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Verslag van de Algemene Vergadering
[16/10/2017]

Formaliteiten
Aanwezigheden
Aanwezig: Wouter (vz.), Aaron, Casper, Walt, Silke, Emma, Nynke, Luna, Jack, Sophie T.,
Lorenzo, Job, Ian, Felix, Sofie V., Oscar, Valerie, Pierre, Michiel, Leander (vanaf begroting)
Bij volmacht: Luca, Joris, Toine, Ewoud, Rik, Iris, Sophie K., Astrid, Leander (tot begroting)
Afwezig: [...]
Quorum: 29/34

Goedkeuring verslag vorige vergadering
Goedgekeurd.

Mededelingen
Geen mededelingen.

Agenda
Jaarrekening 2016 - 2017

Er komt een vraag over hoe we €4000 winst hebben kunnen draaien vorig jaar.
De boekhouding vorig jaar was niet helemaal in orde. Wouter & Aaron hebben geprobeerd
om die zo goed als mogelijk te reconstrueren. De winst blijft echter overeind.
We lichten toe dat er nog rekeningen open waren, maar er blijft alsnog een winst van €2000.
De cursusdienst toont een enorme winst aan, maar dat is te wijten aan het feit dat het geld
altijd in de cudikassa werd gestoken i.p.v. in de variakassa.
Er komt een vraag over hoe de cultuurreis een groot verlies kan maken. Subsidies van het
HIW zijn een aparte post, vandaar het vertekend beeld.
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Er is nog een vraag over de kaas- en wijnavond. Deze zit inbegrepen in de Open Expo post.
Het is normaal dat toneel winst genereert, naast de fakbar en subsidies zijn dat onze
bronnen van inkomsten.
Stemming: goedkeuring van de jaarrekening.
Unaniem goedgekeurd.

Begroting 2017 - 2018

Aaron presenteert de begroting.
Er komen enkele vragen over welke activiteiten onder welke posten zitten. 24urenloop is in
kleine activiteiten, internationaal ook. Misschien is het een idee om internationaal vanaf nu
apart te zetten. Idem voor FO-werking, die nu onder kringwerking zit. Er zijn veel
investeringen, die niet allemaal duidelijk zichtbaar zijn. Aankoop van truien hoort eigenlijk
onder Textiel&Codices. Renovatie lounge is dan weer een echte investering, die niet onder
kringwerking hoort.
Verder is er een aparte post gecreeërd om de onbetaalde kosten van vorig boekjaar op te
vangen.
Stemming: goedkeuring budget
Unaniem goedgekeurd.

Varia en rondvraag
Geen opmerkingen
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