeft 

ieder een IFB op zijn/haar verantwoordelijkheid. 

 

Bijvraag: Kun je dat IFB dan niet opnemen als medewerker? 

Geen idee. 

 

Vraag: Hoe ga je er dit jaar voor zorgen dat je Industria kan combineren met de studies? 

Ik heb dit jaar minder les en vrijstellingen. Ik denk dat dit zeker combineerbaar is. 

 

Vraag: Hoe zou je zelf oordelen over jouw situatie? 

Als iemand gemotiveerd genoeg is om mee te helpen zou ik dit ondersteunen. 

 

Bijvraag: En ter bescherming van de studies? 

Ja, maar dat ligt eraan welke studies. Mijn studies zijn nu minder zwaar dan de studies 

industrieel ingenieur. 

 

De stemming over Charlotte is fout gelopen. Hierdoor wordt deze verdaagd naar een 

volgende AV waarbij er opnieuw een stemming volgt.  

 

6. Varia 

 

Jochen: de stembriefjes mogen wat groter naar volgende AV’s toe. 

Vincent: ik wil graag iedereen bedanken die deze week al geshift heeft. 

Jimmy: Recup heeft vergadering gehad met InBev, waardoor sommige wat minder 

nuchter zijn. Er gaat ook de ronde dat Emile betaald wordt? Dit wordt ten stelligste 

ontkracht. 

Merijn: iedereen is welkom in Recup tussen 18u en 21u om te leren tappen. 

Jonas: ik vraag of de PV en AV in de agenda kunnen komen. 
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