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Verslag Algemene Vergadering
02/07/2018

Aanwezig: (59)
ECHO: Emile Decuyenaere, Gijs Collet, Flor Victoor, Corneel Peters, Bram Cuyx, Vincent
Demeulenaere, Florian Vermeir, Jonas Vleminckx, Arnaud Janssens de Varebeke, Hendrik
Vandeput, Maarten Peeters, Gus Vanherf, Wout Goedhuys, Cloë Janssens, Noah Martens,
Philippe van Gucht, Leonie Plasmans, Lotte Laureys, Tessa Luyten, Ine Verhaeren, Fabian
De Lescluze, Yoni Belis, Jochen Valcke, Michiel Vanderwaeren, Senne Vanstraelen (later),
Shana Reynders, Jimmy Van Hyfte, Gert-Jan Nys, Wouter Vanzeebroeck, Charlotte
Huisman, Bram Deforche (31)
FUEL: Thomas Luyten, Laurens Wuyts, Thai Duong Truong, Adriaan Francois, Julia Huete,
Wannes van der Perren, Connor Verhulst, Romain De Smedt, Simon De Backer, Vicky
Bellemans, Maxim Deloof, Daan Gorter, Wouter De Wachter, Evert Kuhweide, Robbe
Vermonden, Jethro Young, Rik De Leye, Inge Reynaert (28)
Verontschuldigd: (16)
ECHO: Giani-Luigi Driesen, Lotte Verschuere, Arno Vermeir, Yante Van Ham, Senne
Vanstraelen, Michiel Vanderwaeren, Sven Imbrechts, Stef Maelstaf (8)
FUEL: Simon Thielens, Hendrik Van de Peer, Farida Shawky, Arne Janse, Matilde Coppye,
Senne Eykens, Stef Dhoest, Stijn De Broyer (8)
Afwezig: (4)
ECHO: Rob Matthys, Stijn Van Daele, Robin Van Dalem (3)
FUEL: Matilde Coppeye (1)
Volmacht: (15)
ECHO: Wout Goedhuys (Giani-Luigi), Leonie Plasmans (Lotte), Florian Vermeir (Arno),
Tessa Luyten (Yante), Emile Decruyenaere (Senne), Philippe van Gucht (Michiel), Fabian De
Lescluze (Stef) (7)
FUEL: Evert Kuhweide (Simon), Bram Cuyx (Hendrik), Julia Huete (Farida), Jochen Valcke
(Arne), Adriaan Francois (Matilde), Cloë Janssens (Senne), Robbe Vermonden (Stef),
Connor Verhulst (Stijn) (8)

Volgende AV: Datum en plaats worden nog meegedeeld.
Agenda
1.
2.
3.
4.

Goedkeuring agenda
Goedkeuring vorig verslag
Ontslag Stef Maelstaf als raadgevend lid van de AV
Voorstelling exploitatie 2017-2018
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Goedkeuring exploitatie 2017-2018
GDPR wetgeving
Voorstelling raadgevende leden RvBR 2018-2019
Aanstellen oude zakken fractie RvB 2018-2019
Aanstellen nieuwe AV
Kwijten oude AV
Stemmen nieuwe RvB
Aanstellen raadgevende leden AV
Coöptaties
Aanstellen actieve leden RvB 2018-2019
Vice International
Rijbewijs vorkheftruck
Varia

1. Goedkeuring agenda
Agenda werd goedgekeurd met handopsteking.

2. Goedkeuring vorig verslag
Vorig verslag werd goedgekeurd met handopsteking

3. Ontslag Stef Maelstaf als raadgevend lid van de AV
Stef wenst nog actief deel te nemen aan Industria activiteiten en zijn mening te geven
maar vindt de AV niet het perfecte medium om zich duidelijk te maken.
Stef werd uit de AV gestemd met handopsteking.

4. Voorstelling exploitatie 2017-2018
Fabian en Ine lichten de exploitatie toe van het jaar 2017 - 2018.
Algemene opmerkingen:
BR: algemene sponsoring werd uitgesplitst in alle activiteiten.
BR: bedrijvenreis naar Londen moet er nog aankomen (dit geld is gereserveerd).
Subsidies: LOKO heeft strenge regels waardoor we wat subidies misliepen.
KD: meer leden dan vorig jaar vastgesteld.
Ontspanning: BSA draait minder dan voorzien.
Ontspanning: cavacantus was met cava die heel duur was.
Sport: er waren weinig inschrijvingen voor de 10 miles.
Events: Kick Off heeft meer verlies gedraaid.
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Events: beter gedraaid dan verwacht.
Cultuur: Group T goes classic heeft minder verlies gedraaid doordat BR de receptie
onder handen nam.
Redactie: iets minder bladzijden gedrukt.
Schachtenmeester: vrij goed gegaan als gepland.
Schachtenmeester: BBQ in plaats van een bierpong (meer budget nodig).
Alumni: eerste keer een kaas- en wijnavond en is een leuk evenement.
Alumni: er waren veel ereleden tijdens de cantus en die betalen niet.
Wat we over hebben: een kleine 10.000 EUR. Hiervan moet er nog geinvesteerd worden
in bakken voor glazen (om die deftig te stockeren). Ook komt er een kader voor het
oude schild. De rest gaat naar de reserverekening (die ook zal dienen voor de website).

5. Goedkeuring exploitatie 2017-2018
De exploitatie werd goedgekeurd met handopsteking.

6. GDPR wetgeving
Privacy is een belangrijk topic geweest de voorbije maanden. Ook Industria slaagt data
op van leden. Die gegevens moeten kunnen verwijderd worden op aanvraag van de
eigenaar (door de GDPR wetgeving). Die wetgeving is vrij complex. Daarom moet er in
de vakantie werk en tijd gestoken worden door de nieuwe ploeg om onze data te
beschermen en de GDPR wetgeving te integreren in onze website. Een data protector
zal worden aangeduid die alle fouten in onze website oplijst. Daarna zal een
professioneel bedrijf de website aanpassen conform de wetgeving.
Dat aanpassen heeft een grote kostprijs. Geschat is een prijskaartje van tien tot vijftien
duizend euro. Er moet worden gedacht over hoe we dat gaan financieren. Brengen we
die kost over op volgend jaar of halen we geld van de reserverekening.
Fabian: met wat we dit jaar overhebben, kan dit worden gebruikt volgend jaar om de
kost te dragen.
Florian: gaat er nog geld naar de reserverekening? Sowieso gaat deze naar de
reserverekening eerst en als het nodig is kan het daar van worden afgehaald.
Gus: ik zou het nog niet goedkeuren om het van de reserve te halen, omdat we
verwachten dat BR nog gaat groeien en dat er een deel van dat budget kan worden
gebruikt om de extra kosten van de website te dragen. En het is ook zo dat een deel van
de kosten kan worden gesplitst omwille van de ondernemersdagen waarbij Groep T een
deel van de kosten draagt.
Gijs: als BR meer binnenhaalt dan kan BR de kosten sowieso dragen.
Gus: als je het nu vrij maakt kan je het nu al gebruiken.
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Ine: de aanpassingen moeten gebeuren in de vakantie en dan is er risico voor een
cashflowprobleem. De bedoeling is niet dat we zomaar gaan afhalen van de
reserverekening. Dat geld is bedoeld voor noodgevallen. Je kan niet de website laten
bouwen en die pas op het einde van het jaar betalen.
Conclusie: een klein budget wordt vrijgemaakt door ECHO. Het bedrag wordt vastgelegd
op maximum 5000 EUR. Dit kan worden afgehaald voor die reden.

7. Voorstelling raadgevende leden RvBR 2018-2019
De raadgevende leden van de RvBR worden voorgesteld. Dit zijn Ine Verhaeren, Wout
Goedhuys en Stijn van Daele. Deze zijn goedgekeurd door én de RvBR én de RvB. De AV
heeft hierop geen bezwaren en zodoende zijn deze leden aangesteld in de RvBR.

8. Aanstellen oude zakken fractie RvB 2018-2019
a. Gus Vanherf
Ik ben Gus en was dit jaar Vice BR en heb ook in de RvB gezeten.
Vraag: wat vind je belangrijke kwaliteiten voor een bestuurslid?
Eerst en vooral weten wat de termen inhouden. Een kritische mening hebben
en de zaken nuchter bekijken zonder je te laten leiden door emoties. Je moet
een bijdrage kunnen leveren en expertise hebben in iets. Zo heb ik
samengewerkt met Groep T voor BR. Je moet er niet bijzitten voor folklore;
ook moet je akkoord gaan met de visie van de volledige RvB. Je moet de visie
van de RvB verkondingen, ook al ben je niet akkoord.
Bijvraag: Wat als je niet akkoord gaat?
Het is nog steeds een democratie. Als je niet gelijk hebt, dan is dat zo. Maar je
moet wel eerlijke feedback geven.
Vraag: wat is jouw meerwaarde binnen de RvB t.o.v. de andere kandidaten;
want als je alle vier dezelfde mening hebt, dan is er niet per se een
meerwaarde?
Zeker akkoord, daarom is de expertise belangrijk. En ik denk dat dit een
meerwaarde is.
Vraag: hoe ga je de RvB combineren met je job volgend jaar?
Ik heb een job volgend jaar en woon in Leuven tegenover IMEC. Meestal valt
de RvB op een zondagavond of na de werkuren. Dus dat zal mogelijk moeten
zijn. Ik ben genoeg gemotiveerd om alles te volgen, te lezen en mijn
verantwoordelijkheden op te nemen als dat nodig is.
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Bijvraag: je zou er niet bijgegaan zijn als Fabian er niet bijgaat. Waarom?
Dat klopt. Maar het ging er voor om dat bepaalde personen toch moeten
aangesproken worden voor de RvB. Fabian weet enorm veel over zaken door
zijn ervaring als RvB en quaestor. Het leek mij logisch om een grote bron van
kennis zeker in dit orgaan te vragen. Ik deed het puur voor zijn kwaliteiten.
Vraag: RvB gaat over de dagelijkse werking maar jij bent enorm veel bezig met
BR. Gaat de input enkel over BR zijn of ook over andere dingen waarmee de
RvB bezig is?
Ik ben bezig geweest met andere activiteiten ook. Ik heb contacten gelegd
voor andere activiteiten, niet per se voor BR alleen.
Voorbeeld: nieuwe site die we gaan invoeren is zowel de site uitbreiden als
het BR platform ondersteunen. Dat is volgens mij een van de grootste
projecen volgend jaar. Ook zal ik zeker bezig zijn met andere activiteiten.
b. Gijs Collet
Ik ben Gijs en heb dit jaar Vice-Praeses gedaan.
Vraag: wat vind je belangrijke kwaliteiten voor een bestuurslid?
De allerbelangrijkste kwaliteit is dat je een mening hebt die je durft delen.
Kennis moet je doorgeven en je moet durven ingaan op de huidige RvB. Je
moet niet teveel bij jezelf zitten als de RvB een andere mening heeft.
Bijvraag: vind je dat als raadgevend RvB initiatief moet nemen om zelf zaken
te ondernemen?
Dat hangt ervanaf wat het onderwerp. GDPR is een belangrijker punt dan
bijvoorbeeld de shiften
Vraag: wat is jouw meerwaarde binnen de RvB t.o.v. de tegenkandidaten;
want als je alle vier dezelfde mening hebt, dan is er niet per se een
meerwaarde?
Ik bied vooral een meerwaarde op het menselijk aspect. Ik denk dat je vooral
moet kijken naar de interactie tussen de verschillende leden.
Bijvraag: wat zie je als voordeel dat je nog studeert?
Dat ik er altijd ben. Ik loop rond op Groep T en dus steeds aanspreekbaar
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c. Fabian De Lescluze
Ik ben Fabian en heb de afgelopen 2,5 jaar RvB en quaestor gedaan.
Vraag: wat vind je belangrijke kwaliteiten voor een bestuurslid?
Een bestuurslid moet exact zijn. Wat hij zegt moet hij doen. Anders gaan de
zaken niet vooruit. Hij moet kunnen luisteren naar andere personen en zijn
mening moet kunnen aanpassen indien nodig.
Bijvraag: wat zie je nog van plichten binnen de ploeg?
Naar alle RvBs komen, antwoorden op de berichten van de RvB, zelf nog
komen shiften tijdens events.
Vraag: wat is jouw meerwaarde binnen de RvB t.o.v. de tegenkandidaten;
want als je alle vier dezelfde mening hebt, dan is er niet per se een
meerwaarde?
Ik heb zelf het meeste ervaring binnen de RvB. Ik denk dat er zaken anders
gebeurd zijn de voorbije jaren, en daar heb ik wel kennis van. Dat geeft me
volgens mij het meeste voordeel.
Vraag: waarom ben je zo lelijk?
Vinnie, echt…
Vraag: wat is jouw naturawaarde voor Gio?
Niks.
Vraag: Wat heeft je aangezet om je kandidatuur in te dienen?
Eerst dacht ik het niet te doen, maar de RvB van Fuel vroeg om dat eventueel
toch te doen. En ik besefte dat mijn mening wel een hulp kon bieden voor de
nieuwe leden van de RvB. Ook zie ik liever Industria goed draaien.
Gus heeft daar geen invloed op.
d. Florian Vermeir
Ik ben Florian en was vorige jaren Sport, Vice Sport en Praeses. Hiermee zat ik
ook in het DC van Recup. Volgend jaar studeer ik hopelijk af en daarmee
dacht ik om nog een jaar industria te ondersteunen.
Vraag: wat vind je belangrijke kwaliteiten voor een bestuurslid?
De vereniging op de eerste plaats zetten en nadenkt vooraleer je iets zegt.
Ook moet je to the point komen en tot een conclusie kunnen komen. Je moet
een resultaat bereiken samen met je RvB.
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Bijvraag: wat zie je nog van plichten binnen de ploeg
Het is mijn laatste jaar op Groep T en wil er dus nog van genieten. Ik ken niet
veel mensen van de opkomende ploeg en wil dat veranderen. Ik wil vanop
afstand meewerken en helpen waar nodig. Als er onderwerpen in mijn
expertise liggen, dan kan ik daar initiatief in nemen.
Vraag: wat is jouw meerwaarde binnen de RvB t.o.v. de tegenkandidaten;
want als je alle vier dezelfde mening hebt, dan is er niet per se een
meerwaarde?
De meest voor de hand liggende lijkt mij de leeftijd. Ik heb dus nog feeling
met het oude Groep T. Ik speel de kaart van anciënniteit uit en de contacten
van vroeger.
Vraag: als je kan kiezen tussen een RvB of een voetbalmatch van de Rode
Duivels tijdens een WK. Wat kies je dan?
denkt na: voor een RvB uiteraard.
Vraag: waarom zo laat meegedeeld dat je nog RvB wilt?
Ik heb de mail op tijd gestuurd en had dat al lang in gedachten. Dit is niet per
se last minute gestuurd. Ik heb niet de indruk dat ik de opkomende RvB op de
hoogte moest brengen.
Vraag: ga je volgend jaar ook zetelen in de DC van Recup?
Daar heb ik over nagedacht, maar daar ben ik nog niet aan uit. Ik wil me
vooral focussen op Industria, en niet op het Recup gedeelte. Ik ga het houden
op studies en Industria om mijn eigen studies te kunnen afwerken.
Vraag: scheer je je baard als je verkozen bent?
Ja.
Stemming levert volgende resultaten op:
Gus: 27 VOOR, 5 TEGEN, 8 ONTHOUDING
Gijs: 38 VOOR, 2 TEGEN, 0 ONTHOUDING
Fabian: 39 VOOR, 0 TEGEN, 1 ONTHOUDING
Florian: 10 VOOR, 24 TEGEN, 6 ONTHOUDING
Gijs, Gus en Fabian worden gestemd als oude zakken fractie RvB 2018-2019
Florian wordt niet gestemd als oude zakken fractie RvB 2018-2019
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Florian verlaat de AV.
De nieuwe AV is aangesteld met handopsteking.

10. Kwijten oude AV
De oude AV is gekwijt met handopsteking.

11. Stemmen nieuwe RvB
Corneel Peters: voorzitter RvB: 2 TEGEN, 0 ONTHOUDING, 43 VOOR, 1 ONGELDIG
Noah Martens: ondervoorzitter RvB: 0 TEGEN, 1 ONTHOUDING, 44 VOOR, 1 ONGELDIG
Lotte Laureys: secretaris: 0 TEGEN, 1 ONTHOUDING, 44 VOOR, 1 ONGELDIG
Cloë Janssens: penningmeester: 0 TEGEN, 1 ONTHOUDING, 44 VOOR, 1 ONGELDIG
Senne Eykens: penningmeester: 0 TEGEN, 1 ONTHOUDING, 44 VOOR, 1 ONGELDIG
Bram Cuyx : bestuurslid: 1 TEGEN, 2 ONTHOUDING, 42 VOOR, 1 ONGELDIG

12. Aanstellen raadgevende leden AV
a. Yante Van Ham
Niet aanwezig dus er volgt meteen een discussie. Voorstelling door Noah:
vorig jaar was ze Vice Comminucatie, daarvoor Vice KD en dit jaar heeft ze
gezeteld in de RvB. Ze is zeer geëngageerd voor Industria. Ze doet dit jaar ook
nog Solar Team.
Stemming levert volgende resultaten op:
45 VOOR, 1 ONTHOUDING, 0 TEGEN, 1 ONGELDIG
b. Arno Vermeir
Niet aanwezig dus er volgt meteen een discussie. Voorstelling door Noah: hij
heeft vorig jaar Sport gedaan en is heel geëngageerd.
Stemming levert volgende resultaten op:
33 VOOR, 10 ONTHOUDING, 3 TEGEN, 1 ONGELDIG

Studentenvereniging INDUSTRIA vzw – KU Leuven Campus Groep T | A. Vesaliusstraat 13 - 3000 Leuven |
BTW BE 459.261.940 | Tel. +32 (0)16 30 10 48 | E-mail info@industria.be | Web www.industria.be

9

c. Ine Verhaeren
Ine heeft een jaar Sport gedaan en een jaar quaestor. Nu wil ze graag
raadgevend lid blijven om mee te kunnen stemmen om Industria zo goed
mogelijk te behouden.
Vraag: ‘Op de hoogte blijven’ binnen Industria is niet gelijk aan zetelen in de AV (want
elk lid mag dat). Ben je van plan actief deel te nemen in de discussies?
Ik ben niet de persoon om niets te doen op een AV. Ik wil actief deelnemen en echt een
mening hebben.
Stemming levert volgende resultaten op:
43 VOOR, 2 ONTHOUDING, 0 TEGEN, 1 ONGELDIG

13. Coöptaties
a. Simon Thielens
Introductie door Bram: Simon wil BR vervoegen en is master student
elektronica. Hij heeft een eigen mening.
De stemming levert volgende resultaten:
37 VOOR, 7 ONTHOUDING, 0 TEGEN, 3 ONGELDIG
b. Zeynep Özgüder
Introductie door Thai: ze doet minstens haar bachelor hier in België. Ze komt
uit Turkije en wil het international team vervoegen. Ze is heel gemotiveerd,
zat in studentenraad in het middelbaar en heeft dus een beetje ervaring. Ze is
heel stipt en als er niets gezegd moet worden zegt ze niks. Ze zal niks doen
wat ze niet wil doen.
De stemming levert volgende resultaten:
45 VOOR, 1 ONTHOUDING, 2 TEGEN, 1 ONGELDIG
c. Flor Victoor
Ik heb drie jaar in Industria gezeten, eerst als Ontspanning, dan
Schachtenmeester en daarna Ab Actis. Ik wil graag nog 1 jaar doen want
normaal heb ik een diploma en zal ik ingenieur zijn, maar ik wil nog een
postgraduaat doen. Ik ben dus nog student zijn en nog lessen op Groep T
hebben. Ik wil mijn thesis in praktijk toepassen. Ik wil Ontspanning vervoegen
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omdat dit mijn eerste functie was. Ik denk wel dat ik een meerwaarde zal zijn
binnen Industria.
Vraag: Heb je vaste uren tijdens je postgraduaat?
Nee, het is zoals een thesis. Er is 1 doel en ik kan kiezen wanneer ik naar de ‘promotor’
ga.
Vraag: Ga je op fakfeestjes frequent en lang genoeg aanwezig zijn?
Ik zal mijn job doen. Als het moet zal ik er altijd zijn. Het is niet omdat ik Ontspanning
doe dat ik altijd moet tappen, maar ik ben wel verantwoordelijk om mensen hiervoor te
zoeken en als ik niemand vind, zal ik het zelf doen.
Vraag: waarom ontspanning?
Ik weet wat het is. Het is een functie met te weinig mensen, dus het heeft nog iemand
nodig. Ik hou niet van Sport en alle andere functies hebben al mensen genoeg. En er was
al een Vice dus die wou ik niet zijn plaats afpakken.
Vraag: zien we je volgend jaar in fakteam?
Misschien.
De stemming levert volgende resultaten op:
48 VOOR, 2 ONTHOUDING, 0 TEGEN, 1 ONGELDIG

d. Hendrik Vandeput
Houdt van het technische aspect van de events. Zat vorig jaar in ECHO bij
support/PC. Als studentenjob helpt hij bij andere events. Hij houdt ook van de
vriendschap en het plezier, ook al als het hard werk is. Via coöptatie omdat ik
nog niet wist of ik nog student was.
Vraag: Wist je al eerder dat je nog een jaar extra ging doen? Dit geeft een eerder minder
gemotiveerd beeld naar de ploeg toe (cfr. Kiesweek)?
Vraag: Ga je genoeg tijd hebben voor je functie en het postgraduaat?
Ik ben zeker dat ik geschikt ben, want veel mensen doen zoiets in combinatie met deze
studie. Ik doe heel veel zijprojecten die ik eventueel kan stoppen als ik meer werk in
Industria moet steken.
Vraag: je zei: veel formula leden combineren iets met deze studie
Het is geen volledige master die ik doe ik, dus dat lukt zeker.
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Bij Industria weet je lang op voorhand wanneer de evenementen vallen. Als het echt
niet lukt, kan ik op het team rekenen.
Bij formula weet ik nog niet welke funcite ik zal doen. In het begin vooral hoe de auto zal
zijn. Ik zal geen zware last hebben voor de evenementen van formula. Het is mogelijk als
je niet op elk evenement kan zijn omdat je andere verplichtingen hebt. Ik denk wel dat
de andere leden het zullen begrijpen als ik er eens niet kan zijn, als ik uitleg waarom en
zo mijn verantwoordelijkheid even kan doorschuiven tot ik terug ben.
Formula weet nog niet dat ik in Industria ga. Industria is mijn prioriteit. Ik ben heel
geïnteresseerd in formula, het is een interesse en niet echt een doel om een
postgraduaat te doen. Ik ga ook veel tijd steken in Formula, maar bij 24 urenloop zal ik
er zeker zijn.
Vraag: zal je even gemotiveerd zijn als je geen vice wordt maar wel gewoon support?
Ik moet geen vice zijn. Ik zag het als leuk om in Maarten zijn schoenen te stappen, maar
het was nooit een hoofddoel. Ik wil blijven werken in de groep, in dezelfde omgeving en
alle activiteiten te blijven doen. Ik zou heel graag vice doen, maar als het niet gaat, ga ik
niet zomaar weg lopen.
Vraag: als je niet ingestemd wordt, zal je dan ook helpen bij evenementen?
Tijdens het afgelopen jaar, hadden we een struggle dat Maarten alles wist, over wie
volgend jaar bij de evenementen zal zijn, en we zullen allebei goed helpen.
Vraag: denk je dat Formula het goed vindt dat je 2 teams gaat vervoegen?
Ik denk niet dat ze dat erg vinden. Als ze me echt niet meer in het team willen, is dat
hun recht.
Bijvraag: wat als je echt moet kiezen.
Dan ga ik niet in Formula.
Als ik een job doe, dan ga ik werken in de eventbusiness bij DVS. Industria werkt ook
met hen samen, dus die gaan, volgens mij, wel begrijpen als ik een paar dagen voor
Industria moet werken.
De stemming levert volgende resultaten op:
40 VOOR, 6 TEGEN, 4 ONTHOUDING, 1 ONGELDIG
e. Evert
Masterstudent die houdt van de evenementen van BR. Daarom wil hij dit jaar
BR vervoegen om deze evenementen mee te helpen organiseren.
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Vraag: visie op BR?
Ze hebben veel progressie vorig jaar en wil dit graag behouden. Het is mogelijk om de
werking te verbeteren. Eén echte visie heb ik niet.
Vraag: zijn een bepaalde dingen die je wil acomplisch?
BR trip naar Londen organiseren. Niet veel ervaring op dit moment maar dat zal nog wel
wat groeien.
Vraag: wil je ook binnen industria werken en niet alleen binnen BR?
Ja dat wil ik wel doen als het noodzakelijk is.
De stemming levert volgende resultaten op:
43 VOOR, 6 ONTHOUDING, 1 TEGEN, 1 ONGELDIG

14. Aanstellen actieve leden RvB 2018-2019
a. Jochen Valcke
Ik heb veel motivatie gehad het afgelopen jaar en heel veel geshift. Ik voel dat
ik een meerwaarde kan zijn.
Vraag: kan je je neerleggen bij een andere mening van de hele RvB?
Als ze een goede uitleg geven, kan ik dat doen. Als ik er niet mee akkoord ga,
kan ik er wel mee leven.
Vraag: kan je beslissingen onpersoonlijk houden?
Ik weet dat dit een probleem is voor mij, dat ik te veel rekening hou met de
persoon achter het statement, maar als je me een kans geeft, kan ik hieraan
werken.
Vraag: er zijn nu al 3 oude zakken, is het nog mogelijk om een efficiënte RvB te
hebben als jullie er allebei in gestemd worden?
Het is mogelijk als alle mensen die er al in zetelen, redelijk nadenken en niet
koppig blijven bij hun mening. Ik denk dat het op die manier mogelijk blijft. Er
is een limiet maar die is nog niet bereikt met ons erbij. Dit is wel de limiet.
Maar als er nu nog een extra heel gemotiveerde is, weet ik niet waarom die er
niet bij mag.
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Bijvraag: de limiet voor een efficiënte vergadering?
6 mensen
Vraag: wat zal je extra meerwaarde zijn?
Heel veel motivatie. Je kan die al zien van vorig jaar. Ik wil niet allleen advies
geven, maar ook het werk lichter maken voor andere mensen. Je kan het
werk dan verdelen onder meerdere mensen.
Vraag: denk je dat het een goed idee is om een Schachtenmeester in de RvB te
zetten?
De actieve leden zoals Philippe en ik worden op dezelfde manier erin gesteld
zoals de oude zakken. De functie heeft er geen invloed op.
Vraag: is er een concreet doel dat je wil verwezenlijken?
Het imago van Groep T, want het heeft een invloed op de andere aspecten,
zoals de blauwe steen voor een BSA, atrium voor BR… De relatie met Groep T
is heel belangrijk. Over GDPR heb ik al vergadering van LOKO gevogld, dus ik
ben daar heel geïnteresseerd in.
De stemming leverde volgende resultaten op:
42 VOOR, 8 TEGEN, 1 ONTHOUDING, 2 ONGELDIG
b. Philippe van Gucht
Ik ben actief preasidium lid voor 2 jaar binnen BR. Hierdoor ken ik de werking
van BR. Ik wil mijn input in Industria vergroten.
Vraag: waarom ben je een meerwaarde in de RvB want Bram en Gus zitten er
al in?
Ik zie de RvB als iets totaal anders dan mijn functie. Ik zie mijn functie als iets
breder dan alleen BR. RvB is hoe we de toekomst van Industria zien, dus ik
denk niet dat mijn functie er iets toe doet.
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Vraag: wil je echt in de RvB, of is het omdat je er al even in gezeten hebt, toen
je vice BR was in het begin?
Het was een inspiratie, maar nadat Bram verkozen was, besefte is dat ik toch
ook in RvB wou zitten, onafhankelijk van mijn functie. Ik heb een visie, een
mening.
Bijvraag: wat is je grote visie?
Industria heeft nog was imagoschade bij de studenten. Veel confessions tegen
Industria. Dit moet wat verandert worden. We moeten Industria in een ander
licht zetten tegenover de andere studenten.
Vraag: er zijn nu al 3 oude zakken, is het nog mogelijk om een efficiënte RvB te
hebben als jullie er allebei in gestemd worden?
Er zijn dit jaar 11 mensen, vorig jaar 10, ik denk niet dat dit een grote
vergroting is.
Bijvraag: wat is de limiet voor een efficiënte vergadering?
14
Vraag: waar zal je extra meerwaarde liggen?
Dingen waarmee we extra studenten kunnen aantrekken zoals badmintonnet,
BR evenement in het atrium, etc.
Vraag: ideëen van dingen die je echt wil verwezenlijken?
Wekelijks cocktailuur in de Recup, maandelijkse alumniavond. Over de rest
moet ik nog eens nadenken.
Vraag: ben je even gemotiveerd om BR functie uit te voeren?
Ik ben heel opgewonden om de functies van BR te doen.
De stemming levert volgende resultaten op:
26 VOOR, 17 TEGEN, 7 ONTHOUDING, 1 ONGELDIG
Hierbij is het quorum van 2/3 niet behaald. Een nieuwe stemming volgt
omdat de som van onthouding en voor wel 2/3 haalt:
24 VOOR, 26 TEGEN
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15. Vice International
Cultuur en International zal gesplitst worden. Yoni blijft Vice Cultuur en Thai wordt Vice
International.

16. Rijbewijs vorkheftruck
Omdat Maarten vertrekt hebben we mensen nodig die een vorkheftruck kunnen rijden.
We moeten twee mensen naar een cursus hiervoor sturen. Onze voorkeur gaat naar
Jochen en Arne. Jochen omdat hij al Support heeft gedaan en Arne omdat hij Support
gaat doen. Industria schiet voor maar de kostprijs wordt verdeeld onder iedereen van de
24 urenloop. Wij gaan alle stellingen verdelen onder de andere kringen die deelnemen.
Deze kost 320 euro per persoon plus 70 euro extra per kring.
We kunnen ook de kost delen over twee jaar maar dan moeten we zeker zijn dan de
persoon twee jaar na elkaar zal rijden met de vorkheftruck.
We gaan dit niet aan andere kringen geven want wij blijven dit doen. Wij zijn
verantwoordelijk voor de vorkheftruck en voor de verdeling. Wij hebben hier alles in
hand. Het is maar geldig voor vijf jaar, dus je kan dit niet verder gebruiken voor je
verdere job, na Groep T. We verwachten dat er elk jaar maar één rijbewijs moet
aagekocht worden, want er zal altijd iemand twee jaar dit kunnen gebruiken. Dit jaar zijn
het er twee omdat er niemand meer is die het rijbewijs heeft.
We moeten dit nu al doen, want we moeten zeker zijn dat dit in orde is voor de 24
urenloop. De studenten hebben heel de zomer de tijd om dit te halen. Het is een
tweedaagse cursus. Door de andere kringen te laten betalen voor het rijbewijs, zal het
voor hun nog altijd goedkoper zijn, dan als ze het door iemand anders moeten laten
doen. We moeten dit wel aan de andere teams laten weten (voor Industria de kost
maakt.)

17. Varia
Noah: de zijdeur is nog open, maar als de zijdeur te lang open blijft gaat er een alarm af.
Laat deze deur dus niet te lang op staan!
Noah: lint afgeven aan mij en er is excel ervoor
Gijs: PW morgen -> verzamelen om 15u30 op Groep T
Thai: groot scherm in Groep T voor de 24 urenloop?
Corneel: sleutels komen halen!
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