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Verslag Algemene Vergadering
24/10/2019

Aanwezig: Alexander Herbots, Arnaud Vansteenvoort, Bjorn Hamakers, Bram Van Den Haute, Cloë
Janssens, Corneel Peters, Dante Van Oeteren, Hanne Esselens, Hendrik Van de Peer, Hendrik
Vandeput, Jochen Valcke, Jonas Declercq, Jonas Vleminckx, Margaux Devos, Matilde Coppye, Mats
Vandemeulebroucke, Michiel Vanderwaeren, Noah Martens, Pauline Vanvuchelen, Romain De Smedt,
Rosario Quintas Baylina, Ruben Holsbeekx, Samy Van Vooren, Sara Sandh, Simon Thielens, Thomas
Luyten, Yves Smits, Zeynep Cagla Kara (28)
Aanwezig zonder stem: Vicky Bellemans (1)
Afwezig: Flor Victoor, Gijs Collet, Gus Vanherf, Maarten Driessens, Merijn Minnen, Yante Van Ham (6)
Volmacht: Alexander Herbots (Remi De Coster), Cloë Janssens (Fabian De Lescluze), Dante Van Oeteren
(Inge Reynaert), Hanne Esselens (Arne Janse), Hendrik Vandeput (Adriaan Francois), Margaux Devos
(Geraldine Claes), Michiel Vanderwaeren (Sven Imbrechts), Noah Martens (Daan Smets), Romain De
Smedt (Wouter De Wachter), Rosario Quintas Baylina (Thai Duong Truong), Sara Sandh (Stephanie
Lemmer), Simon Thielens (Ine Verhaeren), Thomas Luyten (Arnaud Janssens de Varebeke), Yves Smits
(Jordi van Hyfte) (14)

Volgende AV: Datum en plaats worden nog meegedeeld
Agenda
1. Goedkeuring Agenda
2. Goedkeuring Vorig Verslag (14/09)
3. Ontslag Stef Dhoest
4. Ontslag Omer Korkmaz als werkend lid
5. Coöptatie Bjorn Hamakers als werkend lid
6. Artikelwijziging HR RvBR
7. Aanvraag budget investering website
8. Varia

1. Goedkeuring Agenda
De agenda werd goedgekeurd met handopsteking.
2. Goedkeuring Vorig Verslag (14/09)
Het vorig verslag werd goedgekeurd met handopsteking.
3. Ontslag Stef Dhoest als werkend lid
Door persoonlijke situaties bij hem thuis neemt hij ontslag.
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4. Ontslag Omer Korkmaz als werkend lid
Omer slaagde er niet in om het werk van een praesidiumlid te combineren en heeft daarom
besloten om ontslag te nemen.
5. Cooptatie Bjorn Hamakers als werkend lid
Bjorn stelt zich voor. Vorig jaar is hij gestart als schakelstudent en zat hij ook bij het BACpraesidium als ontspanning en wil nu ook graag bij het praesidium als ontspanning.
Vragen:
Kan je inschatten wat de workload van een praesidiumlid is?
De laatste 48 uur was genoeg om te weten wat het was om te werken voor Industria.
Hoeveel geld heb je gespendeerd om je baard te onderhouden?
Veel.
De discussie vindt plaats.
Stemming:
- Voor: 37
- Tegen: 0
- Onthouding; 1
6. Artikelwijziging HR RvBR
Het vorig artikel was niet duidelijk. Daarom is dit verduidelijkt. Er zijn ook enkele aanpassingen
gebeurt.
De exacte aanpassingen kan je terugvinden in de bijlage.
Stemming:
Voor: 42
Tegen: 0
Onthouding: 0
7. Aanvraag budget investering website
Solid kan de investering van de site niet alleen maken vanwege het hoge bedrag. Fuel heeft
veel geld gemaakt vorig jaar, dus het plan was om deel hiervan te gebruiken voor de site. Op
de exploitatie van Fuel bleek dat deze fout waren, vanwege veel open facturen die nog
binnenkomen. Voor een bedrag gevraagd wordt aan de AV, zal het exacte bedrag opgezocht
worden.
Voorlopig wordt er enkel €6000 (Fuel) and €3000 (Solid) op de investeringsrekening gezet, dat
reeds goedgekeurd is.
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Server onderhoud etc. zal gebudgetteerd worden op een maandelijke of jaarlijkse basis, dus
geen geld op de investeringsrekening wordt hiervoor gebruikt. Er wordt wel rekening hiermee
gehouden bij het kijken naar de optie.
8. Varia
Hendrik V.: we moeten nog steeds de Pieter Smit uitgeladen worden en teruggebracht
worden.
Noah: het materiaal moet nog teruggebracht worden naar de Provincie en ik ga het niet doen.
Cagla: we hebben we nog shifters nodig voor morgen in de KD. We zijn deze maandag al niet
opengegaan.
Sven: Jochen, je moet meer in de Recup komen.
Michiel: van alle oude zakken, gefeliciteerd met de vijfde plaats. Fantastisch standje en goede
atmosfeer.
Pauline: we hebben 700 volgers op Instagram.
Simon: 25 uren zijn voorbij sinds de 24 urenloop en Mats heeft nog steeds al zijn haar.
Hendrik V.: kan iemand mijn bijrijder zijn morgen van 9 tot 11. Samy: Ik zal het doen.
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Artikelwijziging HR RvBR
TITEL XIII: RAAD VAN BEDRIJVENRELATIES (HUIDIG)
Art 145. De Raad van Bedrijvenrelaties komt minstens vijf keer op een jaar samen. Dit dient te
gebeuren bij het afsluiten van het vorige werkingsjaar, bij de start van het academiejaar,
tijdens het midden van het eerste semester met voorwaarde ten laatste einde November,
minstens twee werkweken voor de Ondernemersdagen en tijdens het midden van het
tweede semester. De Raad van Bedrijvenrelaties kan beslissen om vaker of minder dan
vijfmaal samen te komen.
Art 146. De Vice Bedrijvenrelaties van het huidige werkingsjaar zetelt in deze raad en is tevens de
voorzitter ervan. Bedrijvenrelaties van het huidige werkingsjaar zetelt in deze raad. De
praeses van het huidige werkingsjaar zetelt in deze raad. Indien Vice Bedrijvenrelaties
belet is, is de praeses de waarnemende voorzitter. Indien de praeses belet is, is het oudste
aanwezige lid van Bedrijvenrelaties de voorzitter.
Art 147. Iedereen kan zich kandidaat stellen als lid van de Raad van Bedrijvenrelaties. Deze
kandidatuur omvat het schrijven van een motivatiebrief naar én de Raad van Bestuur én
de Raad van Bedrijvenrelaties. Beide instanties bepalen of de kandidatuur wordt
voorgelegd aan de Algemene Vergadering. Bij weigering, zie Art 148. 23 Goedgekeurd op
17-04-2018
Art 148. Wordt door beide instanties de kandidatuur niet aanvaard, dan vervalt de kandidatuur en
wordt deze dusdanig niet voorgelegd aan de Algemene Vergadering. Bij het niet
aanvaarden van de kandidatuur hoort een argumentatie van beide instanties. De
Algemene Vergadering kan deze, met een twee derde meerderheid, alsnog verwerpen en
de kandidatuur toch laten voorgaan op de Algemene Vergadering, aldaar een stemming
volgt.
Art 149. Een lid van de Raad van Bedrijvenrelaties verliest haar lidmaatschap van de Raad van
Bedrijvenrelaties wanneer deze driemaal een vergadering mist zonder geldige reden van
afwezigheid, en dit binnen hetzelfde werkingsjaar. Deze kan herroepen worden mits
toestemming van de Raad van Bestuur.
Art 150. Een lid van de Raad van Bedrijvenrelaties kan na een werkjaar haar lidmaatschap verlengen.
Hiervoor moet geen motivatiebrief worden opgesteld. Een lid van de Raad van
Bedrijvenrelaties verliest haar lidmaatschap bij het vrijwillig opzeggen van haar
lidmaatschap of volgens Art 149.
Art 151. Voorafgaande elke vergadering die handelt over de Ondernemersdagen stuurt de
voorzitter van de Raad van Bedrijvenrelaties, bepaald in Art 146, een formele uitnodiging
naar KU Leuven Campus Groep T. Is er geen afgevaardigde van de campus, dan kan de
vergadering alsnog doorgaan..
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TITEL XIII: RAAD VAN BEDRIJVENRELATIES (NIEUW VOORSTEL)
Art 145. De Raad van Bedrijvenrelaties komt minstens vijf keer op een jaar samen. Dit dient te
gebeuren bij het afsluiten van het vorige werkingsjaar, bij de start van het academiejaar,
tijdens het midden van het eerste semester met voorwaarde ten laatste einde November,
minstens twee werkweken voor de Ondernemersdagen en tijdens het midden van het
tweede semester. De Raad van Bedrijvenrelaties kan beslissen om vaker of minder dan
vijfmaal samen te komen.
Art 146. De Raad van Bedrijvenrelaties is samengesteld uit de Vice Bedrijvenrelaties,
Bedrijvenrelaties en de praeses van het huidig werkingsjaar en verkozen leden. De Raad
van Bedrijvenrelaties wordt voorgezeten door de Vice Bedrijvenrelaties, indien deze belet
is, is de praeses de waarnemende voorzitter, indien deze beide belet zijn, is het oudste
aanwezige lid van Bedrijvenrelaties de voorzitter.
Art 147. Iedereen kan zich kandidaat stellen als lid van de Raad van Bedrijvenrelaties. Deze
kandidatuur omvat het schrijven van een motivatiebrief naar én de Raad van Bestuur én
de Raad van Bedrijvenrelaties. Bij goedkeuring van de kandidatuur door beide instanties,
wordt de kandidaat aan de Algemene Vergadering voorgesteld als verkozen lid van de
Raad van Bedrijvenrelaties. Wordt door minstens een van beide instanties de kandidatuur
niet aanvaard, dan vervalt de kandidatuur en wordt deze dusdanig niet voorgelegd aan de
Algemene Vergadering.
Art 148. De verkozen leden verliezen hun lidmaatschap van de Raad van Bedrijvenrelaties wanneer
deze driemaal een vergadering missen zonder geldige reden van afwezigheid, en dit
binnen hetzelfde werkingsjaar. Deze kan herroepen worden mits toestemming van de
Raad van Bestuur en de Raad van Bedrijvenrelaties.
Art 149. De Vice Bedrijvenrelaties en de verkozen leden van het huidige werkingsjaar zetelen
automatisch in het volgende werkingsjaar. Hiervoor moet geen motivatiebrief worden
opgesteld. Een lid van de Raad van Bedrijvenrelaties verliest haar lidmaatschap bij het
vrijwillig opzeggen van haar lidmaatschap of volgens Art 148.
Art 150. Voorafgaande elke vergadering die handelt over de Ondernemersdagen stuurt de
voorzitter van de Raad van Bedrijvenrelaties, bepaald in Art 146, een formele uitnodiging
naar KU Leuven Campus Groep T. Is er geen afgevaardigde van de campus, dan kan de
vergadering alsnog doorgaan.
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