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Verslag Algemene Vergadering
19/11/2018

Aanwezig: Flor Victoor, Gijs Collet, Fabian De Lescluze, Leonie Plasmans, Michiel Vanderwaeren, Cloë
Janssens, Senne Eykens, Jochen Valcke, Matilde Coppye, Adriaan François, Thai Duong Truong, Daan
Gorter, Robbe Vermonden, Yoni Belis, Stef Dhoest, Simon Thielens, Bram Cuyx, Laurens Wuyts, Jonas
Vleminckx, Hendrik Van De Peer, Jethro Young, Romain De Smedt, Maxim Deloof, Evert Kuhweide, Stijn
De Broyer, Arne Janse, Rik De Leye, Yves Smits, Noah Martens, Corneel Peters, Wouter De Wachter,
Connor Verhulst, Thomas Luyten, Arnaud Janssens de Varebeke, Gert-Jan Nys, Hendrik Vandeput,
Lotte Laureys, Florian Vermeir (38)
Aanwezig zonder stem: Fulco Daniels, Senne Vanstraelen (2)
Afwezig: Gus Vanherf, Ine Verhaeren, Shana Reynders, Jimmy Van Hyfte, Julia Heute, Farida Ahmed
Shawky, Arno Vermeir (7)
Volmacht: Gert-Jan Nys (Merijn Minnen), Michiel Vanderwaeren (Sven Imbrechts), Gijs Collet (Yante
Van Ham), Jonas Vleminckx (Lotte Verschuere), Maxim Deloof (Vicky Bellemans), Adriaan François
(Simon De Backer), Arne Janse (Philippe Van Gucht), Stef Dhoest (Inge Reynaert) (8)

Volgende AV: Datum en plaats worden nog meegedeeld
Agenda
1. Goedkeuring Agenda
2. Goedkeuring Vorig Verslag
3. Ontslag Wannes Van Der Perren
4. Goedkeuren jaarrekening werkingsjaar 2017 - 2018
5. Aanstellen raadgevend AV lid: Florian Vermeir
6. Aanstelling Kiescomité
7. Uitzondering HR: artikel 139 van het goedgekeurde HR (17-04-2018).
8. Algemene werking Industria
9. Varia

1. Goedkeuring Agenda
De agenda werd goedgekeurd met handopsteking.
2. Goedkeuring Vorig Verslag
Het vorig verslag werd goedgekeurd met handopsteking.
3. Ontslag Wannes Van Der Perren
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Wannes heeft zich teruggetrokken uit Industria want hij haalde geen voldoening uit wat hij
deed. Hij was heel teleurgesteld na de 24 urenloop.
4. Goedkeuren jaarrekening werkingsjaar 2017 – 2018
De jaarrekening wordt voorgesteld.
Hij werd goedgekeurd met handopsteking.
5. Aanstellen raadgevend AV lid: Florian Vermeir
Florian stelt zichzelf even voor. Ik heb binnen het praesidium Sport, Vice Sport en Praeses
gedaan. Ik had ook al een motivatiebrief gestuurd. Mijn visie blijft hetzelfde zowel voor lid van
RvB als voor raadgevend AV lid. Daarom is de brief niet aangepast.
Waarom nu pas laten verkiezen?
Nu pas omdat het de vorige AV nog iets te gevoelig lag.
Wat als je nu niet verkozen wordt?
Nee ik ga niet zo boos weglopen.
Er is nog discussie over Florian.
Er wordt gestemd.
Florian wordt in de AV gestemd met 42 stemmen voor, 3 tegen en 0 onthouding.
6. Aanstelling Kiescomité
Flor stelt zich voor. Ik kom uit Kortijk. Na 4 jaar Industria carrière stopt het volgend jaar voor
mij. Ik wil kiescomité doen omdat ik vorige jaren positieve en negatieve ervaringen had. Ik wil
dit verbeteren. Als Ab Actis geweest zijnde, ken ik de regels van het HR.
Brandstof of Vik?
Geen commentaar.
Er is discussie over Flor.
Flor is aangesteld als lid van kiescomité met 44 stemmen voor, 2 onthouding en 0 tegen.
Bram stelt zich voor. Ik wil kiescomité doen omdat ik afstudeer dit jaar, omdat ik Corneel wil
helpen en omdat het mijn laatste kiesweek is en dus toch nog iets extra wil doen daarbij.
Ondervoorzitter of secretaris?
Daar ga ik nog eens over nadenken.
Er is discussie over Bram.
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Bram is lid van kiescomité met 31 stemmen voor, 8 stemmen tegen en 7 onthouding.
7. Uitzondering HR: artikel 139 van het goedgekeurde HR (17-04-2018).
"Indien een lid van het praesidium betrapt wordt op het uitlenen van zijn/haar lintje aan een
andere persoon, die geen deel uitmaakt van het praesidium, dient hij/zij, mits er
bewijsmateriaal voorhanden is of er drie ooggetuigen zijn, een groot vat te trakteren in Recup
in naam van Industria. De enige gelegenheid waarop deze regel niet van toepassing is, is de
Overdrachtscantus. Deze maatregel werkt met terugwerkende kracht voor het werkingsjaar
2009-2010"
De personen in kwestie zijn Thai, Arne (2) en Corneel.
Alternatieve straf: tijdens de warmste week een bedrag doneren aan het goede doel. De reden
hiervoor is omdat het vat in naam van Industria gegeven wordt en als praesidium heb je hier
toch niet veel aan want het wordt in de recup gegeven. Als er dan toch maar 10 mensen zijn
van het praesidium heeft de rest er helemaal niets aan en die mensen zelf ook maar 2 of 3
pintjes. Fulco: dit is heel goed want dit is veel beter dan gewoon een vat te geven. Florian:
Arne twee keer een vat laten betalen, is wel niet echt nodig. Het is een extra waarschuwing
voor de tweede keer.
We kunnen deze regel aanpassen en dit standaard mogelijk maken als ‘straf’. Hiervoor is een
aanpassing in het HR nodig en dan opnieuw goedkeuren voor de AV.
De straf wordt vastgelegd op 50 euro. Dit is goedgekeurd met handopsteking.
Gijs controleert dit op de Warmste BSA.
8. Algemene werking Industria
Dit gaan we toevoegen aan de AV zodat oude zakken kunnen vragen hoe het gaat en zodat ze
meer input kunnen geven.
Galabal
Adriaan licht toe: We werken met werkgroepen. Er zijn er vijf. Mensen die willen, kunnen
hierin zitten. Decor, diner, artiesten (zoeken en begeleiden), lounge (BR voor sponsor) en
crewcatering. Hebben hier al mensen interesse om in deze groepen te stappen?
- Decor: Flor Victoor, Arne Janse, Romain Desmedt, Wouter De Wachter, Stef Dhoest, Yoni
Belis en Hendrik Vandeput.
- Diner: Noah Martens en Jochen Valcke.
- Artiesten: Thomas Luyten (en Rob Mathys).
- Lounge: Hendrik Van De Peer en Flor Victoor.
- Crewcatering: Thai Duong Truong, Jonas Vleminckx, Jetrho Young en Connor Verhulst.
- Algemeen : Arnaud Janssens de Varebeke, Gijs Collet, Leonie Plasmans, Fabian De
Lescluze, Cloë Janssens, Senne Eykens en Corneel Peters.
Volgende week dinsdag 4/12 om 20u is de eerste algemene vergadering.
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We zijn momenteel een document aan het opstellen voor groep T om hen te overtuigen om
het galabal om groep T te laten doorgaan. Thai wil het nalezen.
Lemon companies
Omdat we de site gaan laten herwerken, willen we kijken of het mogelijk is om met Lemon een
meerjarencontract te aan te gaan om de kosten te drukken.
Site
De huidige website moet nog ongeveer 4 tot 5 maanden blijven leven om zeker te zijn.
Er komt ook een Engelse versie van de site.
Corneel
Hoe is het met je punten? We hebben hier uitzonderingen voor aangevraagd. Ik ga proberen
alles te slagen dit semester.
BR
Hoeveel heeft BR ongeveer dit jaar al binnengehaald? Er is nog niet zo veel getekend. Er zijn
er wel al veel contracten die op punt staan om te tekenen. Ongeveer 50 000 euro zoals vorig
jaar.
9. Varia
-

-

Florian: exploitatie Kick Off? We zijn nog aan het wachten op de drank.
Simon: wordt Wannes ook uit de snapchat groep gegooid?
Leonie: skireis is helemaal vol.
Gijs:
o Wie wil pannenkoeken pannen meenemen? Rik De Leye, Corneel Peters, Noah
Martens (vuurtje), Romain De Smedt.
o Het goede doel, one team against cancer, heeft de groepsfoto gedeeld. Corneel,
Industria en ik hebben die ook al gedeeld op facebook of Instagram. Dit mag
iedereen doen. De naam op instagram is one team against.
Romain: waarom is Dante niet meer hier? Corneel heeft hem gewaarschuwd voor zijn laag
CSE. Hij heeft nog een nagedacht en besloten om toch meer aan zijn punten te denken.
Hendrik: ik heb nog een aanhangwagen vol met buizen. Kunnen 1 of 2 personen maandag
voormiddag mee om deze mee weg te doen?
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