VERSLAG ALGEMENE VERGADERING 3 MEI 2016
door Ellen Turelinckx

Aanwezigheden
Aanwezig: Marie Vanwingh, Ellen Turelinckx, Ewoud De Sadeleer, Oscar Lobato,
Ben Willebrords, Iris Smets, Sofie Verslype, Wouter Termont, Wouter De Hoog,
Aaron Soens, Nynke Van Uffelen, Stef Frijters, Elske Kronemeijer, Sharon Arts,
Lorenzo Buti, Abel Romkens
Bij volmacht: Charlotte Fortems, Els Blijsterbosch, Valerie Hufkens, Patrisia
Costenco, Vincent Cuypers, Emma Moormann, Sien Leppens, Sophie Tielemans
De Algemene Vergadering is in quorum met 24 van de 48 stemgerechtigde leden
aanwezig
Welkomstwoord
Vandaag vindt er een Algemene Vergadering plaats om de verkiezingen van het
opkomend Dagelijks Bestuur, de coöptatie van Sien Leppens en Annalise Delbouille
en de samenstelling van de Raad van Bestuur voor volgend academiejaar te
bekrachtigen en de wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement die de Raad van
Bestuur voorstelt goed te keuren.
Goedkeuring verslag AV 10/11/2015
Het verslag van Algemene Vergadering van 10 november 2015 wordt goedgekeurd.

Dagelijks Bestuur academiejaar 2016-2017
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Het NeuCom licht toe. De kiesdrempel werd gehaald en de kiesploeg is met overgrote
meerderheid van de stemmen verkozen. De kiesploeg doet haar uiterste best om een
internationale student te werven die kan zetelen in de Faculteitsraad, in afwachting
daarvan zijn er vijf studenten uit het Nederlandstalige programma verkozen.
Het opkomend Dagelijk Bestuur wordt bekrachtigd.
Coöptatie Sien Leppens en Annalise Delbouille
Sien Leppens wordt bekrachtigd voor de functie lounge in het Dagelijks Bestuur
tijdens het academiejaar 2016-2017. Annalise Delbouille wordt bekrachtigd voor de
functie van vrije medewerker in het Dagelijks Bestuur tijdens het academiejaar 20162017.
Presentatie jaarrekening
Wouter Termont, huidig schatbewaarder van NFK VZW, presenteert de jaarrekening.
Aanpassing Huishoudelijk Reglement
Woordje uitleg van Wouter Termont over de functie van het Huishoudelijk Reglement
en de aanleiding tot aanpassing. Vervolgens overloopt hij de voorstellen tot wijziging
vanuit de Raad van Bestuur.
Artikel 3 zoals de RvB voorstelt: De RvB stelt voor dat het intrekken van iemands
lidmaatschap op een Algemene Vergadering moet gebeuren. Er wordt gediscussieerd
over het al dan niet behouden van stemrecht bij het neerleggen van de functie binnen
het Dagelijks Bestuur gedurende het lopende werkingsjaar. Er wordt geopperd dat
dergelijke leden van het Dagelijks Bestuur hun stemrecht verliezen, maar dit ten allen
tijde opnieuw kunnen aanvragen door middel van een gemotiveerd schrijven aan de
voorzitter van de RvB. De AV geeft de RvB haar goedkeuring om dit verder te
specificeren in het HR.
Artikel 5 zoals de RvB voorstelt: De vraag werpt zich op of dit artikel in strijd is met
het organiseren van een plan Levinas. De AV besluit het artikel niet verder aan te
passen.
Artikel 11 zoals de RvB voorstelt: De AV besluit hier aan toe te voegen dat de
vicepraeses die geen deel uitmaakt van de RvB als waarnemend lid aanwezig kan zijn
in deze vergaderingen.
Artikel 12 zoals de RvB voorstelt: Onder een bepaald bedrag volstaat de
handtekening van één lid van de RvB. De AV besluit dit artikel te herformuleren
zodat de handtekening één gemandateerde bestuurder in alle gevallen volstaat.
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Artikel 15 zoals de RvB voorstelt: Welke functies worden als noodzakelijk
beschouwd binnen NFK? Om de vertegenwoordiging van de studenten wijsbegeerte
te kunnen waarborgen, wordt een onderwijsvertegenwoordiger als noodzakelijk
geacht.
Er is een verschil tussen de functie lounge en de functie broodmaaltijd, wat in strijd is
met dit artikel. Er ontstaat een discussie over het al dan niet behouden van deze
functies in het HR, aangezien deze nog niet zo lang bestaan. Deze worden toegevoegd
aan een aparte alinea die andere optionele functies naast de traditionele functies
vermeldt.
Aan dit artikel wordt toegevoegd dat de voorzitter van het Facultaire Overlegorgaan
zetelt in de Algemene Vergadering van Stura.
Artikel 19 zoals de RvB voorstelt: Momenteel wordt er een richtprijs van 100 euro
vermeld voor een activiteit ter bedanking van het Dagelijks Bestuur. De vraag wordt
gesteld of het vastleggen van een bedrag een goed idee is. De RvB gaat deze
formulering nog wijzigen.
Artikel 24 zoals de RvB voorstelt: Er wordt voorgesteld om naast het triumviraat en
de functie onderwijs ook van andere functies te vragen hun visie concreet voor te
stellen gedurende de kiesweek. De AV besluit de formulering niet aan te passen. Er
wordt besloten dat het NeuCom het debat niet moet organiseren, maar coördineren.
Artikel 26 zoals de RvB voorstelt: Er wordt gediscussieerd over het al dan niet samen
opkomen van het hoogpraesidium en de schatbewaarder. Dit blijft behouden.
Artikel 29 zoals de RvB voorstelt: Dit moet LOKO en Stura KU Leuven zijn in plaats
van LOKO en KU Leuven.
Artikel 33 zoals de RvB voorstelt: Hierin wordt aangepast dat coöptatie niet enkel aan
het begin van een academiejaar mogelijk is, maar op ieder moment gedurende het
academiejaar.
Aan het HR moet nog toegevoegd worden dat onderwijsvergaderingen open zijn voor
iedereen.
Artikel 47 zoals de RvB voorstelt: Er wordt geopperd dat een veto voor het
hoogpraesidium geen goed idee is, aangezien het de verantwoordelijkheid van het
hoogpraesidium is om de andere leden van het praesidium voldoende te informeren.
Het hoogpraesidium draagt echter de eindverantwoordelijkheid van iedere beslissing,
wat de nood aan een grotere impact bij extreme beslissingen met zich meebrengt. Er
wordt besloten ‘ten allen tijde’ te vervangen door ‘in uitzonderlijke gevallen’.
De AV besluit een artikel toe te voegen dat verder specificeert dat het de taak is van
het hoogpraesidium om de andere leden van het Dagelijks Bestuur aan het begin van
het academiejaar in te lichten over het HR.
Stemming ter goedkeuring van de aanpassingen in het HR:
24 voor
0 tegen
0 onthouding
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RvB academiejaar 2016-2017
De kandidaten voor de Raad van Bestuur gedurende het academiejaar 2016-2017 zijn
Marie Vanwingh, Ellen Turelinckx, Wouter Termont, Aaron Soens, Sharon Arts en
Leander Vignero.
Stemming ter goedkeuring van deze samenstelling van de Raad van Bestuur:
24 voor
0 tegen
0 onthouding

Ter goedkeuring ondertekend op /05/2016 door:
Marie Vanwingh
Voorzitter Raad van Bestuur NFK
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