Nieuwe Filosofische Kring vzw
Faculteitskring Wijsbegeerte KU Leuven
Ondernemersnummer 0567-995-970
Hoger Instituut voor Wijsbegeerte
Kardinaal Mercierplein 2
3000 Leuven, België

Verslag van de Algemene Vergadering
22 mei 2017

Formaliteiten
Aanwezig
Wouter (vz.), Aaron (verslag), Alexandra, Sharon, Joris, Laura, Leander, Sien, Ellen, Leen,
Nynke, Oscar, Valerie, Sophie, Jenny, Emma, Charlotte, Iris, Sofie.

Bij Volmacht
Ben, Ann, Astrid, Leigh, Mary, Luna, Nelis, Emiel, Stef, Sofie G., Carolien, Ben F., Wouter
DH, Annalise, Marie, Ewoud, Manu.

Afwezig
Kevin, Gregg, Laurens, Tessa, Berend, Shuman, Evelien

Quorum: 35/43

Agenda
Bekrachtiging verkiezing praesidium
De AV bekrachtigt de verkiezing. Er wordt een rechtzetting gedaan: in de verkiezing voor
POC vertegenwoordiger wordt Gregg Smits vervangen door Nynke van Uffelen (vertaalfout
NL/Eng., dubbele persoon). De spellingsfouten worden bij dezen ook ontzien.
Coöptatie via stemming: Oscar, Jenny, Aaron voor faculteitsraad; unaniem voor Oscar &
Jenny; 1 onthouding voor Aaron.

Verkiezing RVB
Ingevolge vorig punt, zijn verkozen: Sophie Tielemans, Sofie Verslype, Aaron Soens als
praeses, vicepraeses en schatbewaarder.
De andere bestuurders worden verkozen: Valerie Hufkens, Wouter Termont, Lorenzo Buti.

Voorlopige goedkeuring jaarrekening
Leander presenteert de voorlopige jaarrekening voor indicatieve goedkeuring.
Broodmaaltijd komt een beetje te kort, iets duurdere inkopen dan de inkomst.
Cultuurreis doet het goed.
Er komt nog een rekening binnen van DeRaaf voor cursusdienst: break-even / kleine winst
wordt gehaald.
Open Expo: schijnbaar een groot gat, maar er moeten nog subsidie binnenkomen. De vraag
komt waarom de uitgaven zo hoog zijn. Kaas- en wijnavond zitten daar ook bij, dat was +/€400. Er wordt nog 200 à 300 euro subsidie verwacht.
Kerstfeest: tickets waren toch duur omwille van verschillende redenen, desondanks de
winstmarge. De kosten tout court (à la de zaal) zijn gedaald, en lastminute ook nog 20 extra
tickets verkocht, buiten begroting. Het eten zelf (ingrediënten) draaide ook iets goedkoper
op.
Het toneel heeft het financieel goed gedaan, voorlopig is er nog een onderschatting in de
jaarrekening. Waarschijnlijk komt het tegen de 900 euro uit.
Textiel & codices: investering gedaan in codices na de Beiaardcantus, vandaar de
discrepantie in de cijfers.
5% verhoging subsidie HIW, de andere subsidie zijn nog niet allemaal ingeschreven.
Onvoorziene uitgaven, o.m. tickets voor Doornroosje die vorig jaar niet betaald waren
(verloren rekening).
De AV keurt de voorlopige jaarrekening goed.

Wijzigingen statuten en HR
Er wordt een vertrouwensstemming gehouden die het AV het vertrouwen geeft om
aanpassingen door te voeren, zodat mensen de zaal kunnen verlaten. 34 voor, 1
onthouding.
Wijzigingen statuten
Opmerkingen:
● Katholieke Universiteit Leuven wordt aangepast naar KU Leuven.
● Art. 7 §3: er is discussie of de bevoegdheid om leden uit te sluiten het recht is van de
RvB of de AV. De RvB kan sneller handelen dan de AV. Anderzijds lijkt de AV
democratischer te zijn. De RvB is wel meer discreet: gevoelige zaken wil je niet op
de AV uitsmeren. De bevoegdheid blijft bij de RvB liggen, maar de persoon in
kwestie kan wettelijk toch nog steeds de AV aanroepen als hoger orgaan. Dit laatste
wordt ev. gespecificeerd in dit artikel.
● Art. 17: de term schatbewaarder of penningmeester? Er is geopteerd om de term
schatbewaarder te gebruiken, omwille van de consistentie. Ook is de persoon die
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verkozen is als schatbewaarder niet per se dezelfde die het mandaat van
penningmeester opneemt in de raad van bestuur.
● Art. 21: voorstel tot vereenvoudiging. Aanstellen Neu-com staat in het HR bij de
verkiezingsregeling.
● hoofdstuk VI: voorstel tot schrappen van enkele dingen ‘overeenkomstig de wet’. De
AV merkt op dat deze misschien voor de duidelijkheid behouden moeten blijven met
het zicht op de toekomst. Niet iedereen is zo goed op de hoogte van de
vzw-wetgeving. Art. 29 blijft dus behouden. Hetzelfde voor art. 28.
Wijzigingen HR
● Art. 11: de overige mandaten worden ingevuld door oude garde, niet bij voorkeur; het
moet gewoon zo.
● Art. 16: triumviraat of triarchie? We blijven voor de traditie. Leuk geprobeerd.
● Er moeten nog twee dingen worden toegevoegd nl.
○ Regeling rond een tweede bankkaart: moet binnen het hoogpraesidium
blijven.
○ Regeling rond lolploegen: 20% van het budget van de kiesploeg, indien tijdig
aangegeven nl. samen met de officiële kiesploeg.
De doorgevoerde wijzigingen worden bekrachtigd met een knokeltje.
/// Einde verslag.
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