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Volmacht: Anton Van Lieshout (Arne Basteijns), Hendrik Vandeput (Robin Janssens), Jethro Young
(Mats Vandemeulebroucke), Maxim Gerit (Pauline Vanvuchelen), Robbe Hollevoet (Yarne Billen), Sofie
Delaet (Arent Steeno) (6)

Volgende AV:

31 maart 2022

Agenda
1. Goedkeuring agenda
2. Goedkeuring vorig verslag
3. Skireis 2023
4. Goedkeuring halfjaarlijkse + investering
5. Varia

1. Goedkeuring Agenda
De agenda wordt goedgekeurd met algemene consensus.
2. Goedkeuring vorig verslag
Het vorig verslag (AV 08/11) wordt goedgekeurd met algemene consensus.
3. Skireis 2023
Industria werkt al tien jaar samen met Totally. De samenwerking verliep niet altijd soepel. De
skiteams hadden bijna elk jaar klachten.
Vorig jaar werd de reis afgelast wegens de aanhoudende pandemie. Daarom moest Industria
een contract tekenen waarin beloofd werd de studenten bij een volgende editie aan te
trekken.
Het voornoemde contract is inmiddels afgerond, want de Skitrip van dit jaar was uitverkocht.
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Over het algemeen ging de Skitrip goed. Jochen herhaalt enkele van de problemen.
De twee belangrijke opties voor het volgende jaar zijn Totally en Yoonly. Jochen schetst kort
de voordelen van de samenwerking met beide organisaties.
Flor: Hoe staat het op dit moment met Totally?
Jochen heeft geen negatieve indruk van Totally. Integendeel, tijdens de laatste reis is duidelijk
geworden dat zij Industria als klant waarderen.
Flor vindt de lange termijn relatie met Totally belangrijk. Hij hoopt dat er een betere band kan
ontstaan om betere condities te bedingen. Industria streeft ernaar het beste voor de
studenten te krijgen tegen de laagste prijs.
Simon vindt het merkwaardig dat de voordelen bij Yoonly zo vergelijkbaar zijn met die van
Totally. Industria is immers een oude en trouwe klant van laatstgenoemde.
Stijn vraagt Jochen naar zijn persoonlijke mening.
Jochen ziet Yoonly als een professionelere organisatie, maar dat vertaalt zich niet per
se in een betere ervaring voor de studenten. Aangezien er een gedragsverandering
heeft plaatsgevonden aan de kant van Totally, ziet hij hen als een betere optie voor de
toekomst.
Er werd een enquête gehouden onder de deelnemers van dit jaar om de ideale prijsklasse in
te schatten. Uit 35 reacties kwam een gemiddelde van 560 euro naar voren.
Jochen overloopt de verschillende locaties/opties voor de editie van volgend jaar, verstrekt
met foto's en somt de voordelen op.
De voorstellen van Yoonly kwamen vorige week op woensdag binnen. Daarin stond een
goedkopere optie dan de reeds genoemde. Helaas is die ervaring is al uitverkocht. Na verdere
onderhandeling konden ze slechts tien euro van de andere opties aftrekken. Nog eens vijf euro
kan worden geschrapt als tijdens de huidige AV een definitief besluit wordt genomen.
De locaties en prijzen van de vorige editie worden op het bord vermeld. Daarna worden ze
snel doorgenomen.
Alexander vermeldt dat de volgende editie ook samenvalt met een Franse vakantieperiode.
Daar moet rekening mee worden gehouden om de hogere prijzen te rechtvaardigen.
Gijs: Wat is de impact van het verlagen van het werkbudget?
Het zou resulteren in een fles Jenever minder per persoon.
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Bjorn argumenteert dat dat niet slim zou zijn. Studenten doen mee aan de Skitrip voor
de gratis spullen en de lagere prijs.
Gijs vindt dat de alcohol maar over een klein aantal deelnemers wordt verdeeld.
Om dat te verhelpen is een van de extraatjes waar flessen drank uitgedeeld zouden
worden, geschrapt.

Flor benadrukt dat Industria een betere onderhandelingspositie heeft met Totally. Op dit
moment is niet te zeggen of Yoonly te vertrouwen is.
Industria zal de samenwerking met Totally voortzetten.
De bestemming is gekozen. Aanvullende opties kunnen door het volgende Skiteam gekozen
worden. De gekozen locatie mag niet gedeeld worden met leden buiten het actieve
praesidium.
Gijs: Is het mogelijk om deze discussie het volgende jaar eerder te voeren?
Het is niet makkelijk in te schatten wanneer de optimale lijst met opties binnenkomt.
Samy: Zorg ervoor dat je twee verantwoordelijke vraagt in het resort.
4. Goedkeuring halfjaarlijkse + investering
Het punt is gepresenteerd door Alexander. Het volgende is een samenvatting.
Alexander wil geld aanvragen van de investeringsrekening. Een luidspreker en woofer
moesten worden gerepareerd. Omdat het een uitgave is die ten goede komt aan toekomstige
jaren, zou het van de investeringsrekening moeten worden gehaald.
Hoewel de reparatie duur was, was het beter dan een nieuwe kopen.
De luidspreker begon lage tonen te maken. De problemen deden zich voor het eerst voor bij
een PW. Ze werden allebei naar DVS gebracht voor een eerste controle. Zonder goedkeuring
werden ze gerepareerd.
Flor: Heb je ze gebeld?
Er werd niet onderhandeld.
Flor: Is er reeds betaald?
Ja.
Yves argumenteert dat een nieuwe luidspreker voor iets meer gekocht had kunnen worden.
Het is een hoop geld om uit te geven zonder enige onderhandeling. Transacties van de
investeringsrekening zijn doorgaans weloverwogen.
Stijn stelt voor dat Eternal een bepaald percentage van de totale kosten betaalt.
Flor: Heb je nagedacht over het organiseren van een winstgevend evenement voor deze
investering te kunnen financiëren?
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Dit lijkt geen goed idee aangezien het team al overwerkt is. Extra werk om dit te betalen lijkt
contraproductief. Bovendien kan een enkele BSA geen 700 euro winst opleveren.
De halfjaarlijkse wordt besproken om de financiën verder te bekijken.
BR
De chemie sector night was een beetje een tegenvaller omdat er wat problemen waren
om het vereiste aantal bedrijven te vinden.
De BR Brunch is nog niet uitgewerkt. Het evenement belooft echter een deel van de
geldproblemen van dit jaar te verlichten.
KD
Er werd een nieuw Groep T-pakket verkocht aan de eerstejaars.
Het nieuwe programma veroorzaakte een daling in de boekverkoop.
Ontspanning
Er zullen minder BSA's worden georganiseerd dan aanvankelijk gepland, omdat
sommige concepten te uitdagend bleken om uit te voeren.
Gijs: Hoe maak je winst op een cantus?
De vijfde plaats cantus was een evenement rondom de 24 urenloop. Er waren veel
bezoekers. Koppel dat aan hogere inkomprijzen en geen ledenprijzen, en je krijgt een
meer winstgevende cantus.
Gijs: Hoe komt het dat alle cantussen minder duur zijn?
Over het algemeen is er minder alcohol geconsumeerd. Alexander overloopt snel alle
cantussen.
De Verbroederingcantus is een grote onbekende binnen de budgettering.
Jochen: Is er een samenwerkingsovereenkomst voor de Verbroederingscantus?
Er is op dit moment geen absolute overeenkomst. De onderhandelingen over
de financiën zijn onderweg.
De Duvel Night was geen succes. De daling van het aantal aanwezigen is waarschijnlijk
veroorzaakt door de late promotie en de naamsverandering. Bovendien werd de prijs
van één Duvel verhoogd.
Jochen: Het was niet waardig vergeleken met de gewone Duvel Night.
Yves benadrukt dat het evenement vroeger een fenomeen was. Iedereen wist
ervan. Waarschijnlijk is de hype door de pandemie van het jaar ervoor
geslonken.
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Gijs: Heb je een donatie gedaan na de Warmste BSA?
Er was weinig winst na de activiteit. In totaal is er 360 euro gedoneerd aan de
Zelfmoordlijn.
Sport
De 24 Urenloop was iets duurder omdat de voedselstand iets minder heeft verkocht.
Jochen: Waarom zijn er geen Strava challenges meer?
Studenten hebben het niet meer zo nodig sinds fysieke activiteiten weer de
norm zijn geworden.
Gijs: Wat is er aan de hand met de Jenever Minigames?
De toestemming van de gemeente voor het evenement werd geweigerd,
omdat ze drinken in het openbaar niet goedkeuren. Wel moet er nog gekeken
worden naar de uiteindelijke organisatie van het evenement.
Yves maakt een grapje over het gebruik van de -2 alcohol voor een AV
teambuilding.
Cultuur
Het was nogal een mager jaar door het vervroegde vertrek van de Vice Cultuur.
Jochen stelt voor een fatsoenlijk sinterklaaskostuum te kopen.
De cultuurreis gaat naar Parijs en Disneyland. Het is vrij prijzig, maar gelukkig hebben
al veel mensen zich ingeschreven. Het evenement moet snel goed gepromoot worden.
Thomas: Wat is het minimum aantal deelnemers?
Minimaal 50 om de Disneyland groepsdeal te krijgen.
Jochen: Why do we help with IFR? There seems to be little gain.
Het evenement is de moeite waard om te organiseren als er een toegewijde
Vice Cultuur is.
Insudtria was in eerste instantie uitgenodigd om studenten uit het centrum
aan te trekken.
Events
Project L vergde meer geld dan geschat. Verschillende organisatorische elementen
hadden echter beter kunnen worden aangepakt. Een toekomstige editie kan worden
georganiseerd met een betere beheersing van de geldstroom.
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Een korte discussie vormt zich rond de toekomstige Project L edities.
Events zal tijdens een AV een presentatie over het evenement geven. Daar
kunnen alle toekomstige opties meer in detail worden besproken.
Eerstejaarswerking
Gijs: Hoeveel eerstejaars zijn er in het algemeen?
Een schatting van 80-100. Het is een uitdaging om een exact aantal te krijgen,
aangezien veel tweedejaars deelnemen vanwege het gebrek aan activiteiten in het
voorgaande jaar.
Jochen: Hoe komt het dat we nog steeds geld verliezen aan SW?
Er waren schoonmaakkosten, een laag aantal aanmeldingen en een verhoging van de
prijs van de locatie.
Cloë: Hebben we zelfs een contract getekend voor het springkasteel?
Romain legt uit dat een contract werd getekend in het begin van het jaar.
De ereleden hebben geen uitnodiging voor de PEME-cantus ontvangen.
Fara verontschuldigt zich, maar legt uit dat EJW niet op de hoogte was van de
uitnodigingen.
Jochen Jochen benadrukt dat het tijdens een eerdere RvB-vergadering is
genoemd. Er was dus voldoende tijd om de uitnodiging alsnog te versturen.
Algemene frustraties worden geuit.
Flor is teleurgesteld dat hij geen antwoord op zijn mail heeft gekregen. Hij
benadrukt dat het beter is om een slecht antwoord te sturen dan geen.
Er had contact moeten worden opgenomen met de alumni. De alumni werking
zal in het algemeen worden geëvalueerd omdat er voorlopig te weinig waarde
uit is voortgekomen.
Alumni
Jochen vermeldt dat ereleden korting krijgen op de alumni-activiteiten, maar dat
slechts één van hen een inkomprijs had.
Veel van de alumni-activiteiten gingen niet door door een overwerkt team. Als gevolg
hiervan werd een nieuwe werkgroep opgericht, die een betere werkwijze voor het
komende semester biedt.
Gijs vindt het goed om de alumni op te nemen in de werkgroep, maar idealiter ontstaat
er een toegewijde alumnifunctie.
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Emily vermeldt dat daar naar is gekeken dit jaar, maar dat het een uitdaging is om een
geschikte kandidaat te vinden.
Jochen: Het is belachelijk dat één Plan Sjarel even veel budget opslokt als een hele
Alumni werking.
Cloë benadrukt dat als er niemand is om het werk te doen, het geen zin heeft
om het budget te verhogen.
Voor de komende jaren moet gekeken worden naar het totale alumnibudget.
Praesidium
Yves merkt op dat de PW's een stuk duurder zijn geworden.
Alexander benadrukt dat locaties een stuk duurder zijn geworden. Dat is de
belangrijkste reden voor de stijging.
Gijs is niet tegen het verhogen van de PW prijs voor het team.
Flor verwijst naar een eerdere discussie. Het geld van Industria is bestemd
voor de studenten, niet voor het praesidium. Hij stelt ook voor om de PWprijzen te verhogen.
Samy benadrukt dat de PW's een essentiële teambuilding zijn voor het
praesidium.
Gijs benoemt de Echo PW's. Velen doen nog steeds mee, maar ze kosten 100
euro om mee te doen.
Yves: Vroeger kostten de PW's 30 euro.
Er zal gekeken worden naar de prijsverhoging.
Algemeen
Sommige crewleden konden hun beloningen niet innen, wat resulteerde in een
overblijvend budget.
Mats vraagt naar het budget voor de crew.
Het crew platform had klaar moeten zijn. Sommige crewleden verdienen nog steeds
beloningen. Het is typisch iets dat aan het einde van het jaar over het hoofd wordt
gezien.
De crew T-shirts moeten bekeken worden. Decathlon biedt helaas geen
printservice meer aan.
Adriaan regelt het.
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Mollie was goedkoper dan begroot omdat het betalingssysteem niet volledig op de
website is geïmplementeerd.
Beheer begint erg duur te worden, maar het zijn onvermijdelijke kosten. Er zal nader
op worden ingegaan.
Lustrum
De aanvankelijke budgettering omvatte niet veel activiteiten.
Over de Lustrumcantus bestaat enige verwarring.
Alexander zal het onderzoeken.
De ontbrekende 250 euro van Groep T By Light wordt in rekening genomen bij de
Familiedag.
Cloë: Wanneer zullen de genoemde permanente activiteiten vorm krijgen?
Mats heeft er een gesprek met Groep T over gehad. Ze waren niet zo'n fan van de
airhockeytafel, maar er zal een tijdje een huurtafel in het atrium worden geplaatst.
Op dit moment wordt de eindbegroting geraamd op 4.300 in het negatief, maar met de nieuwe
BR-activiteit is de kans groot dat het tekort kan worden weggewerkt.
Jochen betwijfelt of er nog een kans is om 4.300 euro te halen.
Pauline legt uit dat er al meer dan 4.000 is getekend.
De RvQ concludeert dat het alsnog een goed jaar is geweest omdat onvoorziene problemen
zijn opgevangen.
Flor begrijpt niet waarom er investeringsgesprekken zijn als de uiteindelijke begroting negatief
is.
Alexander legt uit dat investeringen los van het lopende jaar moeten worden gezien.
Ze maken deel uit van het grotere geheel.
Gijs: Waarom zijn de BR-plannen niet terug te vinden in de budgettering?
Alexander zou liever geen projecten uit de pijplijn in de budgettering opnemen om op
safe te spelen.
Gijs benadrukt dat budgettering een inschatting is van wat er verwacht wordt.
Idealiter worden ook verwachte contracten genoemd.
Gijs stelt voor om de budgettering te actualiseren met de laatste informatie. Het huidige
document is niet goed te keuren.
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Yves vermeldt het werken met gewogen budgetten voor BR. Een soortgelijke aanpak wordt
gevolgd in sales. Het zal zeer nuttig zijn om een professionele pipeline-tool te gebruiken.
De nieuwe budgettering zal per post worden verstuurd.
5. Varia
Gijs: Krijg je GA onder controle. Er was veel geroezemoes.
Yves vraagt de meer ervaren praesidiumleden waarom zoveel nieuwe leden klagen over een
hoge werkdruk.
Romain: Het is een team met weinig ervaring. Daarom zijn veel leden afhankelijk van
een kleine groep meer ervaren leden om te helpen. Dat zorgt voor meer werk voor
iedereen. De werkdruk heeft een tol geëist van veel actieve leden.
Pauline: Er is bijna geen crew meer, waardoor de leden van het praesidium alle
activiteiten moeten uitvoeren.

Yves bedankt alle praesidiumleden voor hun inzet tijdens de AV.
Jonas: Het onafgewerkte shiftersplatform is al toegankelijk op de website.
De link naar de pagina zal worden verwijderd totdat het klaar is.
Thomas: Is er al meer informatie over de hervorming van de AV?
Op een volgende AV zal een update worden gegeven.
Jochen: Wanneer worden de ereleden uitgenodigd voor de Massacantus?
De verkoop begint volgende vrijdag. Er zal naar worden gekeken.

Studentenvereniging INDUSTRIA vzw – Groep T Leuven | Vesaliusstraat 13 3000 Leuven | BTW BE 459.261.940
Tel 016/30 10 48 | E-mail info@industria.be | Web www.industria.be

