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Verslag Algemene Vergadering 

 
1/12/2016 

 
 

 
Aanwezig (Stemgerechtigd): Michiel Vanderwaeren, Wouter Driessens, Sara Salhane, 
Shana Reynders, Fabian De Lescluze, Leonie Plasmans, Tessa Luyten, Cedric Benoit, Jordi 
Van Hyfte, Wout Goedhuys, Ine Verhaeren, Kobe Soetemans, Gijs Collet, Yante Van Ham, 
Maxim Laeveren, Maarten Peeters, Philippe Van Gucht, Gaëtan Van Mieghem, Stefan De 
Raedemaeker en Yves Smits. (32) 
 

Volmacht: Nicola Sanders (Maxim), Flor-Jan Victoor (Jordi), Els Reynaert (Sara), Giani-Luigi 
Driesen (Rob), Maxime Gestels (Wouter D.) en Sarah Van Der Want (Lotte). (6) 
 
Aanwezig (niet stemgerechtigd): Hendrik Vandeput, Michiel Schrauwen, Koen Van 
Kerkhoven, Sam Loeys en Jeroen De Wachter. 
 

 

Volgende AV:  Datum en plaats worden nog meegedeeld. 

 
Agenda 

1. Goedkeuring agenda 

2. Goedkeuring vorig verslag 

3. Investering website 

4. Investering friteuse 

5. Investering draadloze micro 

6. Coöptatie Hendrik Vandeput 

7. Situatie Skireis 

8. Ontslag Yves Smits 

9. Aanstelling Yves Smits als raadgevend lid van de AV 

10. Aanstelling Kiescomité 

a. Lotte Verschuere 

b. Stef Maelstaf 

11. Situatie cashflow 

12. Varia 

 
 

1. Goedkeuring agenda 

Agenda werd goedgekeurd met handopsteking. 

 

2. Goedkeuring vorig verslag 

Vorig verslag werd goedgekeurd met handopsteking. 
 

3. Investering website 

Koen ligt de investering even toe. Deze is reeds goedgekeurd door AV op 09-02-2016, met 
positief advies van RvB en RvQ. Toen was een bedrag genoemd van €3000. Door de extra 
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functionaliteiten zou dit nu op ongeveer €5000 totaalprijs komen, waar reeds  €3.060 van is 
uitbetaald. De RvB vraagt de AV om deze extra uitgave goed te keuren. 

Stemming met handopsteking: 

Voor: 36 
Tegen: 1 
Onthouding: 1 

 
4. Investering friteuse 

Merijn stelt de investering voor. 

De AV keurt deze aankoop goed mits deze pas wordt gebruikt eens de huidige helemaal kapot 
is. 

Stemming met handopsteking: 

Situatie 1: 6 
Situatie 2: 32 
Onthouding: 0 

 
5. Investering draadloze micro 

Florian stelt de investering voor. 
 
“Een draadloze micro, da’s een micro zonder draad, meer voor ‘t comfort en ‘t gemak, da’s 
hetzelfde als een friteuse met een kraantje” - Merijn Minnen. 
 
De AV gaat akkoord om eerst te horen bij de KU Leuven hoeveel het uitlenen daar kost. En 
indien nodig komt er een nieuw voorstel voor micro’s met een draad. 
 

6. Coöptatie Hendrik Vandeput 

Hendrik stelt zichzelf voor. 

Wat houdt het in een Praesidiumlid te zijn volgens u? 
Inzetten voor medestudenten, vriendschap van de groep.  

Wat bedoel je met ‘minder tijd’ (terugkoppelen aan 1), kan je hier een uur op plakken? 
Helpen bij evenementen in de mate van het mogelijke. 

Waarom wil je de stap maken van medewerker naar Praesidium? 
Specifieker werken op Materiaalbeheer en Logistiek. 

Stel, je wordt verkozen en volgend semester ben je in het lokaal een stom taakje aan het 
doen zoals vestiaire jetons sorteren, iemand die zich wil laten coöpteren komt binnen en 
weigert te helpen, wat is je reactie, wat vind je ervan? 
Hangt af van de redenering: “Nee, ik heb geen zin” is een andere mentaliteit dan “Nee, ik 
heb labo en wil dit voorbereiden” 

Waarom niet volgend jaar, hoe zie je je toekomst binnen Industria, nog een jaar 
meedraaien? 
Master volgend jaar.  
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Waarom niet met Pendulum opgekomen? 
Niet aan gedacht en niemand die hem ervoor had aangesproken. 

Wat is je mening over de huidige status van de KD? 
Naar zijn mening veel duur materiaal dat gewoon kan meegepakt worden. Het neemt teveel 
plaats in dan wat het zou moeten. Er ligt ook veel rommel tussen die weg moet. 

Kies je een friteuse met of zonder kraantjes? 
Kijken naar het merk, los van het kraantje. 

Zou je foto’s plaatsen bij investeringen? 
Ja. 

Stemming met stembriefjes: 

Voor: 13 
Tegen: 15 
Onthouding: 9 

De AV geeft Hendrik het advies in galabal comité te gaan, op die manier kan hij optimaal 
helpen met Logistiek en Materiaalbeheer zonder de overige verplichtingen. 

 
7. Situatie Skireis 

Florian toont het contract. In het contract staat dat wij dezelfde voordelen behouden doorheen 
de jaren. Ook staat in de clausule dat dat indien wij één van deze jaren aan 180 personen 
zouden geraken vervalt het contract. Op dit moment zou het over 120 personen gaan die 
contractueel vast zouden staan. 

De skireis is €30 per persoon goedkoper, dit is allemaal van skikot uit. Normaal krijgen wij €25 
werkingsbudget per persoon, deze vallen weg. Ook geeft skiteam 1 gratis reis op (€600 = 120 
personen x €5). Hieruit resulteert dus dat er geen werkingsbudget meer is. Skiteam vraagt aan 
de AV om €15 per persoon van de Reserverekening te halen hiervoor. 

Wij moeten hieruit leren om niet 100% te kiezen voor een klein gebied met veel drank of een 
groot gebied met minder drank. We staan gekend als feestkring met goede skireizen en aprés-
skis, maar een middenweg hiertussen. 

Jeroen De Wachter stelt voor in het HR op te nemen dat meerjarige contracten steeds door 
de AV moeten goedgekeurd worden, met positief advies van de RvB en RvQ. Een skireis is 
steeds een meerjarig contract omdat dit wordt getekend voor het volgende levensjaar. 

Hierop volgt een discussie of de locatie bekend mag gemaakt worden op deze AV. Aangezien 
deze AV bestaat uit de ploeg van het werkingsjaar voor de skireis, kunnen we hen vertrouwen 
deze locatie geheim te houden? De AV keurt goed dat de exacte locatie niet genoemd dient 
te worden maar een vergelijking te maken naar soortgelijke gebieden qua grootte. 

Stemming met handopsteking (HR aanpassen): 

Voor: 35 
Tegen: 2 
Onthouding: 1 

Stemming met handopsteking (Tekenen contract): 
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Voor: 28 
Tegen: 3 
Onthouding: 7 

Stemming met handopsteking (werkingsbudget): 

Voor: 36 
Tegen: 0 
Onthouding: 2 

8. Ontslag Yves Smits 

Yves neemt ontslag. Doordat hij niet meer op Groep T studeert kan hij zijn functie niet meer 
volwaardig uitvoeren. 

9. Aanstelling Yves Smits als raadgevend lid van de AV 

Yves stelt zichzelf voor. 

Stemming met stembriefjes: 

Voor: 34 
Tegen: 2 
Onthouding: 0 

10. Aanstelling Kiescomité 

Stef Maelstaf stelt zich kort voor. 
Lotte Verschuere stelt zich kort voor. 

Nu worden er vragen voor beide kandidaten opgesteld. 

Ziet gij met deze kandidatuur een kans op het Vice-Praesesschap voor komend 
werkingsjaar? 

Stef: Nee, absoluut nee. Stef wilt hier weg. 
Lotte: Nee, ik heb dat al is gedaan. Niet nog is. 

Wat is het participatiereglement? 

Stef: Definieert hoe de studentenvertegenwoordiger verkozen dient te zijn. 
Lotte: Hoe de kringverkiezingen correct moeten verlopen.  

Wat indien er twee ploegen opkomen, hoe wordt de vrede binnen dit werkingsjaar 
behouden? 

Stef: Hangt af van de relatie binnen de twee opkomende ploegen, het huidige werkingsjaar 
mag niet gestoord worden. Diplomatisch eerst, met de voorzitter van het Kiescomité, 
eventueel zullen er sancties opgesteld moeten worden 

Wat indien er cijfers vrijkomen voor een hele aula eerstejaars? 
Stef: Zeer zware sanctie, dit is gortig 

Lotte: Zoals in het kiesreglement staat mag de huidige werking er niet onder lijden. De 
mensen die opkomen moeten daarvan op de hoogte zijn. Beide ploegen moeten evenveel 
ondersteund blijven.  
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Maar wat zijn uw maatregelen indien het gebeurt?  
Een vice komt niet opdagen omdat die werkt voor de opkomende ploeg, dan moeten 
hier sancties voor komen. De sanctie is naar gelang de situatie. 

Welke voorzieningen moet het kiescomité aanbieden aan de serieuze en lolploegen. 

Stef: Gedefinieerd in de statuten en HR: Locatie als allereerst. 
Lotte: Stage van campagnedag. Geld. Aanvragen. Materiaal zoals hekken en brandblussers. 
Stel één lolploeg krijgt veel vaten, de andere niet (VDW)? Het kiescomité dient hierover te 
beslissen. Ge moogt als kiescomité stemmen afnemen.  

Zaad of ViK, wie wil je dat wint? 

Stef: Wat de student wilt. 
Lotte: Wat ik wil doet er niet toe. 

Waar liep het mis in het Kiescomité de vorige 4 jaren en hoe gaat u dit voorkomen dat dit 
opnieuw gebeurd binnen het kiescomité? 

Stef: Op tijd beginnen. Heel goed communiceren, kiesreglement nauw opvolgen. Deadlines 
heel strak controleren 
Lotte: één kiescomité meegemaakt: die dingen kan ik meenemen. Er zijn al vele dingen 
verbeterd. Podium is al een goed voorbeeld. Dingen die misgelopen zijn is zeer moeilijk om 
aan te halen. 

Wat is uw mening over de stemmentelling? 

Stef: Mag studentikoos zijn, maar zoals het nu is absoluut niet gepast voor een 
studentenvereniging 
Lotte: Enorm tegen. Ook vorig jaar meerdere malen aangehaald. Teveel alcohol naar mijn 
mening. Alternatief van haar en Sarah, minder alcoholconsumptie. Niet tegen een 
studentikoze stemming. Florian heeft niet veel aan zijn stemmentelling gehad, en lotte vindt 
dat ontzettend jammer. Héél héél lang geleden was de traditie een krijtbord in het atrium. 
Hier is Lotte meer voor. 

Hoeveel geld heeft u bij? 

Stef: 8 cent en een domino steentjes 
Lotte: Genoeg 

Gaat er geen belangenvermenging zijn met oud zaad? (Enkel voor Stef) 

Stef: Nee 

Discussie: 

Zijn er grote bezwaren tegen deze Kandidaten? Nee. Dan gaan we over naar de stemming. 

a. Lotte Verschuere 

Stemming met stembriefjes: 

Voor: 32 
Tegen: 2 
Onthouding: 0 

b. Stef Maelstaf 
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Stemming met stembriefjes: 

Voor: 34 
Tegen: 0 
Onthouding: 0 

11. Situatie cashflow 

Er is tijdelijk te weinig geld op de rekening, we hebben het wel, maar het is nog onderweg 
naar ons waardoor we nu de laatste factuur niet kunnen betalen. 

De RvB vraagt aan de AV om tijdelijk €10.000 van de reserverekening op de bedrijfsrekening 
te zetten. Dit zal ten laatste 15 januari er terug op staan. 

De AV keurt dit goed. 

12. Varia 

“’t Is tijd!” 

De VV zal niet maandag doorgaan maar dinsdag, zo kan iedereen naar de Quiz. 

 


