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Verslag Algemene Vergadering 
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Aanwezig: Mats Vandemeulebroucke, Stijn Smeets, Dylan Vroonen, Mathilde Blanc, Anton Van 
Lieshout, Stijn Hofkens, Robbe Willaert, Rishi Lakshman, Tjörven Kerckhofs, Wout Rubbrecht, 
Somjate Thammashote, Hans Jansen, Alexander Konstantinov, Kobe Casaer, Vivian Tsang, Robin 
Janssens, Lotte Kesteleyn, Yarne Billen, Vincent Van den Moortel, Toon Cuppens, Jelle Cuypers, 
Seppe Van de Plas, Kiran Robben, Neo Clynckemaillie, Jules Mans, Rishi Ram Lakshman, Flor Victoor, 
Jethro Young, Jonas Vleminckx, Margaux Devos, Yves Smits, Simon Thielens, Samy van Vooren, 
Alexander Herbots, Wout Rubbrecht (35) 
 
Aanwezig zonder stem: () 
 
Afwezig: Zinaida Barseghyan, Jiaze Kong, Aya Chaouni Benabdallah, Louis Van hunsel, Lisanne 
Leemans, Arne Janse, Corneel Peters, Jochen Valcke  (8) 
 
Volmacht: Jelle Cuypers (Robbe Hollevoet), Alexander Konstantinov (Arne Basteijns), Alexander 
Herbots (Liselotte Meersseman), Robin Janssens(Chelsea Lemberechts), Mats Vandemeulebroucke 
(Alexander Nieto Rodriguez), Mathilde Blanc (Sudarshan Iyengar), Rishi Ram Lakshman (Saloni)  (7) 
 

Volgende AV: Datum en plaats worden nog meegedeeld 

 
Agenda 

1. Goedkeuring agenda 

2. Goedkeuring vorig verslag 

3. Voorstelling exploitatie 2021-2022 

4. Goedkeuring exploitatie 2021-2022 

5. Voorstelling start budget 2022-2023 

6. Goedkeuring start budget 2022-2023 

7. Uitzondering Art 15. §3 Mats Vandemeulebroucke 

8. Uitzondering Art 14 Alexander K 

9. Ontslag Mazarine Boelen 

10. Coöptaties 

a. Dante Kerstens 

b. Divyansh Chhabra 

c. Maarten Ghesquiere 

d. Pavel Burya 

11. Investering Recup 

12. Investering bakplaat 

13. Varia 

 
1. Goedkeuring Agenda 

De agenda werd goedgekeurd door middel van handopsteking. 
2. Goedkeuring Vorig Verslag 
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Het vorige verslag werd goedgekeurd door middel van handopsteking. 
 

3. Voorstelling exploitatie 2021-2022 

Alexander H presenteert het exploitative van 2021-2022. 
 

Alexander H: Sommige dingen zijn nog niet gefinaliseerd zoals de zwanenzang omdat het pas 
gisteren is gebeurd maar de herschatting moet wel goed komen. BR verdiende 900 euro meer dan 
in het halfjaar, niet veel veranderd om eerlijk te zijn. KD bracht wel minder geld binnen dan 
verwacht, dat komt omdat in het algemeen hebben we minder boeken verkocht dan verwacht, dit 
komt grotendeels door de hervorming maar uiteindelijk zal het geen probleem zijn. 

 
Flor: is dit een trend? 

 
Alexander H: Over het algemeen is het geen trend, proffen hadden geen boeken voor het tweede 
semester en lieten het ons niet weten tijdens de zomervakantie, dus de boeken vielen een beetje af 
en mensen gebruikten online versies. 

 
Flor: De reden dat ik dit vraag is omdat het een inkomen is, als dit een trend is, dan zal het elk jaar 
afnemen. 

 
Alexander H: Het doel is om de marge op de boeken naar 0 te verlagen. Idealiter is er geen inkomen 
via de KD en komt alles via BR. 

 
Voor ontspanning hebben we over het algemeen minder geld uitgegeven dan verwacht, er waren 
nogal wat annuleringen, soms gingen sommige BSA's en FAK-feesten  ook gewoon niet door 
waardoor we wat geld hebben kunnen bij houden. 

 
Nu voor sport, er waren veel annuleringen en we ontdekten een fout in het scaffbudget, dus hadden 
we ineens meer geld dan wat we dachten. Verder hebben we cultuur, de cultuurreis was een stuk 
duurder, we hebben de capaciteit van 50 mensen niet gehaald wat jammer is. 

 
De evenementen van events zijn een stuk duurder geweest dit jaar. het galabal is redelijk in de 
negatief, dit komt vooral doordat we minder tickets hebben verkocht en omdat drankjes duurder 
waren dan verwacht. De Big Jump Run ging wel redelijk goed. 

 
International heeft uiteindelijk niet veel gedaan, in totaal  hebben ze zo'n 800 euro uitgegeven. 

 
In verband met eerstejaarswerking zien we dat sommige activiteiten duurder worden, zoals SW, 
voor de rest is er niet veel veranderd. 

 
De alumni werking dit jaar was best triest, in totaal gaven ze zo'n 600 euro uit. 

 
Wij hebben nog 1200 euro over in het budget voor de bedanking  (we hadden een BBQ, een cantus, 
een RvB bedanking). De rest van dat budget kan dus voor een ander evenement gebruikt worden. 

 
Yves:Hhoe komt het dat de praesidium cantus meer dan dubbel zo duur is? 
Alexander H: Omdat er meer vaten werden gebruikt. 
 
Simon: Waarom is er geen inkomen voor de praesidium cantus? 
Alexander H: Omdat het samen met de BBQ/cantus werd gerekend, dus werd het cantusbudget 
gebruikt voor de vaten. 
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Communicatie deed het dit jaar uiteindelijk niet zo goed, uiteindelijk was er zelfs na het halfjaar 
nog 1000 euro over. 
 
Skiteam is sinds de half jaarlijks hetzelfde gebleven. 
 
Recup is min of meer hetzelfde gebleven, er waren wel wat problemen met de drank, het kostte 
veel tijd voor support om de drank terug te geven, dus ze hebben ons de waarborg in rekening 
gebracht. Voor de rest was het vrij standaard. 
 
Voor allerlei kosten hebben we minder uitgegeven dan verwacht. 
 
Beheer, is in de positief gerekend maar het valt nog mee, de boekhouder was wel wat duurder door 
inflatie. 
 
Voor Investeringen heb ik wel rekening gehouden met de camera,daarom is hij dus duurder dan 
tijdens het halfjaar, maar de camera zelf was goedkoper dan verwacht. We eindigden met een 
bedrag van 5 187.53 euro. 
 
Simon: Hoe zit het met de Industria-laptop? 
 
Alexander H: Ja, het is weg en we weten niet waar het is, er is een tijdvenster waarin we denken 
dat het vermist is, ik heb er niet naar gezocht, Wout gaat kijken of HP er één wilt sponsoren, als ze 
dat niet doen dan kunnen we misschien de oude pc van Wout gebruiken omdat hij binnen kort een 
nieuwe koopt. 
 
De vraag of de computer wel of niet gebruikt wordt werd gesteld. 
 
Alexander H: Ja het werd veel gebruikt voor bankcontact en KD, maar iedereen heeft zijn eigen 
laptops, dus de vraag is geldig. 
 
Het werd gebruikt voor bankcontact omdat mensen gewoon te lui waren om de machine te 
repareren. Alexander H gaat verder achter een oplossing zoeken. 

 
4. Goedkeuring exploitatie 2021-2022 

De exploitatie werd goedgekeurd. 
 

5. Voorstelling start budget 2022-2023 

Anton en Mathilde presenteren het start budget. 
 
We beginnen met BR, het belangrijkste verschil is dat we veel meer sponsoring hebben dan vorig 
jaar. Het is een veilige schatting omdat het kan zijn dat we nog een 11k er boven op krijgen. 
 
Vervolgens hebben we de KD, we hebben iets minder ingeschat dan vorig jaar, dit is inclusief een 
daling van de winstmarge van 8 tot 7 procent. Om de inschatting te maken hebben we gebruik 
gemaakt van boeken van de voorgaande Jaren, maar het is nog steeds minder uitgekomen dus is 
het toch wel een veilige schatting. 
Daarna is het ontspanning. We hebben dit jaar wat minder evenementen gepland. De enige grote 
vraag dat nog bestaat is bij de Massacantus want we hebben de toegangsprijzen nog niet maar 
voor de rest is alles gerekend. 
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Voor sport zijn de evenementen verdubbeld in prijs in vergeleken met vorig jaar, vooral vanwege 
de 24-urenloop. Dit komt doordat we  meer budget hebben bij gerekend voor de promotie en de 
scaffs, aangezien die nu ook duurder zijn. 
 
Voor events, hebben we een vrij groot budget dit jaar. Voor project L is er 5.159 euro gebudgetted 
en we hebben besloten om een veiligheidsmarge te hebben. Met VTK en Kevin hebben we 
besproken dat we 3k wilden budgetteren (omdat we weten hoe het elk jaar gaat) en dus hebben 
we een veiligheidsmarge van 2k. 
 
De vraag waarom we zo'n groot bedrag hebben begroot voor een evenement dat niet specifiek 
voor onze studenten is werd gesteld. 
 
Omdat het grootste gebudgetteerde verlies 2,7k is. We hebben dit jaar meer kringen die meedoen, 
dus als er iets misgaat, hebben we wel meer buffer om de kosten te verdelen. We zijn niet van 
plan om 5k te gebruiken, maar het is wel zo begroot. 
 
Voor internationals hebben we 3 fakparty’s, verschillende bierpong toernooien, 2 cantussen en de 
Chinese week. Voor de Chinese week worden de kosten verdeeld tussen ons en het confuscius 
instituut. 
 
Daarna hebben we het eerste jaars werking, SW is dit jaar 1k duurder dan vorig jaar.  
 
Voor Alumni hebben we verschillende evenementen gepland: een cantus samen met de 
praesidium, een kaas en wijn avond, paintball, “en een drink after work”. 
 
Nu voor  (vice-) preases, over het algemeen is het weer duurder dan vorig jaar maar dat komt ook 
door algemene prijsstijgingen van voedsel, vaten en locaties. 
 
Het volgende is communicatie, het is niet veel duurder dan vorig jaar, dat komt omdat er vorig jaar 
3 T-mags per semester gepland waren, dit jaar doen we maar 2 per semester. 
 
Onderwijs heeft een toegewezen budget van 5k. Zoals je kan zien is er een 0 op hun totaal, dit 
komt omdat ze nog niets hebben uitgegeven, het resterende geld gaat op het einde van het jaar 
naar Industria 
 
Dan gaan we naar het skiteam, niet veel te zeggen hier, het is min of meer hetzelfde als vorig jaar. 
 
Recup is wat duurder geworden. Dit komt vooral omdat wij voor de steward shifts jetons geven als 
compensatie en deze jetons zijn 10 cent duurder geworden. 
 
Allerlei is veel duurder vanwege de kiesweek. Normaal gesproken hebben we tijdens kiesweek veel 
vaten van Recup, maar omdat er niet gewerkt wordt met Recup voor project L zal Recup jammer 
genoeg niet even veel hectoliters hebben en dus minder gratis vaten kunnen bezorgen aan ons 
voor de kiesweek. 
 
Beheer is goedkoper dan vorig jaar. Dit komt omdat Fresh Pepper goedkoper is dan StiFi voor het 
onderhoud en hosting van de website. 
 
Dan hebben we een paar investeringen welke we kunnen maken dankzij het geld dat BR heeft 
binnen gebracht. We zijn van plan om een backdrop en een bakplaat te kopen. 
 
Simon: Waarom budgetteren we niet gewoon twee bakplaten? We gebruiken er altijd twee 
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Anton:Hhet hangt ervan af, als we besluiten gas te kopen, dan nemen we direct twee want dat zijn 
degene die we gewend zijn, maar als we voor elektrisch gaan zullen we eerst één kopen en dan 
testen voor dit jaar zodat we zeker zijn van onze investering. 
 
Simon: Oke maar zels als je ze niet allebei gaan kopen kan je nog steeds voor ze allebei budgetteren. 
Je kan ééntje kopen, voor een maand of twee uittesten, en dan als jullie die deftig vinden kunnen 
jullie al meteen de tweede kopen die jullie al gebudgetteerd hebben. 
 
Robbe: Kunnen we er geen huren om uit te testen in plaats van te kopen en uittesten 
 
Anton: Het gaat meer om of ze robust genoeg zijn, want ja koken kunnen ze well allemaal. 
 

6. Goedkeuring start budget 2022-2023 

Het budget werd goedgekeurd met het toevoeging van een tweede bakplaat. 
 
7. Uitzondering Art 15. §3 Mats Vandemeulebroucke 

Mats heeft nog tweedejaars vakken en moet daarom een uitzondering aanvragen om als Praeses 
verder te kunnen werken. 
 
De uitzondering werd goedgekeurd door middel van handopsteking. 
 
8. Uitzondering Art 14 Alexander K 

In art 14 staat dat je op campus Groep T moet studeren om deel te kunnen maken van Industria. 
Alexander gaat vanwege zijn cijfers iets anders moeten studeren, maar wilt graag binnen Industria 
verder werken. Hij gaat bedrijfskunde studeren binnen Leuven. 
 
Jethro: Mijn grootste zorg is dat je in het onderwijs zit, wat betekent dat je onze studenten 
vertegenwoordigt, dus ik vind het raar dat iemand die hier dan niet meer studeert ons zou 
vertegenwoordigten. 
 
Alexander: Als ik blijf, dan zal ik geen vergaderingen hebben met proffen waar ik de studenten 
moet vertegenwoordigten. Ik ben de oudste van het onderwijs  team en heb meegewerkt aan de 
merger. Ik wil graag blijven om die kennis binnen Industria te houden. 
 
De uitzondering werd goedgekeurd door middel van handopsteking. 
 
9. Ontslag Mazarine Boelen 

Na de overdrachts AV heeft Mazarine Boelen ontslag genomen. 
 
10. Coöptaties 

De uitzondering om online te stemmen werd goedgekeurd door middel van handopsteking. 
 
 
 
 

a. Dante Kerstens 

Er wordt gestemd op Dante. De uitslag is als volgt: 
Voor: 41 stemmen. 
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Tegen:  0 stemmen. 
Onthouding: 1 stemmen. 
 
Er is een 2/3e meerderheid behaald en Dante is binnen the AV gecoöpteerd 

 
b. Divyansh Chhabra 

Er wordt gestemd op Divyansh. De uitslag is als volgt: 
Voor: 34 stemmen. 
Tegen: 2 stemmen. 
Onthouding: 5 stemmen. 
 
Er is een 2/3e meerderheid behaald en Divyansh is binnen the AV gecoöpteerd 

 
c. Maarten Ghesquiere 

Er wordt gestemd op Maarten. De uitslag is als volgt: 
Voor: 34 stemmen. 
Tegen: 5 stemmen. 
Onthouding: 3 stemmen. 
 
Er is een 2/3e meerderheid behaald en Maarten is binnen the AV gecoöpteerd 

 
d. Pavel Burya 

Er wordt gestemd op Pavel. De uitslag is als volgt: 
Voor: 31 stemmen. 
Tegen: 2 stemmen. 
Onthouding: 8 stemmen. 
 
Er is een 2/3e meerderheid behaald en Pavel is binnen the AV gecoöpteerd 

 

11. Investering Recup 

Wij willen Recup beter maken met het aankoop van een nieuwe ventilatie systeem. We hebben 
mensen laten komen om een kijkje te nemen naar de schimmel en de mogelijkheden voor een 
ventilatiesysteem te installeren. Ze hebben ons dan twee offertes gegeven. Beide offertes zijn 
doorgestuurd naar de AV via mail. 
 
Wij willen Recup beter maken, voor ons de praesidium maar ook voor de studenten.  
 
Jethro: Over de aanbiedingen, voor mij is het raar dat een van de aanbiedingen veel goedkoper is, 
ik heb ze opgezocht en ik geloof niet dat de goedkopere versie het probleem zal oplossen. Heb je 
rekening gehouden met andere factoren, zoals het geluid, de elektriciteit die ze gebruiken? 
 
Mats: Voor beide offertes is het geluids niveau miniem en de goedkopere offerte heeft ook een 
detectiesysteem voor de vochtigheid in het zaaltje dus de ventilatie zou niet onnodig aanstaan. 
 
Yves: Als ik het goed begrijp zou het bedrag die kringen moeten betalen alleen verhogen voor alle 
andere kringen behalve Industria, omdat wij dat systeem betalen voor Recup? 
Ja. 
 
Jonas: Een jaar of twee terug was er een ziekte en het ging financieel slecht met Recup. Industria 
heeft toen geld aan hun uitgeleend maar we hebben nog steeds geen terug betaling gezien. 
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Stijn H: Onlangs zijn we weer begonnen met het terugbetalen van onze huur, die geleidelijk zal 
toenemen. Ik wilde Industria dit jaar al terug betalen, maar het zal waarschijnlijk niet snel 
gebeuren. 
 
Jonas: Ik wil meer garantie dat wij het geld zullen terugkrijgen. Op dit moment is het moeilijk voor 
mij om zoiets goed te keuren. 
 
Mats: Onze persoonlijke voorkeur is de goedkoopste offerte. Dit omdat ze ook garanderen dat als 
de schimmel niet wegblijft, we het geld terugkrijgen en ze de unit weghalen. Ze hebben daarnaast 
ook een zeer snelle installatieperiode. 
 
Yves: Zorg ervoor dat ze de oude ook meenemen en niet zomaar laten staan. 
 
Jethro: Dus nadat we die investering hebben gedaan, kunnen we ons schild op de Recup plakken? 
Helpt psycho financieel? 
 
Mats: Ze kunnen niet financieel helpen. Om ons het ventilatiesysteem terug te betalen, kwam 
Recup en ik op een paar ideeën. 
 
Stijn H: We hebben vorig jaar gezien dat het altijd moeilijk is om shifters te vinden voor het zaaltje, 
dus kwamen we op het idee dat mensen van Recup kunnen shiften opnemen voor onze grote 
feestjes waar er 2 hoofdtappers nodig zijn. Daarnaast mogen jullie voor de volgende 3 jaar elk 
semester na dat andere kringen hun datums al gekozen hebben, een dag kiezen waar je het zaaltje 
mag gebruiken voor een praesidiumcantus of een teambuilding zonder huur te moeten betalen. 
Recup zal ook mee Industria evenementen welke in het zaaltje plaatsvinden, zoals cantussen en 
fakfeesten, promoten via hun sociale media en schermen in Recup. Dit kan zeer handig zijn 
aangezien we vorig jaar met Industria zagen dat de cantussen en fakfeesten nooit even veel 
mensen aantrokken zoals we wilden. 
 
Psycho zou dan een hogere bedrag dan ons moeten betalen om het zaaltje te gebruiken omdat zij 
geen investering in Recup gemaakt hebben.  
 
We zullen Psycho hier over op de hoogte brengen. 
 
Simon: Een beetje technischer, maar ik neem aan dat als de investering gebeurt, deze op de 
saldorekening van Recup zou komen, als jullie eruit worden gegooid, wat gebeurt er dan met de 
installatie? 
 
Mats: Die kunnen altijd van de muur af gehaald worden. 
 
Als we stemmen, stemmen we voor de goedkopere optie die 2 353,20 euro kost. Het geld komt 
van de investeringsrekening. 
 
De investering werd goedgekeurd door middel van handopsteking. 
 
12. Investering bakplaat 

Dit punt werd ter plekke afgeschaft. 
 
13. Varia 

Alexander Nieto: Geld is geen problem shala la la laa geld is geen problem shaaaa la la la laaaaa 
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Stijn S: We hebben eco-bekers, ze zijn lelijk, maar als je aan het shiften bent, controleer dat 
studenten die niet pikken. 
 
Mats: I lost the game 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 


