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Algemene Vergadering 

23-10-2016 

 

Aanwezig: Sam Loeys, Wouter Vanzeebroeck, Wout Goedhuys, Maxim Laeveren, Sara 

Salhane, Philippe Van Gucht, Manon Van Doninck, Gijs Collet, Giani Driessen, Hannah 

Davidoff, Leonie Plasmans, Rob Matthys, Tessa Luyten, Maarten Peeters, Sarah van der 

Want, Yante Van Ham, Bert Van Schaijk, Emile Decruyenaere, Jasper Camps, Fabian 

Delescluze, Florian Vermeir, Sven Imbrechts, Stef Maelstaf, Senne Vanstraelen, Jeroen De 

Wachter, Michiel VDW en Lotte Verschuere. (26 stemgerechtigden) 

Volmachten: Shana Reynders (Yante), Jerom Van Derbeken (Maxim), Els Reynaert (Sara), 

Ine Verhaeren (Leonie), Yves Smits (Manon Van Doninck), Merijn Minnen (Maarten) en 

Stefan Deraedemaker (Wouter). (7 stemgerechtigden) 

Volgende Vergadering: datum en locatie worden nog meegedeeld. 

Agenda: 

1. Goedkeuring agenda 

2. Goedkeuring vorig verslag 

3. Ontslag Jerom Van Derbeken 

4. Ontslag Ming Shao 

5. Goedkeuring budgettering 

6. Investering Emile 

7. Investering Friteuse 

8. Potluck dinner 

9. Shiften 24 urenloop 

10. ‘interne’ info 

11. Varia 
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1. Goedkeuring agenda 

Goedgekeurd met handopsteking. 

2. Goedkeuring vorig verslag 

Goedgekeurd met handopsteking. 

3. Ontslag Jerom Van Derbeken 

Jerom neemt dit jaar 71 studiepunten op en heeft zelf het gevoel dat hij geen voorwaardig 

praesidiumlid kan zijn. Daarom stopt hij als Vice-Support. Hij doet wel nog Alumni. 

4. Ontslag Ming Shao 

Ming heeft het gevoel dat de Vlaamse (en Waalse) studenten niet de moeite doen om haar te 

betrekken bij de ploeg. 

5. Goedkeuring budgettering 

Aanpassingen die zijn gebeurd: 

- Ontspanning: 

Cantussen 2e semester telkens €1 verduurd. Ook de promo’s van de fakfeestjes zijn aangepast. 

- Cultuur 

De hostelprijzen zijn herbekeken. Prijzen van de Cultuurreis zijn iets verduurd. 

- Praesidium 

Praesidiumbedanking €1000 ipv €1200 en een vat minder op PW2. 

- Allerlei 

Kantoormateriaal ook €200 minder. 

6. Investering Emile 

Emile stelt zijn investering voor. 

Stef: “Waarom staan de kosten slechts op 6 jaar, en al de rest gerekend op 8 jaar.” 

A: “Omdat we 2 jaar garantie hebben.” 

Stef: “Toch zijn er nog kosten in die 2 jaar.” 

Sven: “Er zijn goedkopere en betere alternatieven, kunnen deze ook eens bekeken worden?” 
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Jeroen: “Geef eens een concreet voorbeeld van wie dit gaat gebruiken?” 

A: “Psycho, LOKO, …” 

Jeroen: “Die kosten van €80 zijn echt wel laag *geeft argumenten waarom*” 

A: “Deze toestellen zijn intussen al sterk verzekerd, en er worden ook waarborgen gevraagd.” 

Sven: “Schade die een kring maakt, wordt ook sowieso door gefactureerd naar die kring.” 

Sarah: “Ik vind een aankoop van €7000 te veel voor een niet-stabiele vereniging als Industria. We 

weten nu nog niet welke mensen dan in het praesidium zullen zitten, en hoe zij hiermee zouden 

omgaan. Een investering op 8 jaar is daarom heel lang. Ook is het niet de bedoeling dat Industria een 

uitleendienst wordt.” 

Senne: “Het budget op de reserverekening is gespaard door Industria. Elk jaar zetten ze er €2500 op. 

Vroeger hadden we investeringsbudget van Inter S, nu niet meer. €7000 is een serieus bedrag om 

daarvan te halen voor één aankoop.” 

Jeroen: “Zo een dure investering draagt veel te veel risico met zich mee op zo een lange termijn. 

Moest dit op 3 jaar afgeschreven kunnen worden kan je dit perfect verantwoorden. Een busje is 

bijvoorbeeld veel nuttiger, kan sneller afgeschreven worden en is goedkoper” 

Michiel VDW: “Ik zie dit niet als investering, maar eerder als een extra pleziertje.” 

Hannah, Rob, Manon, Philippe, Bert, Leonie gaan akkoord met VDW, Sarah, Jeroen, … 

Stef: “Laat LOKO dit aankopen, huur dat dan goedkoper bij LOKO, dan is deze investering een stuk 

minder aantrekkelijker dan dat je ze doet lijken.” 

We gaan het initiële voorstel stemmen. Naargelang deze stemming gaan we horen bij LOKO, andere 

modellen, … 

VOOR:  5 

ONTHOUDING: 6 

TEGEN: 22 

7. Investering Friteuse 

Merijn is hier niet aanwezig dus dit wordt naar de volgende AV verplaatst. Maarten vraagt dan ook of 

er beter kan mee worden omgegaan, en dat deze dan ook deftig gekuist wordt. 

8. Potluck dinner 

Er zijn veel te weinig inschrijvingen, deel het event met je vrienden aub. De AV stelt voor dit te 

verplaatsen naar een andere datum. 

9. Shiften 24 urenloop 

Florian maakte een Excel met hoeveel shiften iedereen van de ploeg doet. Velen staan nog op 0 uur, 

terwijl anderen al op 15 uur staan. Dit kan niet. De 24 urenloop is een evenement dat als je geen 

verplichte les hebt of echt moet leren, moet je daar zijn! 
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Shiften moeten tweetalig int vervolg (of in het Engels) (Els) 

10. ‘interne’ info 

Er kwam een schacht naar ons en die zei “Ik heb gehoord dat jullie VWCT gaan aanklagen.” Het is 

absoluut niet de bedoeling dat zo een informatie verder gaat dan de interne personen. Probeer 

hierop te letten. 

11. Varia 

- Yante: ik heb cake bij. 

- Hannah: Ik heb woensdag een stewardshift maar kan deze niet doen door een rugby 

tournooi. Wie wil overnemen aub? Sarah zal deze overnemen. Hannah betaalt hier 

terug in bier. 

- Emile: Yante gaat sebiet een halve liter Fristi ad’en op de toog. 

- Gijs: Als Inter S niet meer bestaat, hoe kan dat materiaal dan nog van hen zijn? A: 

“Ilsbroux heeft een mondeling akkoord gegeven dat dit van ons is, maar dat staat 

niet op papier. Officieel is het dus van de KU Leuven. Maar we verzwijgen dit.” 

- Sven geeft info over Formule 1. 

- Jeroen: Kunnen investeringen in het vervolg langs de RvQ passeren aub? 

 


