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Verslag Algemene Vergadering
1/12/2016

Aanwezig: Vincent Demeulenaere, Philippe Van Gucht, Stefan Deraedemaeker, Maarten
Peeters, Wout Goedhuys, Giani-Luigi Driesen, Yves Smits, Jasper Camps, Bert Van Schaijk,
Wouter Vanzeebroeck, Gijs Collet, Yante Van Ham, Gus Vanherf, Tessa Luyten, Shana
Reynders, Emile Decruyenaere, Manon Van Doninck, Fabian De Lescluze, Michiel
Vanderwaeren, Florian Vermeir, Lotte Verschuere, Flor Victoor, Jordi Van Hyfte, Hannah
Davidoff. (24)
Volmacht: Rob Matthys (Wouter), Ine Verhaeren (Gijs), Senne Vanstraelen (Florian), Merijn
Minnen (Yante), Stef Maelstaf (Emile), Leonie Plasmans (Jordi), Sven Imbrechts (Jasper),
Sara Salhane (Bert), Sarah van der Want (Michiel), Nicola Sanders (Shana), Els Reynaert
(Fabian), Maxim Laeveren (Lotte), Cedric Benoit (Tessa). (13)

Volgende AV: Datum en plaats worden nog meegedeeld.
Agenda
1. Goedkeuring agenda
2. Goedkeuring vorig verslag
3. Skireis 2017-2018
4. Aanvraag budget KC
5. Aanpassingen HR
6. Voorstellen investeringen
7. LokoAV
8. Varia

1. Goedkeuring agenda
Agenda werd goedgekeurd met handopsteking.

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

3. Skireis 2017-2018
Er waren 3 opties vanuit skikot.
Optie 1

Optie 2

Optie 3

Klein gebied

Middel gebied

Grote naam

50 – 150 km

250 – 350 km

200 – 300 km

€25 WB

€25 WB

€25 WB

€449

€489

€569
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De RvB gaf een negatief advies over Optie 3 en stelde voor eens te polsen bij skikot of er
eventueel een dag van de skipas kon en zo de prijs te drukken.
Florian belde naar skikot, met als resultaat:
Optie 1

Optie 2

Optie 2b

Optie 3

Klein gebied

Middel gebied

Middel gebied

Grote naam

50 – 150 km

250 – 350 km

250 – 350 km

200 – 300 km

€25 WB

€25 WB

€15 WB

€25 WB

€449

€489

€469

€569

Er is dus €20 van de prijs gegaan en in ruil geven wij €10 WerkingsBudget af.
De rest van het contract bijft hetzelfde qua voordelen (gratis vaten, gratis jenever, skikot
bandje, ….) Ook krijgen we 3 skireizen bij 120 deelnemers. Indien we dus aan 110
deelnemers zitten krijgen we geen enkele skireis.*
*De AV gaat ermee akkoord dat indien de skireizen gekregen worden, deze naar de skiteam
gaan. Maar het skiteam weet op voorhand dat indien dit aantal niet gehaald wordt, zij hun
reis zelf moeten financieren.
Stemming
Optie 1: 0
Optie 2: 0
Optie 2b: 35
Optie 3: 0
Onthouding: 1

4. Aanvraag budget KC
*Hannah vervoegt de AV*
Doordat de campagnedag dit jaar zal doorgaan op het pleintje van het Vesaliusproject
dienen wij als Industria extra maatregelen nemen. Het Kiescomité moet dus toiletten
voorzien tegen wildplassers.
Stef heeft een offerte aangevraagd bij Boels. Deze bedraagt €206,64.
De AV gaat er unaniem mee akkoord dat Stef nog andere offertes aanvraagt, maar keurt de
toiletten goed voor een maximaal bedrag van €206,64. Stef zal dus een vat geven.

5. Aanpassingen HR
Lotte zou enkele artikels wensen aan te passen in het HR.
1. In artikel 61 staat dat het eerste werkingsjaar van de vereniging was in 1961-1962.
Maar dat zou betekenen dat dit het 56e werkingsjaar is. Ook staat in een krantenartikel
uit 1971 dat Technika werd opgericht op 25 oktober 1962. We vermoeden dus dat het
eerste werkingsjaar was in 1962-1963.
De AV gaat akkoord.
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2. De RvQ wenst aanpassingen te doen aan de bedragen van artikel 62. De
bedrijfsrekening zou op €25000 worden geplaatst omdat we dan niet meer met het
cashflow probleem zullen zitten eenmaal de eerst ACCO factuur is aangekomen. De
uitgaverekening wordt op €0 gezet, het is aan de nieuwe quaestoren om hier een
bedrag op te plaatsen.
De AV gaat akkoord.
3. In artikel 91 staat dat leden van een lolploeg lid moeten zijn van de vereniging of de
fakbar vzw. Dat zou betekenen dat die 16 oude zakken van de AV van de fakbar en
die 8 Psychologische kringers ook een lolploeg bij Industria zouden mogen starten. Dat
is niet de bedoeling. Het huidig fakteam is door de samenwerkingsovereenkomst
automatisch lid, dus wij zouden het artikel willen veranderen naar ‘[…] lid te zijn van de
vereniging.’.
Hierop kan steeds een uitzondering worden aangevraagd. Er is een stemming om dit
er expliciet bij te zetten.
Voor (erbij plaatsen van de mogelijkheid tot uitzondering): 3
Tegen (erbij plaatsen van de mogelijkheid tot uitzondering): 31
Onthouding: 3
De AV gaat akkoord.

6. Voorstellen investeringen
Er zijn 2 voorstellen voor investeringen, indien de AV hier interesse in heeft zullen de ideëen
uitgewerkt worden.
1. Vlag met het Industrialogo of -schild om op te hangen op BSA’s en dergelijke. Florian
werkt dit uit.
2. Koelkast voor op de -2 voor drank te koelen voor recepties. Quaestoren werken dit
uit.

7. LokoAV
De LokoAV van volgende week is lastminute verplaatst naar deze vrijdag 24-03-2017 om
18u30. We zoeken 4 mensen die daar onze studenten kunnen vertegenwoordigen. Gijs,
Jordi en Michiel gaan. Nog kandidaten?

8. Varia
Flor: “Het BAC loopt goed. Er is een cantus, BSA en een fakfeestje. Ook de beiaardcantus valt
in de BACweek. Ze wilden ook een Pokernight doen damen met Cultuur Industria, maar na de
BACweek.”
Lotte: “Ze hadden een sportactiviteit, maar die is geschrapt, zo gaat dat bij sport.”
Florian: “Jullie zijn op de BAC cantus als praesidium. Jullie mogen ambetant doen maar
schachten ‘kapotzuipen’ is NOT DONE. Indien de ereleden dit wel doen moeten jullie de
schachten steunen.”
Gijs: “Bedankt Lotte voor het eten zondag. En jullie kunnen allemaal nog 3 dagen bloed geven.”
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Emile: “We kunnen wel een livestream kijken op Chinareis, das dan 5u ’s ochtends” *discussie
over tijdsverschil*
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