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Verslag Algemene Vergadering 

 
17/09/2017 

 
 

 
Aanwezig: Fabian De Lescluze, Ine Verhaeren, Emile Decruyenare, Gijs Collet, Flor Victoor, 
Wouter Vanzeebroeck, Cloë Janssens, Senne Eykens, Stijn Van Daele, Gus Vanherf, Wout 
Goedhuys, Philippe Van Gucht, Charlotte Huisman, Arno Vermeir, Yoni Belis, Giani-Luigi 
Driesen, Jochen Valcke, Vincent Demeulenaere, Rob Matthys, Arnaud Janssens de 
Varebeke, Bram Cuyx, Arne Janse, Noah Martens, Tessa Luyten, Jonas Vleminckx, Robin 
Van Dalem, Bram Deforche, Lotte Laureys, Yante Van Ham, Maarten Peeters, Jordi Van 
Hyfte, Jasper Camps, Merijn Minnen, Sara Salhane, Sven Imbrechts, Michiel Vanderwaeren, 
Lotte Verschuere, Florian Vermeir, Senne Vanstraelen, Els Reynaert, Manon Van Doninck, 
Leonie Plasmans (43) 
 
Verontschuldigd: Stef Maelstaf, Corneel Peters, Shana Reynders, Yves Smits (5) 
 
Volmacht: Michiel VDW (Stef), Flor Victoor (Corneel), Yante Van Ham (Shana), Jordi Van 
Hyfte (Yves) 
 
 

 

Volgende AV:  Datum en plaats worden nog meegedeeld. 

 
Agenda 

 
1. AV RECUP 

2. Voorstelling totale budgettering 

3. Situatie Kick Off 

4. Goedkeuring budgettering 

5. Aanstelling Rob Matthys als actief RvB lid 

6. Voorstel investeringsbudget 

7. Ontslag Jordi Van Hyfte 

8. Varia 

 
Agenda en vorig verslag werden goedgekeurd met handopsteking. 

 

1. AV Recup 

 

We moeten mensen afvaardigen in de AV van Recup.  De eerste gaat door op donderdag 

21 september 2017, na het schachtenweekend.  

 

Merijn licht kort de werking van de fakbar uit. 

 

Geïnteresseerden: Emile Decruyenaere, Wouter Vanzeebroeck, Gijs Collet, Fabian De 

Lescluze, Ine Verhaeren, Florian Vermeir, Maarten Peeters, Noah Martens, Philippe 

Van Gucht en Jochen Valcke. 
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2. Voorstelling totale budgettering 

 

Ine en Fabian lichten de budgettering toe. 

 

BR: meer dan vorige jaren. Het houdt voornamelijk de ondernemersdag en contracten 

met grote bedrijven in.  Ook hoort hier een werkingsbudget bij. 

Subsidies: kan stijgen door projectsubsidies op tijd aan te vragen. 

Kursusdienst: gebaseerd op voorbije jaren met 55% op cursussen. 

Ontspanning: BSA’s gaan door op de blauwe steen.  

Sport: 24 urenloop is dezelfde kost voor de stand, maar er wordt meer geld gestoken in 

een speciaal beloningssysteem. Ook doen we dit jaar zelf een eetstand. 

Events: er is reeds budget voor de Revue aan de kant gezet, dit is geen jaarbudget. 

Redactie: gebaseerd op vorig jaar 

Alumni: €10,- voor een avond kaas en wijn 

Praeses: de vaten staan er niet bij ingebudgetteerd (deze worden toegevoegd) 

Beheer: boekhouder is minder budget, maar er is meer btw doordat BR meer 

binnenhaalt 

PR: jaarfilm om het oude up te daten 

Investering: materiaal om te stockeren in een eerder verkregen flight case. Dit omvat 

allerhande werkmateriaal 

 

3. Situatie Kick Off 

 

De affiche wordt getoond. De wijziging dit jaar is de toevoeging van een derde kring 

Medica. 

 

VW Campus Tour is failliet gegaan.  Hierdoor valt er een grote som weg. Concreet waren 

dit DJ’s, drukwerk en licht en geluid. Dit budget moest worden opgevangen.  

Dit werd aangekaart op een comitévergadering. 2 alternatieven waren: andere sponsor 

of andere zaal. Stad Leuven geeft echter geen vergunningen meer na 0u, waardoor dit 

praktisch onhaalbaar is. Ook een fuif met koptelefoons is niet bepaald het concept van 

de Kick Off. 

 

Omdat er een grote kost extra zou vallen op de kap van Industria, moesten we op zoek 

naar extra geld bij de andere kring. Psychologische Kring was niet bereid extra te 

investeren. We willen dan ook de relaties met hen onderhouden omdat we een fakbar 

delen.  

 

Ideeën kwamen op om samen te werken met een andere kring. Zo werd het mogelijk 

om het financieel opnieuw gelijk te trekken. Na vergaderingen was Medica bereid om 

erover na te denken en om met ons in zee te gaan. De communicatie naar de ploeg toe 

was vaag voor velen, waardoor er misverstanden zijn ontstaan. 
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De situatie nu is dat we met deze drie kringen samenwerken en de samenwerking 

verloopt vlot. 

 

Sven heeft vragen om geruchten te verduidelijken: 

 

‘Is deze kwestie behandeld geweest tijdens de RvB?’: Ja 

‘Waarom is er geen AV georganiseerd geweest?’: er worden geen middelen extra 

gevraagd en een werkgroep beslist om samen te werken met een andere kring 

Jimmy: de hele groep steekt er veel werk in, dus info is wel gewenst 

Florian: een AV daarvoor samenroepen is niet echt nodig, maar wel betere 

communicatie 

Fabian: poll in de Facebookgroep van de Kick Off 2017. Daarin werd een richtlijn 

gegeven, maar geen concrete prijzen. 

‘Waarom zoek je een derde partner als je het geld hebt?’: omdat we het niet eerlijk 

vinden dat de andere partner meer dan de helft minder financieel verlies zou lijden. 

 

Er wordt gewerkt aan dit pijnpunt, waardoor de moedwilligheid naar buiten komt om de 

gehele ploeg erbij te betrekken. Er is initieel een Kick Off Comité opgestart. Dit was vrij 

groot. Bij een derde kring komt dit neer op een groep van om en bij 30 man. Efficiënt 

vergaderen tijdens de vakantie én met deze groep is moeilijk te bereiken. Daarvoor 

werd beslist de communicatie langs de hoofdverantwoordelijken te laten gaan. 

 

Sven: het aantal verantwoordelijken op het event blijft gelijk (op praeses en financiën 

na). Dit zou geen reden mogen zijn om de groep te verkleinen. 

Emile: grote wijzigingen worden meegedeeld na bespreking met de event-

verantwoordelijken i.p.v. alles te bespreken in grote groep. 

 

Er wordt meegedeeld aan de student wanneer en hoelang elke DJ draait. 

Gus: het budget voor studenten wordt niet gespendeerd aan de DJ, wel door de 

inkomsten van het event. 

 

Sven: uit bezorgdheid wil ik niet dat de Kick Off leegloopt na de hoofdact. 

Lotte: in het jaar van Ignition heeft de Alma Security volk tegengehouden. 

Senne: zolang we niet over onze tickets gaan, is het geen probleem. 

Emile: het comité heeft gekozen voor de hoofdact. 

 

Sven: waarom hetzelfde licht- en geluidbudget? 

Senne: omdat dit meer dan genoeg is voor de gehele zaal 

Jasper: stewardcoach? Dit wordt geregeld. 

Michiel: dit is een oud en traditioneel event. Dan is het leuk voor oude zakken om raad 

te geven/krijgen voor dit soort events. 
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Gijs: we besluiten dat de communicatie naar de toekomst toe zal verbeteren. 

 

4. Goedkeuring budgettering  

 

De budgettering werd goedgekeurd met handopsteking. 

 

5. Aanstelling Rob Matthys als actief RvB lid 

 

Rob Matthys stelt zichzelf voor. “De RvB moet toezien op het goede verloop van 

Industria, nu en in de toekomst.” 

 

Vragen voor Rob Matthys: 

 

- Hoe heb je jezelf voorbereid? 

 

Ik heb me geïnformeerd bij de oude zakken. 

 

- Stel dat je mening niet strookt met de andere RvB leden, kan je dan de algemene 

beslissing aanvaarden? Wat als je idee niet gevolgd wordt, kan je de discussie dan 

afronden en akkoord gaan? 

 

Dit staat ook in mijn motivatiebrief. Ik ben ervan overtuigd dat ik dat nu al kan. Ik ga me 

er zeker bij neerleggen als de meerderheid dit beslist. Ik ga er ook niet vanuit dat dit het 

geval is. 

 

- Hoeveel AV leden zijn er nodig om een AV samen te roepen? 

 

2/3 (het antwoord is 1/5 van de werkende leden) 

 

- Waarom iets vertellen in 10 minuten als het in 1 minuut ook kan? 

 

Waarom niet? Om duidelijk te zijn moet je het soms wat verduidelijken. Ik doe het in 2 

minuten. 

 

- Waar is je bril? 

 

Geen idee. Als iemand deze vindt, dan hoor ik het graag. 

Voor: 42 
Onthouding: 1 
Tegen: 0 
 
Rob wordt in de RvB gestemd met 42 stemmen voor, 1 onthouding en 0 
stemmen tegen. 2/3 meerderheid is gehaald. 
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6. Voorstel investeringsbudget 

 

Er moet eens worden bekeken hoe we procentueel investering en reserve verdelen. 

 

Aankoop truss 

- Waarvoor wordt het gebruikt? Fakfeestjes, atriumactiviteit… 

- Waar ga je het stockeren? Nieuwe ruimte door Groep T gegeven 

- Is het de moeite om te beslissen als dit kan veranderen in de 

toekomst? 

- We moeten de KD nu niet gaan volsteken omdat we nu meer 

plaats hebben… 

7. Ontslag Jordi Van Hyfte 

 

We danken Jordi voor de actieve inzet van de voorbije jaren. We wensen hem veel 

succes bij het fakteam! 

 

Ter vervanging van Jordi zal Wouter Vanzeebroeck de functie van Vice-Ontspanning op 

zich nemen. 

 

8. Varia 

 

Florian: Rob, geef je toch een vat? Rob: nee. 

Sven: als we zagen, dan doen we dit met de beste bedoelingen. 

Emile: communicatie van de AV is ook niet steeds in orde. Via via dingen horen geeft 

frustraties. Ik wil op het hart drukken dat bij problemen je naar de persoon in kwestie 

gaat. 

Gijs: ik zou graag een applaus willen voor het kookteam. *applaus* 
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