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Verslag Algemene Vergadering 

 
Woensdag 29 juni 2016 

 
 

 
Aanwezig: Sarah van der Want, Senne Vanstraelen, Fabian De Lescluze, Jasper Camps, Tristan Geeraert, 
Florian Vermeir, Lotte Verschuere, Pieter Van Petegem, Robin Muylle, Yves Smits, Maarten Peeters, Flor 
Victoor, Stef Maelstaf, Wouter Driessens, Merijn Minnen, Michiel Schrauwen, Michiel Vanderwaeren, 
Anneleen Van de Kerkhof, Gaëtan Van Mieghem 
 
Maxime Gestels, Emile Decruyenaere, Wouter Vanzeebroeck, Philippe van Gucht, Bert van Schaijk, 
Manon Van Doninck, Gus Vanherf, Vincent Demeulenaere, Sara Salhane, Shana Reynders, Yante Van 
Ham, Gijs Collet, Jordi van Hyfte, Stefan De Raedemaeker, Hannah Davidoff, Nicola Sanders, Giani-Luigi 
Driesen, Els Reynaert 
 
Sven Imbrechts, Jeroen De Wachter, Fulco Daniels, Gert Baus 
 
 
Volmacht: Max de Hoon, Thomas Van Laeken, Jochem Jeunen, Natan Biesmans, Cedric Benoit, 

Jerom Van Derbeken, Jonas Gijbels, Kobe Soetemans, Koen Van Kerckhoven 
  

Ine Verhaeren, Thomas Van Laeken, Wout Goedhuys, Rob Matthys, Leonie Plasmans, 
Kobe Soetemans, Cedric Benoit, Nick Vrancken, Jerom Van Derbeken 

Afwezigen:  Jarno Van Hemelen, Jens Smeers, Yubo, Lies Lammens 
 
28/32 stemmen aanwezig voor Quantum 
41/47 stemmen aanwezig voor Pendulum (na alle coöptaties en aanstellingen) 

 

 

Volgende AV: datum en plaats worden nog meegedeeld. 

 
Agenda 

1. Goedkeuren verslag vorige AV 

2. Goedkeuren agenda 

3. Voorstellen exploitatie 2015-2016 

4. Voorstellen investeringen  

5. Goedkeuren gewijzigd Huishoudelijk Reglement 

6. Aanstellen oude zakken fractie nieuwe Raad van Bestuur 

7. Aanstellen nieuwe AV 

8. Aanvaarden ontslagnemende leden Pendulum 

9. Stemmen nieuwe RvB 

10. Kwijten oude AV 

11. Coöptaties 

12. Aanstellen raadgevende leden van de AV 

13. Aanstellen actieve fractie Raad van Bestuur 

14. Goedkeuren investeringen 

15. Goedkeuren Lustrumbudgettering 

16. Varia 
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1. Goedkeuren verslag vorige AV 

Het vorig verslag is goedgekeurd. 

2. Goedkeuren agenda 

Sven wilt zijn aanstelling als raadgevend lid verplaatsen naar eerder op de agenda. Na enige 
onderhandeling is het verplaatst naar voor de aanstelling van de actieve fractie van de Raad van 
Bestuur. 
 
De agenda is goedgekeurd. 

3. Voorstellen exploitatie 2015-2016 

Anneleen, Fabian en Jasper stellen de exploitatie van het afgelopen jaar voor. 

Sponsoring: Acco-sponsoring is minder dan afgelopen jaren. Jaarsponsoring is beter dan 
gebudgetteerd. Yves legt de jobgids uit: dit is een boekje waar bedrijven een of meerdere pagina’s in 
kunnen kopen om vacatures te plaatsen of interessante artikels. Inter S sponsort dit jaar €14.000 maar 
dit zal naar volgend jaar halveren. LOKO-subsidies komen op een mooie €1200. 

KD: Meer leden dan verwacht. De fouten van in het eerste semester zijn goed rechtgezet in het 
tweede semester. 

Ontspanning: Alles vrij goed zoals gebudgetteerd. Op sommige evenementen iets minder, omdat er 
minder gedronken is geweest, op andere evenementen iets meer, omdat er meer gedronken is 
geweest. Beurscafé is niet doorgegaan, dit is veranderd naar een Provinciezuip. Minder verlies voor 
Proffentap want het zaaltje is niet gehuurd kunnen worden door miscommunicatie en er is in het 
algemeen minder gedronken geweest. 

Sport: Veel activiteiten zijn geschrapt geweest. Bubblefootball kwam ietsjes duurder uit. IJshockey is 
op winst uitgedraaid omdat we met meer mensen naar daar zijn gegaan dan eigenlijk mocht. Dit gaf 
uiteindelijk geen problemen. Beloningen 24 urenloop staat vrij laag maar dit komt omdat de T-shirts 
van de 24 urenloop onder een ander budget staan.  

Kick-Off: Dit was duurder dan verwacht. Grotendeels door verpakkingen van drank die open waren 
gedaan waardoor de drankhandelaar deze niet meer terugnam. Het verlies zal nog wel wat minder 
negatief worden omdat Volkswagen Campustour nog altijd hun factuur aan ons moet betalen. 

24 urenloop: Ongeveer zoals gebudgetteerd. 

Galabal: Veel beter uitgedraaid dan verwacht. Het was een top-editie.  

PC: geen activiteiten. 

Hack the KUL: We, Industria, zijn vertegenwoordigd bij LCIE Student Council. In samenwerking met 
LCIE, hebben we Hack the KUL georganiseerd met andere kringen. Op dit evenement is er nagedacht 
en gebrainstormd over inventieve verbeteringen voor de KU Leuven. 

Cultuur/internationaal: Eerste brouwerijbezoek veel meer verlies door de weinige inschrijvingen. 
Internationale cantus is uitgedraaid op winst. Een deel heeft zich misdragen waardoor ze weggegaan 
zijn of buiten gestuurd zijn, een ander deel heeft gewoon weinig gedronken. Tweede brouwerijbezoek 
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is goedkoper kunnen aangeboden worden aan de studenten door de winst van de internationale 
cantus. De Cultuurreis is goedkoper uitgevallen dan verwacht, grotendeels door de verandering van de 
locatie (Barcelona > Amsterdam). 

Redactie: Zoals gebudgetteerd. Tristan heeft dit heel goed gedaan. 

Schachtenmeester: Michiel heeft zich heel erg goed aan zijn budget gehouden. Alle activiteiten zijn 
doorgegaan zoals gepland. 

Praesesbudget: PW 1 en PW 2 zijn goedkoper uitgevallen. 

Beheer: Boekhouder is nog altijd superduur. 

Alumni: Er is geen enkele alumni-activiteit doorgegaan. 

Allerlei: Het medewerkersbudget is eerst verlaagd en dan is het nog altijd laag uitgevallen omdat er 
veel mensen niet hun beloningen zijn komen ophalen. Verkiezingen zijn duurder dan gebudgetteerd. 
Dit is een beslissing van de RvB geweest omdat het voor een kiesploeg steeds moeilijker en moeilijker 
wordt om veel geldsponsoring te kunnen fixen. Ook krijgt het Kiescomité meer budget voor het huren 
van een busje, podium, … 

De exploitatie is goedgekeurd. 

4. Voorstellen Investeringen 

a. Betaalterminal 

Aankoopprijs: €599 
Service kost: €14/maand 
Vaste transactiekosten: €70/maand 

Voordelen: snellere afhandeling KD, uitsplitsing inkomsten Galabal/kick-Off, levensduur 15 jaar, wifi, 
stel huren: €44/maand 
Nadelen: extra kost van €14/maand 

b. Transpallet 

Voordelen: overal te gebruiken, onafhankelijk van facilities, verdubbeling transportcapaciteit 

5. Goedkeuren gewijzigd Huishoudelijk Reglement 

Lotte stelt kort de wijzigingen voor (zie bijlage – mail uitnodiging AV). 

Jeroen De Wachter stelt nog een nieuwe wijziging voor: 

Art 62 §2: Het geld dat standaard in de kluis moet liggen verlagen naar ‘maximaal €2500 cash 
in de kluis’. 

Kleine wijziging waar nog onduidelijkheid over was: 

 Art 133: De verwijzing hierin moet veranderen naar Art 130. 

Het aangepast Huishoudelijk Reglement is goedgekeurd.  

6. Aanstellen oude zakken fractie nieuwe Raad van Bestuur 

a. Sarah van der Want 
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1. Hoe evalueer je je bijdrage als lid van de RvB het afgelopen jaar? Goed en vlot. 

2. Wat is je bijdrage naar volgend jaar binnen de RvB? Ervaring, mening durven uiten op een 

constructieve manier. 

3. Hoe ga je werk en Industria combineren? Het werk gaat geen invloed hebben op mijn functie 

als RvB lid. Indien ik toch niet aanwezig zou zijn, zorg ik ervoor dat ik dit tijdig laat weten en via 

mail alle input geef. 

4. Hoe is de huidige samenwerking met de RvQ? Wat kan beter? Ik zat niet als waarnemer in de 

RvQ dus ik weet hier niet veel over. Maar het interesseert me wel. 

Stemming Raad van Bestuur: 27 stemmen voor, 0 stemmen tegen, 1 onthouding  toegelaten 

b. Michiel Vanderwaeren 

1. Hoe evalueer je je bijdrage als lid van de RvB het afgelopen jaar? Positief. Ik heb inbreng en 

heb specifieke taken op mij genomen zoals het HR herschrijven. Ik zorgde voor het nodige 

opzoekwerk en had ik mijn mening maar dreef deze niet door. Ik was ook gemotiveerd om op 

vrijdagavond naar de LOKO AV te gaan. 

2. Wat is je bijdrage naar volgend jaar binnen de RvB? Idem dit jaar. Ook kan ik spreken uit 

ervaring en dit is wel belangrijk met een nieuwe RvB. 

3. Hoe ga je werk/school en Industria combineren? Zondagavond is altijd vrij dus dit is normaal 

gezien geen probleem. 

4. Hoe is de huidige samenwerking met de RvQ? Wat kan beter? Goed. Veel vragen die al 

besproken zijn op de RvB komen terug vanuit de RvQ. Eventueel geven de quaestoren meer 

uitleg aan de RvQ over dingen die binnen de RvB besproken zijn zoals vb. Hack the KUL. 

Stemming Raad van Bestuur: 25 stemmen voor, 1 stemmen tegen, 2 onthouding  toegelaten 

c. Senne Vanstraelen 

1. Hoe evalueer je je bijdrage als lid van de RvB het afgelopen jaar? Focus op de toekomst. 

Misschien zouden RvB vergaderingen toch frequenter moeten gebeuren. Uitnodigingen zouden 

vroeger gestuurd moeten worden. Maar toch was het positief. 

2. Wat is je bijdrage naar volgend jaar binnen de RvB? Ervaring zowel als binnenstaander als als 

buitenstaander. Ook medeoprichter van Industria 3.0.  

3. Hoe ga je werk en Industria combineren? Dit lukt perfect. Maar als er belangrijke 

projectdeadlines zijn is het mogelijk dat ik niet aanwezig ben. Ik laat dit zeker op tijd weten. 

4. Hoe is de huidige samenwerking met de RvQ? Wat kan beter? Goed. Eventueel kan de ab-actis 

mee naar de RvQ gaan om ervoor te zorgen dat de communicatie minder brut is. 

5. Ga je achter Florian zijn mening kunnen staan na je praeses jaar? Ik zal voorstellen evalueren, 

mijn mening geven en kijken naar de toekomst. 

Stemming Raad van Bestuur: 19 stemmen voor, 4 stemmen tegen, 5 onthouding  toegelaten 

7. Aanstellen nieuwe AV 

Pendulum is aangesteld als nieuwe AV. 

8. Aanvaarden ontslagnemende leden Pendulum 

Het ontslag van Anneleen van de Kerkhof en Robin Muylle is aanvaard door middel van handopsteking. 
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9. Stemmen nieuwe RvB 

Er wordt met handopsteking gestemd over het aanstellen van de nieuwe RvB: 

 Florian Vermeir in de hoedanigheid van voorzitter van de Raad van Bestuur. 
 Fabian De Lescluze in de hoedanigheid van penningmeester van de Raad van Bestuur. 
 Jasper Camps in de hoedanigheid van penningmeester van de Raad van Bestuur. 
 Els Reynaert in de hoedanigheid van secretaris van de Raad van Bestuur. 

Door middel van handopsteking is met meerderheid de nieuwe RvB aangesteld.  

10. Kwijten oude AV 

Door middel van handopsteking is met meerderheid de oude AV gekwijt.  

11. Coöptaties 

a. Lotte Verschuere 

Lotte stelt zichzelf voor: 

1. LOKO is hervormd en er bestaat nu zoiets als projectsubsidies: Hoe gaan jullie hier rekening 

mee houden in jullie budgettering? Voor welke activiteiten kan je hier rekening mee gaan 

houden? Ik denk dat er nog wat uitpluiswerk is omtrent de nieuwe zaken die LOKO aanbiedt. 

Een lustrumactiviteit zou hiervoor in aanmerking komen.  

2. Er wordt op de deelstuvoraad geklaagd over een budget die Industria aanvraagt voor 

bureaustoelen door een mandataris van LOKO. Hoe pak je dit aan naar LOKO toe? Ik zou de 

keuze motiveren en beargumenteren om toch ons gelijk te krijgen.  

3. Hoe zie je de relatie van Industria tot de faculteit en wat wil je daar volgend jaar nog mee 

doen? Ik denk dat deze relatie sinds vorig jaar enorm is verbeterd. Ik ga ervoor proberen 

zorgen dat dit wordt doorgetrokken naar dit jaar.  

4. Wat zie jij als de taken van een vice-praeses? Nu dat ab-actis terugkomt, staat niet alles meer 

compleet vast. Ik heb met Els al het een en ander besproken waardoor wij goed zullen 

bespreken wie wat zal doen. Naast de standaard taken als praesidiumweekends organiseren 

en teambuildings, zal ik er ook zijn voor uw ploeg en het opvolgen van uw ploeg.  

5. Wat zijn de stappen die je onderneemt bij een conflict? Dat hangt allemaal af van de zwaarte 

van het conflict. Ik zal on the spot moeten zien hoe dit aangepakt moet worden. 

Stemming coöptatie: 36 stemmen voor, 3 stemmen tegen, 0 onthouding  toegelaten 

Stemming Raad van Bestuur – Ondervoorzitter: 32 stemmen voor, 4 stemmen tegen, 3 onthouding  
toegelaten 

b. Gijs Collet 

Gijs stelt zichzelf voor. 

1. Wat houdt praesidiumlid zijn exact in? Zoveel. Binnen uw taak en Industria uw bijdrage 

leveren, elkaar helpen, shiften draaien, samen ontspannen.  

2. Hoe snel kan jij een poster maken? Halve dag.  

3. Hoe ga je praesidium, studies en werk combineren? Dat is heel eenvoudig. Op voorhand moet 

ik mijn dagen doorgeven dus ik kan alles goed inplannen.  
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Stemming coöptatie: 37 stemmen voor, 0 stemmen tegen, 1 onthouding, 1 ongeldig  toegelaten 

c. Maxim Laeveren 

Maxim stelt zichzelf voor. 

1. Wat heb je bereikt in je vorig BR jaar? Jammer genoeg is dat geen indrukwekkend BR jaar 

geweest. We hebben wel geprobeerd het concept rond ‘De Kern’ verder door te zetten.  

2. Waarom als je het zo een belangrijke functie vindt, ben je ab-actis gaan doen? Jochem had 

een ab-actis nodig.  

3. Hoe wil je ons overtuigen dat je het nu beter gaat doen? Ik ga er mij effectief hard achter 

zetten. Ook de samenwerking met Yves en de anderen zie ik duidelijk zitten.  

4. Hoeveel geld wil je volgend jaar binnenhalen met BR? Het verschil dat dit jaar wegvalt bij Inter 

S, bijhalen met BR. €14.000 dus.  

5. Klopt het dat je niet op de BR-vergadering was vandaag? Waarom niet? Dat is correct. Ik was 

daar niet toe in staat om daar te zijn. Ik vond het ontzettend jammer wel maar ik was te brak. 

6. Hoe zou dit dan zijn, moest je een meeting met een bedrijf hebben? Dan zou dat niet 

gebeuren. 

Stemming coöptatie: 34 stemmen voor, 5 stemmen tegen, 1 onthouding  toegelaten 

d. Adam Wibowo 

Adam is niet aanwezig. Florian verdedigt Adam.  

Stemming coöptatie: 31 stemmen voor, 3 stemmen tegen, 7 onthouding  toegelaten 

e. Tessa Luyten 

Tessa is niet aanwezig. Florian verdedigt Tessa.  

Stemming coöptatie: 40 stemmen voor, 0 stemmen tegen, 1 onthouding  toegelaten 

12. Aanstellen raadgevende leden van de AV 

a. Sven Imbrechts 

Sven stelt zichzelf voor. 

1. Wat is het imago van Industria dat je naar buiten wilt dragen en hoe wil je er aan bijdragen 

zijnde AV-lid? (denk aan Lokomotion) Die avond van Lokomotion, ik weet van niks. Misschien 

heb ik ook wel een beetje bijgedragen aan het oude imago “Industria zijn zwijnen” maar dit 

verbetert wel en dat wil ik ook. Qua huidig imago vind ik het heel goed dat Industria zich focust 

op bedrijven en dit ook aanbiedt aan zijn studenten. Als AV-lid vind ik het wel moeilijk om dit 

imago ook door te trekken naar de studenten. Ik vind ook dat er zeker meer gefocust mag 

worden op serieuze activiteiten (BR, sport, …) ipv op zuipactiviteiten.  

2. Hoe heb je dit afgelopen jaar gedaan? In mijn ogen heb ik niks slecht gedaan om het imago te 

verslechteren.  

3. Ga je indien niet verkozen als AV-lid, nog altijd even hard werken voor Industria? Het 

afgelopen jaar heb ik ook als niet-AV-lid meegeholpen op evenementen en heb ik mij ook 

ingezet op AV’s van Industria. Dus, ja.  
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4. Hoe wil je meer studenten betrekken binnen de AV van Industria? Ik vind dat je als lid van 

Industria, het recht hebt om te weten waar je lidgeld naartoe gaat. Er zijn binnen Groep T heel 

weinig leden die naar een AV komen, of ervan afweten, om te weten wat Industria doet of wat 

er met het geld gebeurd. Ik vind dat elke student die een lidkaart heeft, gecontacteerd zou 

moeten worden over een AV. 

Eerste stemming: 21 stemmen voor, 6 stemmen tegen, 14 onthouding  onbeslist 

Tweede stemming zonder onthouding: 34 stemmen voor, 7 stemmen tegen  toegelaten 

13. Aanstellen actieve fractie Raad van Bestuur 

a. Yves Smits 

Yves motiveert zijn kandidatuur. 

1. Ga je je studies kunnen combineren met een functie binnen de RvB en vice-BR? Ja 

2. Wat is de exacte functie van een RvB? Zorgen dat het HR en statuten worden nageleefd en dat 

de toekomst van Industria er rooskleurig blijft uitzien.  

3. Wat is jouw persoonlijke invulling daarin? Ik vind de functie BR persoonlijk heel belangrijk en 

wil dit aspect ook doortrekken naar de RvB. 

4. Wat is de RvQ en hoe zie je de samenwerking met de RvB? Ik vind de RvQ een heel positief iets. 

Het is een goede manier om de quaestoren te blijven opvolgen. De communicatie tussen de 

RvB en RvQ kan zeker beter zodat er sneller zaken worden uitgeklaard.  

5. Ga je besproken zaken binnen de RvB ook daar kunnen houden? Ja, want zolang dat bepaalde 

informatie niet naar buiten gebracht moeten worden, moet dat niet. Ik heb geen probleem met 

geheimhouding.  

6. Waar staat Industria binnen 5 jaar? Industria was ooit een van de rijkere kringen, nu is zij een 

van de middenmoot. Ik zou heel graag zien dat Industria terug een van deze rijkere kringen zou 

kunnen worden en ik zie dit ook haalbaar met de nieuwe structuur. 

7. Een medebestuurder ondertekent een contract die hij/zij niet mag tekenen, hoe ga je hier 

mee om? Zoiets zou niet direct rond geroepen moeten worden maar intern aangepakt te 

worden. Direct het bedrijf contacteren om de schade te fixen. 

8. Wat is de ideale verdeling van huidig en oude zakken binnen de RvB en hoe groot is de RvB 

ideaal gezien? Ik denk dat dat variabel is. Drie oude zakken zoals nu is echt goed, maar het is 

vooral afhankelijk van de mensen. Qua grootte moet het beperkt blijven, er moeten niet 

onnodig mensen in de RvB gestemd worden. 

9. Ben je bereidt om je eigen mening aan de kant te schuiven voor een gemeenschappelijk 

besluit van de RvB? Ja 

10. Suikerwafels voor de tappers op de kick-off, ja of nee? Nee 

Stemming: 17 stemmen voor, 16 stemmen tegen, 8 onthouding  niet toegelaten 

b. Flor Victoor 

Flor motiveert zijn kandidatuur. 

1. Ga je besproken zaken binnen de RvB ook daar kunnen houden? Ja, voor mij lijkt dat een 

irrelevante vraag, maar ja.  
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2. Wat is de exacte functie van een RvB? Een RvB heeft geen beslissingsrecht maar er wordt wel 

alles besproken wat binnen de vereniging gebeurt. 

3. Wat is jouw persoonlijke invulling daarin? Zie motivatiebrief. 

4. Vind je dat eerstejaars vertegenwoordigt moeten worden in de RvB? Zo ja, waarom? 

Eerstejaars opzich niet, maar ze hebben wel een mening. Ik kan voor hun die stem zijn. Ik denk 

ook dat mijn functie binnen de RvB niet in functie hoeft te zijn van schachtenmeester. 

5. Wat is de RvQ en hoe zie je de samenwerking met de RvB? Een orgaan die vooral de 

quaestoren ondersteunt. Vooral een goede communicatie tussen de twee is belangrijk.  

6. Wat zou je doen als je studies in het gedrang blijken te komen door het extra werk dat je in de 

RvB moet steken? Mijn prioriteiten liggen zoals gewoonlijk altijd bij mijn studies. Ik heb 

volgend jaar minder examens dus ik denk dat dit zeker combineerbaar is. 

7. Waar zie je Industria binnen 5 jaar? Industria moet vooral een sterke vereniging worden met 

meer leden. Het studentenaantal op Groep T blijft stijgen. Daarnaast moet er ook bewust om 

blijven gegaan met de functie BR omdat het geld moet blijven binnenstromen. 

Eerstejaarswerking is ook heel belangrijk. 

8. Een medebestuurder ondertekent een contract die hij/zij niet mag tekenen, hoe ga je hier 

mee om? Ten eerste zou dat niet mogen gebeuren. Persoonlijk zou ik er niet veel aan kunnen 

doen. Die betreffende persoon moet aangesproken worden. Het bedrijf sowieso contacteren 

om de schade te kunnen beperken.  

9. Wat is de ideale verdeling van huidig en oude zakken binnen de RvB en hoe groot is de RvB 

ideaal gezien? Een RvB mag sowieso niet te groot zijn. Max 12 man: 2/3 actief en 1/3 oude 

zakken.  

10. Ben je bereidt om je eigen mening aan de kant te schuiven voor een gemeenschappelijk 

besluit van de RvB? Ja als ze mij kunnen overtuigen maar de meerderheid wint in de RvB. 

11. Suikerwafels voor de tappers op de kick-off, ja of nee? Nee 

Stemming: 9 stemmen voor, 21 stemmen tegen, 12 onthouding  niet toegelaten 

14. Goedkeuren investeringen 

a. Betaalterminal 

Met meerderheid goedgekeurd via handopsteking. 

b. Transpallet 

Met meerderheid goedgekeurd via handopsteking. 

15. Goedkeuren Lustrumbudgettering 

Verdaagd naar de AV op PW 1. 

16. Varia 

Lotte geeft alsnog een vat. 


