AANVULLING KIESREGLEMENT 2022
Het Kiescomité voor de verkiezingen van 2022 bestaat uit:
-

Dante Van Oeteren

-

Bjorn Hamakers

-

Ebert Kiekens

-

Adriaan Francois

-

Emily Gyselinck

Ze zijn verkozen tot het Kiescomité 2022 als respectievelijk voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, END en
KZM . Deze personen zijn gestemd als Kiescomité 2022 in de Algemene Vergadering van 16 februari 2022.
Verder worden volgende namen gehanteerd:
-

Industria voor Studentenvereniging Industria vzw

-

KC22 voor Kiescomité 2022

-

Fakbar voor De Fakbar vzw (beter gekend onder de naam Recup)

Gelet op Art 77 §1 worden door het KC22 volgende regels toegevoegd aan het Kiesreglement. Deze regels zijn
aanvullend op Art 63 tot en met Art 133 en zijn van kracht voor de verkiezingen van 2022. Deze regels volgen
echter wel de bepalingen van de Statuten en Intern Reglement van Industria, zoals vastgelegd op 9 juli 2020,
de datum van laatste wijziging.

1. In communicatie met het KC22 worden aansprekingen voorzien. De communicatie en aansprekingen
beperken zich tot activiteiten en gesprekken over de verkiezingen en onderwerpen gelinkt aan de
verkiezingen zowel fysiek als online. Voor zowel serieuze ploegen als lolploegen is deze regel van
toepassing. De titulaturen of aanspreekvormen die worden gehanteerd bij de verkiezingen zijn de
volgende:
▪ Dante Van Oeteren:
“Weledelzeergeleerde voorzitter”
▪ Bjorn Hamakers:
“Weledelgestrenge ondervoorzitter”
▪

Ebert Kiekens:

“Weledelgeleerde secretaris”

▪

Adriaan Francois:

“Weledelgeweende END ”

▪

Emily Gyselinck:

“Weledelgezopen KZM ”

▪

Het voltallige KC22:

“Weledelgeschoolde Kiescomité”

2. Alle officiële communicatie met het Kiescomité dient te gebeuren via e-mail naar
kiescomite@industria.be of kc@industria.be.
3. Elke ploeg, zowel serieus als lolploeg, wordt verboden deals te sluiten in naam van Studentenvereniging
Industria vzw, Industria vzw of Industria. Het wordt hen ook verboden deals te sluiten die invloed hebben
op onze vereniging op zowel korte als lange termijn.
4. §1. Een lolploeg wordt door het KC22 erkend indien ze minstens één door het KC22 goedgekeurde
activiteit organiseren.
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§2. De maximale bijdrage van Industria per lolploeg wordt bepaald op basis van het aantal inschrijvingen
op de uiterste inschrijfdatum. Dit bedrag wordt voor 31 mei 2022 terugbetaald.

5. De lolploeg(en) krijgen sponsoring als en slechts als zij een rekening of een aantal rekeningen
binnenbrengen bij het KC22. Het totaalbedrag van de rekening(en) moet overeenkomen met het bedrag
dat ter beschikking wordt gesteld door Industria, en dit met een marge van €5 (VIJF EURO).
6. §1. Het is ten strengste verboden bedrijven te contacteren alvorens een lijst te hebben ontvangen met
“Niet te contacteren bedrijven”. Deze lijst moet door elke ploeg verplicht worden aangevraagd via een
officiële mail naar kc@industria.be. De lijst is flexibel en hierin kunnen wijzigingen worden aangebracht.
Elke wijziging zal door het KC22 worden meegedeeld.
§2. Indien een ploeg toch een bedrijf contacteert dat op deze lijst staat zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van het KC22, kan de ploeg gedwongen worden om de samenwerking met dit
bedrijf stop te zetten.

7. Elke bijeenkomst van een ploeg (serieus en lolploeg) binnen de gebouwen van KU Leuven Campus Groep
T moet worden meegedeeld aan het KC22. Dit ten minste een dag op voorhand. Een spoedbijeenkomst
kan niet in de gebouwen van KU Leuven Campus Groep T plaatsvinden.
8. Elke ploeg (serieus en lolploeg) dient er een open boekhouding op na te houden. Dit wil zeggen dat de
boekhouding te allen tijde voor inzage ter beschikking staan voor het KC22. Deze boekhouding moet
voor het KC22 digitaal ter beschikking zijn ten laatste twee uur na aanvraag.
9. Telefoneren met officiële KU Leuven Campus Groep T toestellen is ten strengste verboden in lokalen GT
01.4.01/1, GT 91.P1.13 en GT 92.P2.06. Dit zijn respectievelijk het Industrialokaal, de Kursusdienst en het
Supportkot. Elke andere telefoonoproep met dergelijke toestellen moet aan het KC22 gemeld worden.
10. De serieuze ploegen dienen voltallig aanwezig te zijn op de overdrachtscantus. Alle leden van een
serieuze ploeg dienen kledij geschikt voor een ander geslacht te dragen dan waarin men zich huidig
identificeert.
11. §1. Een locatieaanvraag kan door elke serieuze ploeg worden opgesteld, maar moet worden ingediend
door het KC22. Bij een conflict wordt door het KC22 bepaald wie er voorrang krijgt. Hierop is geen
discussie meer mogelijk.
§2. De gekozen locatie dient door het KC22 gedeeld te worden aan alle ploegen, zowel serieuze ploegen
als lolploegen, ongeacht de herkomst van aanvraag.

12. Als aanvulling van Art 132 van het Intern Reglement van Industria, zal afhankelijk van de geldende
corona-maatregelen een gepaste activiteit voorzien worden voor de stemmentelling. De kandidaatpraeses en kandidaat-vice-praeses van iedere serieuze ploeg en lolploeg moeten op deze activiteit
aanwezig zijn.
13. §1. Op activiteiten van zowel serieuze ploegen als lolploegen die verkoop van eten of drank aanbieden,
wordt dit steeds als eerste gratis aangeboden aan het volledige KC22. Na goedkeuring van het KC22 mag
de activiteit doorgaan.
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§2. Leden van het KC22 mogen kosteloos deelnemen aan alle activiteiten georganiseerd door de
ploeg(en).

14. Elk lid van een opkomende ploeg (serieus en lolploeg) moet Gerda elke dag een compliment geven
gedurende de periode van de actieve promo en de kiesweek. Verbreking van deze regel zal gevolgd
worden door een sanctie.
15. Als verduidelijking/uitbreiding van het kiesreglement:
▪

Als uitbreiding op artikel 82: Elke serieuze ploeg van KC22 dient bovenop de gemelde personen
in artikel 82 één persoon in de hoedanigheid van Vice onderwijs verkiesbaar te stellen

▪

Als uitbreiding van Art 155 van het Intern Reglement van Industria gelden online activiteiten van
Industria ook als gedeeltelijk neutraal terrein.

▪

Er mag geen materiaal terug te vinden zijn van elke ploeg (serieus en lolploeg) op gedeeltelijk
neutraal terrein.

▪

Er mag geen passieve campagne worden gevoerd tot de passieve week op gedeeltelijk neutraal
terrein.

16. Het niet behalen van een deadline wordt bestraft door het KC22. De straf wordt bepaald door het
Kiescomité. De ploegen dienen de volgende deadlines te respecteren:
▪

14 maart 2022:

Eerste inschrijving serieuze ploegen.

▪

3 april 2022:

Data en locaties voor alle activiteiten van alle ploegen.

▪

7 april 2022:

Tweede inschrijving serieuze ploegen.

▪

17 april 2022:

Inschrijving lolploegen.

▪

24 april 2022:

Afgewerkt draaiboek voor alle activiteiten van alle ploegen.

▪

17 april 2022:

Aanvraag van schijf IV voor de serieuze ploegen.

▪

24 april 2022:

Aanvraag van schijven II en III voor de serieuze ploegen.

▪

1 mei 2022:

Finale lijst met leden van de serieuze ploegen.
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