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Verslag Algemene Vergadering
23/2/2017

Aanwezig: Florian Vermeir, Lotte Verschuere, Els Reynaert, Fabian De Lescluze, Jasper
Camps, Sarah Van der Want, Senne Vanderstraelen, Michiel Vanderwaeren, Emile
Decruyenaere, Manon Van Doninck, Merijn Minnen, Wouter Driessens, Yves Smits, Bert Van
Schaijk, Sven Imbrechts, Kobe Soetemans, Ine Verhaeren, Adam Wibowo, Yante Van Ham,
Sam Loeys, Koen Van Kerckhoven, Lars Vierbergen, Gus Van Herf, Tessa Luyten, Cedric
Benoit, Wout Goedhuys, Giani Driesen, Rob Matthys, Phillippe Van Gucht, Wouter
Vanzeebroeck, Jordi Van Hyfte, Nicola Sanders, Stef Maelstaf, Stefan De Raedemaeker,
Maarten Peeters, Leonie Plasmans, Shana Reynders, Sara Salhane, Flor Victoor, Gaëtan
Van Mieghem
Volmacht: Vincent Demeulenaere (Stef Maelstaf), Gijs Collet (Leonie Plasmans), Maxim
Laeveren (Florian Vermeir)
Afwezig: Hannah Davidoff, Yunying Ma
Volgende AV: Datum en plaats worden nog meegedeeld.
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Goedkeuring agenda
Goedkeuring vorig verslag
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Situatie Adam
Overlopen werk Koen en Lars
Contract labojassen
Overlopen halfjaarlijkse budgettering
Varia

1. Goedkeuring agenda
Agenda werd goedgekeurd met handopsteking.

2. Goedkeuring vorig verslag
Vorig verslag werd goedgekeurd met handopsteking.

3. Situatie Stefan
Stefan ligt zijn situatie toe.
Stefan: Ik heb vorige week tijdens de Praesidium Vergadering mijn ontslag ingediend omdat ik
veel werk heb voor school. Dit valt niet te combineren met het pakket van Industria. Ik dien dus
mijn ontslag in als actief lid van het praesidium maar wil wel graag AV lid blijven.
Dit verzoek werd goedgekeurd met handopsteking en Stefan blijft lid van de Algemene
Vergadering.
Stef vangt de PC taken op maar wordt geen actief praesidiumlid.
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4. Situatie Adam
Adam ligt zijn situatie toe
Adam: I’ve had an amazing time with you guys and i appreciated everything. But I’m going to
start working because I have to save up for summer internship so I can’t commit to Industria
when I’m also going to be working. I want to thank you.
Adam neemt ontslag.

5. Overlopen werk Koen en Lars
Koen en lars zijn al 2 jaar bezig met een nieuw websysteem en applicaties. De mailserver en de
adminwiki zijn o.a. al afgewerkt. Ook KD, inschrijvingen, medewerkerssysteem,
boekhoudingssysteem,.. zijn al in orde.
Wat nog moet gebeuren is de documentatie voor de geschreven applicaties zodat iemand die
een uitbreiding wilt schrijven op het systeem weet hoe het in elkaar zit. Er komt een
mogelijkheid voor een handleiding die geschreven kan worden voor de overdracht van de
functies naar komende jaren.
De foto’s op de oude server worden overgebracht en hier is al een back up van gemaakt.
De mailclient is af en hiermee kan je gemakkelijker mails sturen naar groepen zoals vb leden.
Het tweedehandsboekensysteem opnieuw maken zien Koen en Lars niet zitten. De AV gaat
akkoord dat we deze taak kwijtschelden en het geld terug naar industria gaat.
Eventueel kan er een groep op facebook gemaakt worden “verkoop tweedehandsboeken
Industria” voor de verkoop van deze boeken.
Eventueel kan er gekeken worden om met een andere website een systeem op te starten.
Jasper: Waarom moeten we met industria deze service aanbieden?
Michiel: We gooien ons eigen geld weg moesten we verkoopmomenten engageren voor
tweedehandsboeken.
Lotte: Eventueel kunnen we in week 3 een tweedehandsboeken verkoopmoment houden op de
-2.
Sven: KD werkt een idee uit voor de tweedehandsboekenverkoop en brengt dit naar de Raad
van Bestuur.
Senne: Voor dit jaar kunnen we 1 post in elke facebookgroep plaatsen over een facebookgroep
die bestaat voor het verkopen van tweedehandsboeken.
Sarah: Onze verkoop gaat niet significant dalen wanneer er ook een
tweedehandsverkoopmoment is.
Stemming: iets doen: 15 niets doen: 22
Er gebeurt op dit moment dus niets voor het tweede semester. KD kan hier wel iets over
uitwerken voor de komende jaren.
Koen en Lars beslissen om niet ook nog een CV tool uit te werken.
Pizza.be logo op de website moet nog aangepast worden. (Manon)
Koen stelt de nieuwe dingen voor op zowel de gewone als de intern van de website.
Dus het enige wat er nog moet gebeuren is de documentatie.
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6. Contract labojassen
Afgelopen jaar hadden we een contract met MedicalWerff voor de verkoop van labojassen. De
samenwerking verliep goed. Zowel de Raad van Bestuur als de KursusDienst geven een positief
advies over het eventueel verlengen van het contract naar volgend jaar. Er is wel een negatief
advies voor een eventueel meerjarig contract.
Het contract werd getoond op de AV. Dit jaar werden er een 400tal labojassen verkocht aan
€20/€22 per stuk (leden/niet-leden). De aankoopprijs is €15,21 per stuk.
De Algemene Vergadering keurt de verlenging van het contract goed met handopsteking.

7. Overlopen halfjaarslijkse budgettering
















Bedrijvenrelaties: Op dit moment is er al €12184 binnengehaald en dit is meer dan wat
er origineel ingebudgetteerd was.
Subsidies Inter S en LOKO: Er zijn nog subsidies die we nog moeten krijgen.
KD: €2000 meer binnengehaald dan oorspronkelijk ingebudgeteerd.
Ontspanning: €700 minder uigegeven dan oorspronkelijk ingebudgetteerd. De enige
duurdere activiteit was de cava cantus omdat de cava op was en er een vat aangesloten
moest worden. Op skifak is er meer gedronken en deze activiteit staat in een normaal
ski jaar niet bij ontspanning. Zware bieren cantus is goedkoper omdat er minder
gedronken wordt.
Sport: €2000 goedkoper. Er zijn enkele activiteiten weggevallen in het eerste semester
maar deze gaan nog door in het tweede semester. Die €2000 mag sport nog gebruiken
voor leuke activiteiten. De ping pong activiteit is een activiteit van international daarom
staat het op nul. De bus naar landgraaf was veel goedkoper.
Kick off met de hele affaire met jazztronaut is hoger. Dit is worst case gerekend. Het
geld dat psychologische kring aan ons moest is al in orde.
Galabal is ook hoger.
International en cultuur: goedkoper. Allemaal kleine kosten die goedkoper waren. De
locatie van het tweede brouwerijbezoek is van locatie veranderd en hier zat
oorspronkelijk nog een bus is dewelke we niet nodig hebben als we naar AB Inbev gaan
zoals nu ingepland. De cultuurreis heeft ongeveer evenveel gedraaid als gebudgetteerd.
Er is nog €500 over wat moet worden opgebruikt.
Redactie: Dit bedrag klopt volledig omdat dit de prijzen van the stuff zijn.
SM: Dit is goedkoper omdat er minder is gedronken op SW en we de hele waarborg
teruggekregen hebben. Er is nog €800 extra budget.
Er is weinig tijd voor het bac-praesidium en is het een optie om eventueel een deel van
dit budget aan hun te geven?
Sarah: Door ze extra geld te geven gaat de originaliteit een beetje verloren en ze
moeten met het geld dat ze hebben iets origineel bedenken. Ze moeten leren wat het
geld is en dat het niet zomaar uit de lucht valt.
Flor: Op dit moment weten ze nu pas van €250 en een eventuele reserve voor moest het
mislopen zou wel goed zijn om als back up te hebben.
Sarah: Geef nu aan het bac-praesidium €300 en houd €800 over welke je eventueel kan
gebruiken als back up moest het nodig zijn.
Doop is duurder want busje werd langer gehuurd voor opkuis KD en dit moet nog
uitgesplitst worden.
Praeses: Dit is quasi hetzelfde.
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Beheer: De BTW en worldline zijn duurder. We moeten nog BTW terugkrijgen van de
staat en daarna moeten we nog terug nieuwe BTW betalen.
Alumni: De eerste activiteit is niet doorgegaan. Jerom moet nog gecontacteerd worden
in verband met de andere alumni activiteit. Lotte neemt dit eventueel over. Alumni kan
meer budget krijgen.
Allerlei: Dit is €5000 meer door onverwachte kosten door de surfreis en skireis. Textiel
moet nog door enkele praesidiumleden betaald worden. Het medewerkersbudget is
verlaagd omdat er vanuit gegaan wordt dat minder mensen hun beloningen gaan komen
ophalen.
Het Praesidiumweekend kan eventueel goedkoper gemaakt worden en er zou dan
budget van sport naar het praesidium gaan. Bijvoorbeeld: praeisidiumweekend €10
goedkoper maken. Dus €15 per persoon voor het volgende praesidiumweekend.
Student counsill budget hoort bij BR en dit moet daarbij worden ingebudgetteerd.

De budgettering werd goedgekeurd met handopsteking.

8. Varia
Florian: Er moet met SR samengezeten worden over de tweedehandsboekenverkoop en de
mogelijkheid hiervan op de facebookpagina’s.
Merijn: Dinsdag was het SOA FAK.
Stef: Nicola en Hannah verdienen een dikke proficiat voor de cultuurreis.
Stef: Iedereen die nog een serieuze ploeg of lolploeg willen starten, neemt best zo snel mogelijk
contact op met het kiescomité.
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