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Verslag Algemene Vergadering
05/03/2019

Aanwezig: Flor Victoor, Corneel Peters, Michiel Vanderwaeren, Merijn Minnen, Arne Janse,
Stijn De Broyer, Simon Thielens, Shana Reynders, Tessa Luyten, Laurens Wuyts, Daan
Gorter, Matilde Coppye, Inge Reynaert, Gert-Jan Nys, Jochen Valcke, Cloë Janssens,
Fabian De Lescluze, Gus Vanherf, Connor Verhulst, Jonas Vleminckx, Gijs Collet, Bram
Cuyx, Maxim Deloof, Stef Dhoest, Noah Martens, Wouter De Wachter, Adriaan Francois,
Hendrik Vandeput, Rik De Leye (29)
Verontschuldigd: Evert Kuhweide, Thomas Luyten, Vicky Bellemans, Sven Imbrechts,
Arnaud Janssens de Varebeke, Philippe van Gucht, Senne Eykens, Simon De Backer, Thai
Duong Truong, Yoni Belis, Hendrik Van de Peer, Jethro Young, Leonie Plasmans, Lotte
Laureys (14)
Afwezig: Ine Verhaeren, Florian Vermeir, Yante Van Ham, Lotte Verschuere, Yves Smits,
Arno Vermeir, Farida Shawky, Julia Huete, Jordi Van Hyfte (9)
Volmacht: Simon Thielens (Evert), Romain De Smedt (Thomas), Flor Victoor (Vicky), Michiel
Vanderwaeren (Sven), Jochen Valcke (Arnaud), Noah Martens (Philippe), Cloë Janssens
(Senne), Matilde Coppeye (Thai), Laurens Wuyts (Yoni), Stijn De Broyer (Simon), Bram
Cuyx (Hendrik), Maxim Deloof (Jethro), Gert-Jan Nys (Leonie), Fabian De Lescluze (Lotte)
(14)

Volgende AV: Datum en plaats worden nog meegedeeld.
IN BIJLAGE: vergelijking van alle opties voor de skireis in 2020
Agenda
1.
2.
3.
4.

Goedkeuring agenda
Goedkeuring vorig verslag
Skireis 2019-2020
Varia

1. Goedkeuring agenda
Agenda werd goedgekeurd met handopsteking.

2. Goedkeuring vorig verslag
Vorig verslag werd goedgekeurd met handopsteking
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3. Skireis 2019-2020
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We moeten een skireis kiezen voor het volgende jaar, 2020. Sommige skireizen zijn al
geen optie meer, daarom moeten we nu een skireis kiezen voor volgend jaar op deze
Algemene Vergadering. We overlopen de verschilende mogelijkheden:
Er zijn van TOTALLY drie offertes binnengekomen. De opties liggen tussen 439 en 555
euro. Eventuele cashback kan in de reis gebruikt worden.
Optie 1: 7 dagen skipas en tot 200 km pistes.
Optie 2: 6 dagen skipas en tot 120 km pistes, maar met TOTALLY snowpakket (festival
ter plaatse met grote artiesten en activiteiten, grote après-ski dus). Ook heeft TOTALLY
hier zelf een privézaal ter beschikking.
Optie 3: 6 dagen skipas en tot 280 km pistes. Ook hier zit het TOTALLY snowpakket in.
Echter heeft de residentie maar 2 sterren, maar het gebied krijgt wel een 8/10. De
residentie zit vlakbij een commercieel centrum en de Yeti.
Commentaren rond Totally:
- Eventueel nog 10 euro korting als we vandaag beslissen voor Totally.
- Totally en transparantie is geen goede match. Maar ze doen er wel iets aan als we hen
erover aanspreken.
- Totally is bereid om 5 skipassen weg te geven.
- Dit jaar heeft skiteam veel moeite moeten doen op de reis (après-ski, aankomst,
cantus)
- Totally bandjes met kortingen in het gebied.
- Jente krijgt zicht op de financiën vanaf dit jaar en zou meer kunnen doen voor ons.
- Er is een minimum van 150 personen voor Totally skireizen.
- We krijgen tot 100 euro belvergoeding.
Van SKILINE zijn er meerdere offertes gekomen. Er zijn daar zelf drie doenbare opties uit
gekomen. De opties liggen tussen 429 en 499 euro.
Optie 1: 7 dagen skipas en tot 200 km pistes. Er zijn legendarische après-skis maar de Yeti ligt op
een wandeling van de residentie (die niet zo super is).
Optie 2: 6 dagen skipas en tot 260 km pistes. Het is een “Oostenrijk in Frankrijk”, heel gezellig,
heel pittoresk. Hier zijn er appartementen in plaats van een residentie. Mensen die een
appartement hebben verhuren die waardoor er kans is dat je niet allemaal samenzit maar
verspreid zit over het dorp. Kringen die dit al gedaan hebben zijn hier in het algemeen content
over geweest. Het is dus wel nog even wandelen in het gebied om aan alles te geraken.
Optie 3: 6 dagen skipas en tot 110 km pistes. De apres-ski ligt recht tegenover de accommodatie
en er is een 3 sterren residentie en ze hebben zelf een privézaal in het centrum voor activiteiten.
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Commentaren rond Skiline:
- Andere kringen: “alles was perfect in orde en alles is tot in de details geregeld.”
- “Wat skiteam zou moeten doen was niet geregeld”.
- Ze kunnen ons een partytent aanbieden met ons logo (tezamen met Skiline logo).
- Ze hebben een groot magazijn met spullen en een groot partnerbestand.
- Er zijn mogelijkheden tot sponsoring in natura.
- Ze voorzien een promofilmpje (gepersonaliseerd) en een aftermovie.
- We kunnen nog extra merchandising verkopen van Industria.
- We krijgen draaitijd voor eigen DJ’s, een prospectiereis, 4 gratis jassen, gratis reis per 50
deelnemers. We krijgen ook eeng gratis vat per 10 deelnemers.
Van HOOGTESTAGE is er maar 1 aanbod gekomen omdat ze zelf kleiner zijn en ze houden het
liever wat exclusiever voor de kringen waarmee ze samenwerken.
De optie is een reis van 490 euro met 6 dagen skipas en tot 212 km pistes. Voor 120 euro extra
komen er tot 420 km pistes. Het is in Zwitserland te doen en ze bieden voor 50 euro all inclusive
drank aan; Tenzij voor Hello Bank users, zij kunnen gratis drinken tussen 22u en 2u.
De kamers zijn van verschillende grootte. Het hotel krijgt 3.5/5 en het gebied een score van
8.3/10. Opmerking over gratis drank: ze laten je soms wachten zodat ze niet constant gratis
kunnen drinken.
Ze runnen zelf een feestzaal en Hoogtestage stuurt mensen hiernaartoe om dit draaiende te
houden. Het is wel een tijdje wandelen naar deze locatie.
Commentaren rond Hoogtestage:
- We kunnen hier samen met LBK naartoe gaan. LBK is ongeveer even groot qua
skireiscapaciteit.
- Ze doen veel moeite het eerste jaar dat je meegaat maar minder op lange termijn, volgens de
kringen. Ook hebben ze veel beloofd terwijl het in werkelijkheid niet zo was.
- Alles moet duidelijk en concreet in het contract staan. Ze zullen het anders in hun voordeel
uitspelen.
- Ze kunnen twee cantusmomenten aanbienden als de cantus volzit.
- Er is drank à volonté voor 50 euro extra of je maakt Hello Bank aan.
- Ze bieden een gratis trui aan met Hoogtestage. En ook gratis pantoffels met Industria op,
eventueel.
- Ze hebben een eigen stock in Brugge, springkastelen, podia, stoelen…
- Ze bieden ruimte aan om zelf input te geven, om meer te werken aan het Industriagevoel.
- Er geldt hier geen minimumaantal.
- De après-ski is betalend (zie ook 50 euro of Hello Bank)
Er worden enkele foto’s getoond.
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Discussie:
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Simon: geloof je zelf dat Jente alle aanpassingen kan doen en de beloftes kan nakomen?
Jochen: hij is vaak te familiair en kan je vaak om de tuin leiden. De andere kunnen dat natuurlijk
ook doen.
OPTIE 3 van Totally wordt geelimineerd. Te duur, minimum van 150 personen…
Fabian: het werkingsbudget zit in de prijs inbegrepen? Jochen: ja, 15 euro.
Jochen: dit jaar hadden we voor 1000 man volk 6 man begeleiders van Totally.
Hendrik: interessant om te kijken naar Skiline en Hoogtestage omdat we al jaren bij Totally
zitten en we problemen ondervinden. We kunnen het proberen om te laten zien dat we het licht
beu zijn.
Wouter: de voorbije jaren waren het kleine kamers met gratis après-ski, maar bij de twee
andere opties krijgen we wel deftige kamers.
Jochen: skireis van 2021 zal samenvallen met de Franse vakantie waardoor de prijzen zullen
stijgen. Dus prijzen van nu zijn iets goedkoper dan volgend jaar.
Fabian: wat als LBK niet meegaat? Jochen: dan komt er gewoon iemand anders.
Bram: als we weer met Totally meegaan dan gaan ze ervan uit dat we het jaar nadien opnieuw
mee gaan.
Gert-Jan: Totally/skikot stonden vorige jaren voor op materiaal, ervaring, etc. maar
tegenwoordig is dat gelijk getrokken en is die voorsprong weg. Dus daarvoor zou ik zeker al niet
meer voor Totally kiezen. Totally is blijven hangen terwijl de rest geëvolueerd is.
Noah: het is jammer dat de betaalbare opties zo’n kleine gebieden zijn ook al hebben ze grote
activiteiten.
Cloë: hoe zit het met apps? Jochen: Totally heeft een app, Skiline is een aan het ontwikkelen.
Corneel: nog leuk om te vermelden. Hoogtestage neemt alles van je over met meer dan 25
monitoren. Een voorbeeld is het publiceren van een krantje. Ze komen langs op de kamer om dit
te verspreiden. Dit toont aan dat ze moeite doen en met velen komen om het in goede banen te
leiden.
Jochen: negatief over Hoogtestage is dat de contactpersoon info copy paste en die ook naar
andere kringen stuurt. Profesioneel is dat natuurlijk niet.
Noah: morgen om 12u moet LBK beslissen of ze met Hoogtestage meegaan of niet.
Simon: is de reden dat we vandaag moeten beslissen omwille van Totally? Jochen: ze willen ons
alle drie tot morgen geven, maar dan hebben we een cantus.
Corneel: vanavond maken we de keuze en morgen moeten we laten weten aan alle organisaties
met wie we meegaan.
Adriaan: als we naar Zwitserland gaan, dan worden apps niet interessant (geen mobiel internet).
Dus dan moet er zeker gekeken worden of er internettoegang is.
Jochen: ook is Zwitersland duurder voor eten, internet, …
Gus: voor Hoogtestage zou je dus eigenlijk 540 euro moeten afficheren? En we hebben net bij
Totally de dure optie geschrapt omdat we denken dat we het niet verkocht krijgen…
Matilde: Hoogtestage is ook niet toegankelijk voor beginnende pistes aangezien er geen groene
pistes zijn en er maar 20% blauwe pistes zijn…
Wouter: Zwitserland is duur maar wel veel beter qua kwaliteit. Dus veel beter om te
skiën/snowboarden.
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Gus: is het interessant om aan te geven welke gebieden hetzelfde zijn zodat we beter kunnen
vergelijken met elkaar? Corneel: Opties 1 van Skiline en Totally gaan naar hetzelfde gebied.
Jochen: bij niet iedereen is het al gekend bij welke bank ze zitten.
Gus: mijn voorkeur gaat uit naar Skiline A. Hoogtestage vind ik niet goed sowieso. Jente heeft
vorig jaar veel beloofd, ook voor de BJR, Kick Off, etc.. maar daar is niets van gekomen. Hij ging
dat ook toen rechtzetten maar dat is niet gebeurd. We moeten veel vissen achter een juiste
prijs. We kunnen zeker naar volgend jaar toe eens polsen voor Totally maar het lijkt me beter
om dit jaar naar Skiline te gaan. Daar zijn ook dingen die fout lopen, maar het zijn ook leuke
mensen bij Skiline.

5

Michiel: tactisch gezien? Doe je dan samen met Skiline-Totally A je après-ski? Dus we feesten
boven elkaar? Jochen: het kan zijn dat we alternerend moeten feesten.
Noah: naar mijn mening is Hoogtestage een mooi gebied maar we moeten zeker zijn dat we met
een andere Leuvense vereniging zitten omdat we dan zeker een leukere reis hebben. Maar als je
kijkt naar de voordelen van Skiline t.o.v. Totally dan zijn die van Totally iets beter (bijvoorbeeld
dichter bij de pistes zitten) maar het goedkopere van Skiline valt weg door het werkingsbudget.
Gus: Hoogstestage zal een reis van 540 euro worden (met drank). Jochen: je kan erbij afficheren
dat je een deal moet nemen bij een bepaalde bank om die deal te krijgen.
Flor: moet je nu echt een account aanmaken bij een bank? Dat is toch echt onnozel.
Noah: maar studenten weten goed genoeg dat ze meer dan 50 euro drinken op een reis. Terwijl
op andere reizen ga je veel meer uitgeven aan je drank.
Simon: Skiline C en Totally B elimineren door te weinig pistes?
Totally B en Skiline C worden geeliminieerd.
Jochen: ze verkopen het allemaal mooi maar ik ben het meest overtuigd van het concept van
Hoogtestage indien LBK meegaat uiteraard. We weten niet hoe zeker dat is natuurlijk. Als dat
niet zo is lijkt het me het beste om mee te gaan met Totally.
Vorig jaar is Hoogtestage geelimineerd door het gevoel, maar de contactpersoon wil echt met
ons samenzitten voor nieuwe ideeën, input…
Simon: Skiline B zit sowieso niet samen in een residentie, is dat geen nadeel? Jochen: dat is niet
handig voor de kamerronde en het groepsgevoel. Corneel: uit ervaring van anderen is het te
merken dat dat niet erg is. Doordat alles samen zit is dat niet meer te merken.
Noah: het gaat ook over het groepsgevoel van mensen die we minder kennen. Dat kan je kwijt
spelen als je in verschillende gebouwen zit. Gijs: ik denk dat niet. Mensen die meegaan met
Industria krijgen een groepsgevoel door de activiteiten en feestjes enzovoort.
Gijs: het dorp (Skiline B) is wel plat en het is maximum 500 meter van uiteinde naar uiteinde.
Daan: kan je klachten krijgen van geluidsoverlast bij Skiline B? Corneel: het kan zijn dat daar
niemand zit in die gebouwen, dat weten we niet. Gijs: dit jaar was er ook security en dat was
geen probleem.
Totally wordt geëlimineerd na stemming door handopsteking. 32 mensen stemmen voor.
Corneel: wordt het dan Hoogtestage of Skiline?
Noah: wachten op kringen kan een risico zijn en we kunnen opties kwijt geraken.
Hendrik: misschien eerst beslissen Skiline A of B? Wat is het voordeel van het ene?
Jochen: Skiline B is een beter gebied en een betere residentie.
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Corneel: bij Skiline B weet je niet in welke kamer je zal terecht komen, een luxe kamer of niet.
Want daar worden appartementen gehuurd van mensen.
Gert-Jan: zoiets heb ik al gedaan en dat was altijd in orde.
Simon: klopt het dat we sowieso een duurdere reis hebben in 2021? Corneel: Ja. Dus als we nu
een iets duurdere aanbieden, dan valt het prijsverschil in 2021 minder op. En we kunnen een reis
van nu 500 euro volgend jaar niet meer aanbieden voor die prijs.
Noah: nu kunnen we wel zeggen dat we een duurdere reis nemen en dan volgend jaar een
goedkopere reis zodat we in dezelfde prijsklasse zitten in 2021.
Corneel: je kan dit jaar een prijsstijging doen naar een veel beter gebied.
Skiline A: 15 stemmen
Skiline B: 10 stemmen
Hoogtestage: 18 stemmen
Skiline B wordt geëlimineerd door het minst aantal stemmen.
Skiline A: 14
Hoogtestage (onafhankelijk van LBK): 28
Skiline A wordt gëelimineerd door het minst aantal stemmen.
Hoogstestage met voorwaarde LBK: 9
Hoogtestage: 19
Onthouding: 15
Er is geen gewone meerderheid uit deze stemming. Er volgt een herstemming zonder
onthouding.
Hoogtestage met voorwaarde LBK: 20
Hoogtestage: 23
We gaan mee met Hoogtestage, ook al gaat LBK niet mee op deze reis.
Stel, we krijgen nu een beter voorstel? Gaan we hierop dan in?

Gijs: dan moet je gewoon nee zeggen, gewoon om te zien wat er gebeurt.
Gus: hou het wel professioneel, want we hebben daar jarenlang mee samengewerkt en verkloot
het niet voor de volgende jaren…
Thomas Luyten is erbij gekomen, de volmacht van Romain vervalt.
Er zijn een aantal nieuwe voordelen gekomen van Totally, deze zijn:
- 3 keer een après-ski met 2 extra vaten op een apres ski
- 3 keer een après-ski met 10 flessen aan shots.
- Mogelijkheid tot een fotograaf en aftermovie (niet 100% zeker)
- De prijs kan naar 435 euro worden gebracht.
- We kunnen boetes uitbrengen als er iets niet in orde is.
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Er volgt een nieuwe stemming: gaan we toch met Totally in zee?
Gijs: de reis op zich is er niet beter op geworden, dus naar Totally gaan lijkt me nog steeds niet
goed.
Gus: is er iets verteld over het aantal monitoren? Nee…
Gijs: bij Hoogtestage moet je sowieso je contract opstellen, dus je kan die garanties zelf zo goed
als mogelijk bepalen. En alles de reis dan toch goed verloopt, dan heb je niets aan die garanties
gehad.
Corneel: met die extra’s van Totally hebben we extra geld om aan iets anders uit te geven.
Merijn: bij onze vaten kunnen we zelf uitdelen in plaats van aan te schuiven.
Corneel: het is ook moeilijk om te weten welke garanties we in een contract moeten zetten.
Bram: zet de garanties van Totally ook bij Hoogtestage?
Wouter: de 5 euro minder gaat voor een student weinig uitmaken?
Fabian: we wilden Jente tonen dat we serieus willen zijn, en de garanties zijn beter dan
Hoogtestage op dit moment.
Hendrik: kunnen we de garanties overdragen naar volgend jaar? Corneel: we kunnen dat wel
proberen om dat in de volgende contracten te krijgen omdat Jente minder risico’s gaat nemen
met ons.
Simon: als je daar morgen mee gaat praten, en hij komt de boetes niet na, kan je dat zeker op
papier krijgen? Corneel: ja, morgen staat er zeker iets op papier.
Michiel: proberen garanties te krijgen op een betere prijs in 2021.
Totally A: 24
Hoogtestage: 17
Onthouding: 2
Er wordt gekozen voor Totally A onder voorwaarde dat de contracten in orde zijn.

4.

Varia
Michiel: op het einde van Galabal, was het een Nederlander bij de aanvaring? Nee
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Totally

SKILINE

HOOGTESTAGE

Totally A

Totally B

Totally C

SKILINE A

SKILINE B

SKILINE C

HOOGTESTAGE A

439-50

429-50

€ 555 - € 50

429-50

€ 499 - € 50

439-50

540-50

€ 439

€ 429

€ 555

€ 429

€ 499

€ 439

7 dagen skipas

6 dagen skipas

6 dagen skipas

7 dagen skipas

6 dagen

180-200 km
x Slapen, eten en feesten in één gebouw
x après-skis terras aan voet van de pistes en voor residentie
x Yeti bar onder in het hotel (goedkope tarieven vr de bergen)

13%
38%
39%
10%

90 - 120 km

230 - 280 km

x TOTALLY SNOW
x mooie residentie, naast de piste en met
zwembad
x totally snow apres skis bij de deur
x Festival met "grote artiesten" en
activiteiten
x totally snow apres skis
x Eigen privézaal op 10 minuutjes
wandelen
x zaal tot 3u 's nachts

x TOTALLY SNOW
x Straat oversteken en je staat in de Yeti
x 2.0/5 voor de residentie, 8.1/10 voor gebied
x Festivalx accomodatie naast de piste en
tegenover centre commercial en yeti
x vlakbij yeti (goedkope tarieven vr de bergen)
x 10tallen bars in dorp

20%
16%
53%
11%

8%
20%
52%
20%

100%

100%

170 - 200 km

230 - 260 km

x "Legendarische" aprés-skis in Yeti
x mindere residentie (2 sterren)
x Residentie niet vlakbij, naar overal kleine wandeling

x "oostenrijk in frankrijk"
x appartementen en
chalets
x aprèsskis + cantus onder
verwarmde luifel
x 4 min naar skilift
x 10 min naar apresski
x groep past sowieso NIET
in 1 residentie of gebouw

14%
36%
39%
11%
100%

100%

Vorig jaar in St So niet de beste aprés-skis, dit jaar precies veel meer moeite, "en wij dan…?"

"alles was perfect in orde, alles tot in de details geregeld" (gaan al even mee)

"waarom krijgen wij na al die jaren ni de beste prijs?" > "marges"

gaat al enkele jaren mee: "alles goed geregeld, behalve randanimatie, dus eigenlijk alles wat skiteam zou doen"

0%
20%
72%
8%
100%

100%
Eerste jaar doen ze heel veel moeite, erna zijn we "binnen"
Hebben een kring veel beloofd op vlak van promo terwijl ze weinig
hebben gekregen
"Alles moet duidelijk en concreet in het contract staan, als het
onduidelijk is, spelen ze het uit in hun voordeel"

skikot is geen held met transparantie (€10, psycho, la plagne), maar als ze erop aangesproken worden, doen ze meestal wel tegemoetkoming

schoon aanbod

zijn bereid om 5 skipassen weg te geven als promo of op wedstrijden

tentje met Industria logo

bekend bij ons, bekend bij de student

groot partnerbestand (€500 springkastelen)

dit jaar heeft skiteam veel moeite erin moeten steken, aprés-skis die niet in orde waren, cantus niet in orde, aankomstdag niet in orde

mogelijkheden rond financiële én natura sponsoring

Totally bandjes waar kortingen aan verbonden zitten

Cantusmoment

cantusmoment

Zij voorzien promofilmpje, after movie en persoonlijke groepsfotograaf

Deal met bank voor €50 cashback

aanbod: Frankrijk, Oostenrijk, Italië & Andorra

Jarenlange samenwerking, kan volgend jaar meer betekenen, want Jente krijgt volledige macht over de financiën en hij kan meer gedaan krijgen naar ons, nu
dat we uit financiële put van la plagne zijn

xZwitserland
x all incl drank voor €50 TENZIJ Hello Bank tss 22u en 2u
x Kamers van verschillende grootte (4,6,8 en 12), ruime kamers
(Zwitserland)
x skigebied heeft score van 8.3, hotel score van 3.5/5
x volledige privé feestzaal en aprés-ski (5 min wandelen naar feestzaal)

18%
30%
41%
11%

€ 10 korting op eender welke skireis als we vanavond beslissen (net zoals vorig jaar) (is al meegerekend)

aanbod: Frankrijk

6 dagen
212 km piste
€120 extra = 412 km

x après-skis recht tegenover
accomodatie
x 3 sterren residentie
x privézaal in het centrum

14%
33%
40%
13%
100%

€ 490

6 dagen
80 - 110 km

1 skigebied samen met LBK, ieder één grote residentie
zevenkamp (racekes, estafettes, …)
> wedstrijden tussen LBK & Industria > GROEPSGEVOEL
2 x cantus indien 1 niet volstaat
prospectie week ervoor
goeie vertegenwoordiger
drank a volonté: voor €50 extra of gratis voor HELLO BANK
bieren, wijn, softs en cocktails
gratis trui (met hoogtestage op) & gratis pantoffels met enkel
industria
Stock in brugge: springkastelen, podia, strandstoelen, 600 m2
Een eigen feestzaal én après-skiruimte tussen de blokken
Geluisterd naar commentaar van vorig jaar en bieden ruimte aan om
zelf input te geven
Geen minimumaantal inschrijvingen
Geluisterd naar commentaar van vorig jaar en willen meewerken aan
Industriagevoel
aanbod: Frankrijk, Zwitserland, Italië

ze doen minder acitviteiten dan totally, maar het is steeds in orde
apres skis van totally zijn beter
monitoren in orde
Verdoken kosten in zwitserland, alles is duur, roamingkosten

