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Verslag Algemene Vergadering 

 
Dinsdag 14 april 2016 

 
 

 
Aanwezig: Senne Vanstraelen, Fabian De Lescluze, Anneleen van de Kerkhof, Yves Smits, 
Merijn Minnen, Jerom Van Derbeken, Pieter Van Petegem, Kobe Soetemans, Koen Van 
Kerckhoven, Cedric Benoit, Tristan Geeraert, Flor Victoor, Michiel Vanderwaeren, Florian 
Vermeir, Jasper Camps, Maarten Peeters, Natan Biesmans, Jeroen De Wachter, Michiel 
Schrauwen, Sarah van der Want, Thomas Van Laeken, Wouter Driessens 
 
 
Volmacht: Stef Maelstaf (Senne), Robin Muylle (Sarah), Lotte Verschuere (Tristan), 

Gaëtan Van Mieghem (Yves), … 
Afwezigen:  Jarno Van Hemelen, Jens Smeers, Yubo, Max De Hoon 
 
24/32 stemmen aanwezig 

 

 

Volgende AV:  datum en plaats worden nog meegedeeld. 

 
Agenda 

1. Goedkeuring verslag vorige AV 

2. Goedkeuring agenda 

3. Paasbudgettering 

4. Aanpassing Huishoudelijk Reglement 

 

1. Goedkeuring verslag vorige AV 

Het vorig verslag is goedgekeurd. 

2. Goedkeuring agenda 

Er wordt nog een puntje toegevoegd aan de agenda: 

 Wijziging Huishoudelijk Reglement 

De agenda is goedgekeurd. 

3. Paasbudgettering 

Fabian en Anneleen stellen de paasbudgettering voor. 

Er is extra budget bijgekomen door meerdere positieve inkomsten.  

 Kursusdienst heeft in het tweede semester al beter gedraaid dan verwacht. Dat komt 

ten eerste doordat de labojassen die we als stock overhadden, toch teruggenomen 

werden door het bedrijf. De KD heeft ook veel beter verkocht dan verwacht. 

 Er is meer budget gegaan naar de ontgroeningscantus omdat dit eerst fout berekend 

was, want de cantus zal plaatsvinden in de Albatros ipv in Recup. 

 New Years Fak is goedkoper uitgedraaid. 
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 Er is meer budget naar Proffentap. Er zijn meer vaten ingebudgetteerd. 

 Er is budget vrijgemaakt voor een Afsluitweek. In deze week worden meerdere kleine 

activiteiten georganiseerd op Groep T voor alle studenten. 

 Het galabal is terug opgehaald naar de oorspronkelijke €6000 die in het begin van het 

jaar werd ingebudgetteerd.  

 De international cantus heeft positief gedraaid. 

 Door dit laatste is het Brouwerijbezoek AB Inbev goedkoper gemaakt voor de 

studenten. 

 De verkiezingen zijn omhoog getrokken. (zie volgend agendapuntje) 

 Kantoormateriaal is omhoog omdat er nieuwe kassa’s zijn besteld. 

De budgettering is goedgekeurd door middel van handopsteking.  

4. Aanpassing Huishoudelijk Reglement 

Komende artikels worden toegevoegd onder de artikels van het Kiesreglement: 
 De serieuze opkomende ploegen kunnen elk een eerste schijf van €250 verdienen en 

3 verschillende te verdelen schijven van telkens €250. 

 Indien er verschillende serieuze opkomende ploegen zijn, wordt het bedrag van de 

laatste drie schijven gedeeld door het aantal serieuze opkomende ploegen indien 

deze aan de voorwaarden voldoen.  

 Schijf I: Een serieuze opkomende ploeg krijgt zijn schijf, wanneer deze ploeg een 

geldige kandidatuur indient en een factuur doorstuurt naar het Kiescomité. 

 Schijf II: Een serieuze opkomende ploeg krijgt zijn schijf, wanneer deze serieuze 

opkomende ploeg kan bewijzen dat deze zelf €350 cash sponsoring heeft 

binnengehaald. Een serieuze opkomende ploeg moet aan de hand van contracten 

bewijzen aan het Kiescomité dat deze ploeg een overeenkomst heeft met een of 

meerdere bedrijven waarbij er minstens €350 cash is verzameld. 

 De deadline voor het verdienen van schijf II sluit 14 dagen voor de start van de 

actieve campagne. 

 Schijf III: Een serieuze opkomende ploeg krijgt zijn schijf, wanneer deze serieuze 

opkomende ploeg 2 attracties/activiteiten aanbiedt, die het Kiescomité waardig vindt 

om hiervoor de schijf te overhandigen. 

 De deadline voor het verdienen van schijf III sluit 14 dagen voor de start van de 

actieve campagne. 

 Schijf IV: Een serieuze opkomende ploeg krijgt zijn schijf, wanneer deze serieuze 

opkomende ploeg een creatieve belevenis aanbiedt, die het Kiescomité waardig vindt 

om hiervoor de schijf te overhandigen. 

 (1): De deadline voor het verdienen van schijf IV sluit 21 dagen voor de start van de 

actieve campagne. 

 (2): Indien deadline in regel (1) niet gehaald wordt door de serieuze opkomende 

ploeg(en), wordt schijf IV opengesteld voor alle ploegen, en wordt deze 7 dagen voor 

de start van de actieve campagne gesloten.  

 (3): Stel dat schijf II of schijf III niet behaald wordt door een serieuze opkomende 

ploeg, mag deze schijf door Kiescomité op een neutrale manier besteed worden 

tijdens de kiesweek, ten voordele van alle studenten die studeren aan de Faculteit 

Industriële Ingenieurswetenschappen KU Leuven campus Groep T. 

 Indien schijf IV nog steeds niet werd verdiend door een (meerdere) ploeg(en) zoals 

beschreven in regel (2), geldt hier ook regel (3). 
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Het Huishoudelijk Reglement zijn goedgekeurd door middel van handopsteking. 

5. Varia 

 Merijn zal zijn muilvat geven op het overwinningsfeestje. 

 


