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Verslag Algemene Vergadering 

 
Dinsdag 23 februari 2016 

 
 

 
Aanwezig: Gaëtan Van Mieghem, Gus Vanherf, Maxime Gestels, Michiel Vanderwaeren, Koen 
Van Kerckhoven, Stef Maelstaf, Bart Van Riet, Robin Muylle, Flor-Jan Victoor, Maxim 
Laeveren, Sven Imbrechts, Fulco Daniels, Jochem Jeunen, Jonas Laridon, Michiel 
Schrauwen, Merijn Minnen, Lotte Verschuere, Jerom Van Derbeken, Jasper Camps, Fabian 
De Lescluze, Maarten Peeters, Yves Smits, Anneleen van de Kerkhof, Senne Vanstraelen, 
Sarah van der Want, Lies Lammens, Pieter Van Petegem, Jeroen De Wachter, Florian 
Vermeir, Kobe Soetemans 
 
 
Volmacht: Jonas Gijbels, Thomas Van Laeken, Wouter Driessens Tristan Geeraert, 

Natan Biesmans 
Afwezigen:  Jarno Van Hemelen, Jens Smeers, Yubo, Cedric Benoit, Max De Hoon 
 

 

Volgende AV:  datum en plaats worden nog meegedeeld. 

 
Agenda 

1. Goedkeuring verslag vorige AV 

2. Goedkeuring agenda 

3. Stemming Bart van Riet als raadgevend lid in de AV 

4. Goedkeuring nieuwe Statuten + Huishoudelijk Reglement 

 

1. Goedkeuring verslag vorige AV 

Het vorig verslag is goedgekeurd. 

2. Goedkeuring agenda 

De agenda is goedgekeurd. 

3. Stemming Bart Van Riet als raadgevend lid in de AV 

Bart motiveert zijn aanstelling. 
Vragen voor Bart: 

- Vind je het oké als we in het HR zetten dat elke keer als je aan je nek komt, je 

een bak moet aan de AV? Ik vind dat oké want ik ben er momenteel zelf ook aan 

het werken.  

- Wat waren je bevindingen vorig jaar toen je toen ook deel uitmaakte van het 

praesidium? Vorig jaar heb ik vooral gemerkt dat een sterke ploeg belangrijk is. 

Het was misschien een kleine ploeg maar wel een gemotiveerde ploeg. Er moet 

ook goed gekeken worden naar wie je aanneemt voor bepaalde functies en hier 

spreek ik ook over mezelf.  

- Stel dat een van de quaestoren gaat lopen met het kwartaal maar het komt nooit 

terug. Wat vind je daarvan? Dat vind ik absoluut niet kunnen. Er is een moment 
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dat dit mij overkwam en toen zijn er veel dingen gebeurd. Ik heb mij daarvoor ook 

verontschuldigd naar de mensen van dat jaar. Ik zou het ook wel niemand kwalijk 

nemen als mensen mij dat hier zullen kwalijk nemen. Ik ben op dat vlak ook heel 

teleurgesteld in mezelf. 

- Wat moet de reactie zijn van de AV als een RvB-lid onrechtmatig contracten 

afsluit? Dan moeten die contracten geannuleerd worden. Zolang er niet drie 

mensen van de RvB dit contract ondertekenen, is het voor ons niet geldig.  

- Met wat voor mind zit je hier? Meer met een Industriamind of een 

Studentenraadmind? Vooral met een STUDENTENmind. Ik probeer vooral 

studenten centraal te plaatsen in alle activiteiten die worden georganiseerd door 

Industria. 

- Waarom zou je nu alsnog in de AV gaan, sinds het academiejaar al bijna op z’n 

einde loopt? Zoals ik al zei, wou ik al vanaf het begin van het academiejaar in de 

AV maar dit is dan verdaagd geweest door bepaalde redenen. Hoe dan ook, denk 

ik zeker wel dat ik nog een bijdrage kan leveren.  

Bart Van Riet is niet goedgekeurd als raadgevend lid in de AV met 3 stemmen voor, 14 
stemmen tegen, 10 stemmen onthouding en 0 stemmen blanco. 

4. Goedkeuring nieuwe Statuten + Huishoudelijk Reglement 

a. Statuten 

 Kleine aanpassingen in volgende artikels: Definitie Fakbar, Art. 31, Art. 45 

 Alle artikels met “KU Leuven Campus Groep T Leuven” worden aangepast naar “KU 

Leuven, campus Groep T Leuven”. 

De statuten zijn goedgekeurd door middel van handopsteking. 

b. Huishoudelijk Reglement 

 Alle artikels met “KU Leuven Campus Groep T Leuven” worden aangepast naar “KU 

Leuven, campus Groep T Leuven”.  

 Nieuw artikel: Ondertitel III: Vertegenwoordiging bij campus Groep T: De voorzitter 

van de Raad van Bestuur zetelt te allen tijde in de Campusraad. 

 Nieuw artikel: Art 75 

Het Huishoudelijk Reglement zijn goedgekeurd door middel van handopsteking. 


