Verkiezingen 2018
Het Kiescomité bestaat uit volgende personen:
Emile Decruyenaere
Gijs Collet
Maarten Peeters

Voorzitter
Ondervoorzitter
Secretaris

Onderstaande regels zijn aanvullend op de Art. 63 tot en met Art. 122
in het Huishoudelijk Reglement, die betrekking hebben tot de
verkiezingen:
1. Ploegen mogen geen deals sluiten in naam van Studentenvereniging Industria vzw of deals die
invloed hebben op Studentenvereniging Industria vzw op lange termijn of komend jaar.
2. De lolploeg(en) krijgen hun sponsoring enkel indien zij een rekening of aantal rekeningen
binnenbrengen bij het Kiescomité. Het totaal bedrag van de rekening(en) moet overeenkomen, met
een marge van €5, met het bedrag van de sponsoring die ze krijgen van Industria.
3. De voorziening van de geluidsinstallatie door het kiescomité beperkt zich tot het uitlenen van
materiaal van Studentenveriging Industria vzw.
4. In alle communicatie over activiteiten met betrekking tot de kiesweek dienen de leden van het
Kiescomité aangesproken te worden met “Hoogwelgeboren”.
5. Bedrijven mogen door de ploegen niet gecontacteerd worden vooraleer ze een lijst van “niet te
contacteren bedrijven” hebben ontvangen, deze lijst moet de ploeg zelf aanvragen. Deze lijst kan
nog gewijzigd worden in de loop van het academiejaar en zal door het Kiescomité zelf doorgegeven
worden na eventuele wijzigingen.
6. Indien een opkomende ploeg een bijeenkomst in een afgesloten lokaal in KU Leuven campus
Groep T Leuven houdt, dient het Kiescomité hiervan minstens vier uur op voorhand op de hoogte
gebracht te worden.
7. Alle ploegen moeten een open boekhouding hebben, deze boekhouding moet ten allen tijden in
te kijken zijn door het Kiescomité. Dit dient in digitale vorm gebeuren en moet ten laatste twee uur
na aanvraag het Kiescomité bereiken.
8. Lolploegen worden erkend indien ze minstens één door het Kiescomité goedgekeurde activiteit
organiseren.
9. De maximale bijdrage van Studentenvereniging Industria vzw per lolploeg wordt bepaald op
basis van het aantal inschrijvingen op de uiterste inschrijfdatum. Dit bedrag wordt voor vrijdag 19
mei 2018 terugbetaald.
10. Telefoneren met de telefoontoestellen op KU Leuven campus Groep T Leuven is niet
toegestaan in het Industrialokaal, GT 01.4.01/3, en in de KursusDienst, GT 91.P1.13. Op andere
plaatsen is dit wel toegestaan, mits toestemming van KU Leuven campus Groep T Leuven. Het
Kiescomité dient hier op voorhand van op hoogte gesteld te worden.
11. Indien een ploeg een tekstje wilt publiceren in het T-magazine dient dit tekstje gestuurd te
worden naar het Kiescomité, die dit na goedkeuring zal doorgeven aan de werkgroep
Communicatie.

12. De Serieuze Ploegen dienen op de Ontgroeningscantus van Industria, per lid van het
Kiescomité, een persoon van de opkomende ploeg af te vaardigen als persoonlijke dienaar van het
Kiescomité.
13. Locatie aanvragen mogen door de Serieuze Ploegen zelf opgesteld worden, maar dienen door
het Kiescomité te worden ingediend. De meest haalbare, uit het standpunt van het Kiescomité,
krijgt voorrang en wordt doorgestuurd door de voorzitter van het Kiescomité zelf.
14. De gekozen locatie dient, door het Kiescomité, gedeeld te worden onder alle serieuze ploegen
en lolploegen. Ongeacht van welke ploeg de aanvraag kwam. De verdeling van de ploegen wordt
opgesteld door het Kiescomité.
15. Toevoeging op art. 132 van het HR: de personen die de stemmentelling bijwonen zijn verplicht
formele kledij te dragen voor de gelegenheid: kostuum en das. Als een Serieuze Ploeg de
stemming wint, moet de winnende kandidaat-Praeses de das op zijn/haar hoofd zetten en zo blijven
dragen tot de bekendmaking van de stemming op het overwinningsfeestje.
16. Wanneer een deadline niet gehaald wordt zal een sanctie gegeven worden die het Kiescomité
volledig zelf mag bepalen.
17. Elke opkomende ploeg moet op de campagnedag 2 flessen Ice-Tea van 1 liter en 1 fles kidibul
voorzien voor het Kiescomité.
18. Elke kandidaat praeses kan zich enkel inschrijven samen met zijn kandidaat vice-praeses.
Deze regel is enkel van toepassing voor serieuze ploegen.
19. Verduidelijking kiesreglement:
Op neutraal terrein
- mag niet gepraat worden over opkomende zaken
- mag geen actieve en passieve campagne gevoerd worden
- mag geen materiaal terug te vinden zijn van de opkomende ploegen
Op gedeeltelijk neutraal terrein
- mag geen actieve campagne gevoerd worden
- mag geen passieve campagne gevoerd worden tot aan de passieve week
20. §1 Het formulier voor de aanvraag van het busje moet gevraagd worden aan het Kiescomité.
Indien een serieuze opkomende ploeg het busje aanvraagt maar hun bijrijder niet komt
opdagen, meer dan 10 minuten te laat, wordt het busje beschikbaar gesteld voor alle ploegen.
§2 Opkomende ploegen betalen per kilometer.
§3 Het huidige werkingsjaar van Industria, Kiescomité en Recup hebben altijd voorrang op het
busje, enkel voor zaken relevant aan de kiesweek.

