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Verslag Algemene Vergadering 

31/03/2022 

 
 

 
Aanwezig: Abdel Naser Abdo, Adriaan Francois, Alexander Herbots, Alexander Nieto Rodriguez, Anton 
Van Lieshout, Arent Steeno, Arne Basteijns, Arne Janse, Cloë Janssens, Corneel Peters, Emily Gyselinck, 
Fara Ulenaers, Flor Victoor, Gijs Collet, Jef Suy, Jelle Cuypers, Jethro Young, Jochen Valcke, Jonas 
Vleminckx, Margaux Devos, Marie Van De Weyer, Mathilde Blanc, Mats Vandemeulebroucke, 
Mazarine Boelen, Robin Janssens, Romain De Smedt, Samy Van Vooren, Sofie Delaet, Stijn Hofkens, 
Stijn Smeets, Thomas Declercq, Vedic Kalia, Wout Rubbrecht, Yarne Billen, Yves Smits (35) 
 
Afwezig: Astrid Van Kerckhoven, Cian Borman, Dante Van Oeteren, Gus Vanherf, Hendrik Vandeput,  
Jad Haddad, Nick Colson, Wiktoria Radecka (8) 
 
Volmacht: Bjorn Hamakers (Romain De Smedt), Ebert Kiekens (Anton Van Lieshout), Liselotte 
Meersseman (Mazarine Boelen), Maxim Gerits (Jelle Cuypers), Robbe Hollevoet (Sofie Delaet), Seppe 
Van de Plas (Marie Van De Weyer), Simon Thielens (Cloë Janssens), Thomas Luyten (Fara Ulenaers) (8) 
 

 

Volgende AV:  Datum en plaats dienen nog meegedeeld te worden. 

 
Agenda 

1. Goedkeuring agenda 

2. Update Skitrip 

3. Aanpassing IR Art. 86 §1 

4. Discussie wijzigingen IR en statuten 

5. Ontslag  

a. Arent Steeno  

b. Jad Haddad  

c. Jelle Smolders 

6. Halfjaarlijkse + investering 

7. Varia 

 
1. Goedkeuring agenda 

 

De agenda wordt goedgekeurd met algemene consensus. 

 

2. Update Skitrip  

 

Jochen zou de prijs kunnen verlagen met een hoger minimum aantal deelnemers.  

Wout is ervan overtuigd dat het de moeite waard is om het risico te nemen. 

 

Romain stelt dat de editie van dit jaar volledig was uitverkocht. Hij twijfelt er niet aan dat dit 

ook het jaar daarop zal gebeuren. 
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Adriaan stelt dat de pandemie het aantal inschrijvingen flink heeft 

opgedreven. Studenten wilden gewoon een keer weg uit België. 

 

Jonas: Wat gebeurt er als niet alle plaatsen bezet zijn? 

Dan moeten de lege bedden worden bijgekocht. 

 

Pauline argumenteert dat de dertig plaatsen extra die dan zouden moeten opgevuld worden, 

de kleine korting van vijf euro niet waard zijn. 

 

Er wordt gekozen voor een minimum van 150 deelnemers. 

 

Jochen moet Totally vragen of er nog extra voordelen kunnen gelden als de grens van 180 

deelnemers wordt bereikt.   

 

3. Aanpassing IR Art. 86 §1 

 

Mats haalt aan dat de regel achterhaald is. Andere vakbonden moedigen hun aankomende 

team aan om al contact op te nemen met bedrijven, wat de groei stimuleert. 

 

Er wordt voorgesteld de regel zodanig te wijzigen dat het opkomende team nog steeds niet 

naar Industria kan verwijzen, maar zich wel met de faculteit en de campus kan associëren. 

 

Voordat een dergelijke beslissing genomen kan worden, moet eerst de mening van de campus 

gevraagd worden.  

Adriaan zal langs module acht gaan. 

 

4. Discussie wijzigingen IR en statuten 

 

Aangezien het om juridische documentatie gaat, wordt de hele discussie in het Nederlands 

gevoerd. 

 

In het geval dat SR fuseert met Industria, zullen alle relevante juridische documenten moeten 

worden aangepast. Om dat proces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen worden alle relevante 

documenten vooraf besproken. 

 

Aangezien het IR en de statuten gebruik maken van manuele nummering en opmaak is het 

niet praktisch om snel kleine wijzigingen aan te brengen. Er wordt derhalve geen rekening 

gehouden met de nummering van het toegezonden document. 

 

Jonas en Alexander K. werkten aan het IR. Flor en Arent behandelden de statuten. 

 

Het meeste van wat aan de teksten is toegevoegd, ontleent zijn oorsprong aan de huisregels 

van SR. Stura heeft ook de gelegenheid gehad de documenten door te bladeren. 

 

Flor herhaalt snel enkele gewijzigde elementen. Hij nodigt alle aanwezige leden een discussie 

aan te gaan. 
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Mazarine pleit dat het beter zou zijn om het meest ervaren lid de leiding te laten overnemen, 

in plaats van het oudste. 

 

“(…) indien deze beide belet zijn door het oudste aanwezige lid van de 

werkgroep Onderwijs.” 

 

Jonas stelt dat kleine veranderingen zoals deze doorgaans alleen maar tot 

verwarring leiden.   

 

Mazarine betoogt dat de Vice Onderwijs niet toegevoegd moet worden aan het 

verkiezingsdebat. Ze ziet de toegevoegde waarde hiervan niet. 

 

De aanwezigen op het verkiezingsdebat presenteren een visie. Aangevoerd 

wordt dat de Vice Onderwijs een visie voor het komende jaar nodig heeft. 

Bovendien werkt hij/zij, in tegenstelling tot de quaestoren, met studenten. 

 

Er volgt een korte discussie over de rol van de Questors in het 

verkiezingsdebat. 

 

Mazarine merkt op dat de documenten vaak verwijzen naar ‘hij’, niet naar ‘hij/zij’. 

  

De statuten zijn in overeenstemming met de wet. De verwijzingen kunnen 

echter wellicht worden gewijzigd in het IR. Dat zal nader worden bekeken. 

 

Flor: Wanneer het doel van de vereniging wordt gewijzigd, moet een aparte stemming worden 

gehouden. Die stemming vereist dat 4/5 van de stemmen voor is.  

 

Pauline: Zal SR ook aan die stemming deelnemen?   

Nee, ze zijn een feitelijke vereniging. Industria stemt volgens haar eigen regels. Als de fusie 

goedgekeurd is, kan verder met SR overlegd worden. 

 

5. Ontslag  

 

De volgende leden nemen afstand van hun functie binnen Industria:  

 

• Arent Steeno  Ab Actis 

• Jad Haddad  Sport  

• Jelle Smolders  Ontspanning  

 

De AV erkent het verlof van de bovengenoemde leden. 

 

6. Halfjaarlijkse + investering 

 

Alleen de verschillen tussen de op de vorige AV besproken halfjaarlijkse worden vermeld.     
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De BR brunch is een nieuw geïntroduceerde activiteit. Het is een Sector Night overdag, 

gepresenteerd met een brunch. Er wordt verantwoording afgelegd over de begeleide 

bedrijfssponsoring. In totaal zijn er 15 slots beschikbaar.   

 

De Galabal en de Cultuurreis zijn nog niet volledig verwerkt. De financiën voor het Galabal zijn 

nog onzeker. Industria moet voor extra slots betalen als de Cultuurreis niet gevuld wordt. 

 

Yves: Hoeveel slots zijn er gevuld?  

Voorlopig zijn er 38 inschrijvingen. 

 

Margaux: Er komt een gratis ticket voor een van de studenten die zich hebben 

ingeschreven. Daar zullen binnenkort extra acties voor worden gehouden. 

 

 De questoren gaan ervan uit dat het geen groot verlies zal zijn. 

 

Alexander: We staan op een positief totaal van tweeduizend. Toch heeft geen enkele activiteit 

extra geld gekregen om eventuele schommelingen op te vangen.   

 

Jonas: Is de reparatie van de luidspreker opgenomen in het halfjaarlijkse bedrag?  

Ja. Het zal niet van de investeringsrekening worden gehaald.   

 

Cloë vraagt naar het contract van het springkasteel.  

De quaestoren vinden het geen probleem. Waarschijnlijk is er niets getekend. Toch was het in 

de budgettering meegenomen. 

 

Cloë vraagt naar de Big Jump Run.  

De datum is verplaatst. Bevestiging van de gemeente komt volgende week. 

 

 Adriaan: De logistiek verloopt goed. 

 

 Samy: Zorg dat er een goed alternatief is als het niet doorgaat. 

 

Er zijn wat dingen uit de Lustrumbegroting geschrapt, zoals de familiedag en de tijdcapsule. 

 

Emily vraagt naar het plaatsen van een ijshockeytafel in Groep T.  

Dat is onderdeel van de permanente installatie en ook opgenomen in de begroting. Die 

elementen worden nog uitgewerkt met KU Leuven Campus Groep T. 

 

Pauline: Is het normaal om het volledige Lustrumbudget uit te geven?   

Ja. Elk jaar wordt 2500 euro opzij gezet voor dit specifieke doel. 

 

Het halfjaarlijkse wordt goedgekeurd doormiddel van handopsteking. 
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7. Varia 

 

Samy toont een foto van iemand die Robbe's lint draagt. Hij citeert Art. 139 uit de IR en vraagt 

om een straf.   

 

Er ontstaat een korte discussie over de juiste regel. Jonas zal zich er tegen de 

volgende AV over beraden. 

 

Robbe mag zijn zaak verdedigen op de volgende AV.  

 
De alumnireünie wordt verplaatst naar juli omdat daar zoveel mogelijk oude zakken op 

aanwezig zouden moeten zijn.  

 

Jethro geeft een korte update over de voortgang van de ontwikkeling van de website. Alles 

zou in de komende weken af moeten zijn. Helaas deed Stifi moeilijk; ze stelden dat sommige 

elementen niet in de opgegeven scope van het project zaten. 

 

Jonas: Ze zullen de codebase leveren?  

Ja, een bevestigingsmail zal binnenkort worden verzonden. 

 
Alle aanwezige leden zijn verrast dat de AV zo vroeg is afgelopen.   


