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1. Agenda en verloop Algemene Vergadering
De voorzitter stelt kort de Algemene Vergadering voor. VBI Secretaris Marleen Suckers is om
gezondheidsredenen afwezig, het verslag wordt opgemaakt door S. Meeus. Namens VBI
werd er een kleine “Veel beterschap” attentie bij Marleen afgeleverd.
Voor de Landbouwkring is J. Sabbe aanwezig: hij is opkomend vicepreses en zal
hoogstwaarschijnlijk door de Landbouwkring afgevaardigd worden om in het volgende
academiejaar de “vaste vertegenwoordiger” van de kring in de Raad van Bestuur van VBI te
zijn.

2. Retrospectieve werking 2013
De voorzitter licht enkele slides toe (in bijlage) welke de werking en organisatie van VBI van
2013 illustreren:
‐ De samenstelling van de Raad van Bestuur
‐ De samenstelling en taken van het Dagelijks Bestuur
‐ Een overzicht van de interne en externe vergaderingen, communicatiemiddelen en
geledingen.
3. Jaarrekening 2013
Penningmeester K. Decamps legt de jaarrekening (in slides in bijlage) uit. Er worden enkele
opmerkingen en kanttekeningen gemaakt door bestuur en Algemene Vergadering:
‐ In 2013 daalde het aantal betalende KVIV leden verder naar 378. Dit cijfer komt
steeds dichter bij het aantal “gratis” KVIV leden, nl. 288. Dit is een ondertussen al
breed bekende, lang aan de gang zijnde en verontrustende evolutie.
‐ Het aantal “rechtstreeks” toegetreden leden (“VBI Only”) bedroeg 172 in 2013.
‐ Daarbij kwamen nog 126 leden die “via sponsoring van Bio-ingenieus” lid werden:
iedereen die voor een wezenlijk bedrag de Bio-ingenieus “sponsorde” (er werd
jaarlijks een overschrijvingsformulier in het tijdschrift gestoken) werd automatisch –
voor 15 EUR – lid van VBI. Van dit lidgeld werd echter nooit het volledige
lidmaatschapsbedrag doorgestort naar VBI, maar slechts 3 euro (het “oude” bedrag
voor het lidmaatschap van Alumni Lovanienses). Ook is 15 EUR niet meer het

‐

‐

‐

‐

‐
‐

‐
‐
‐

‐

correcte lidmaatschap (dat nu 25 EUR is). Deze “situatie” werd in 2013 rechtgezet:
van alle sinds 2006 via Bio-ingenieus geregistreerde VBI leden werd de achterstallige
12 euro per lid betaald en het principe “lid worden via Bio-ingenieus” werd
afgeschaft.
De rekening hier opgemaakt is voor alle VBI in- en uitgaven, voor alle rekeningen
samen (Jong.VBI heeft bijvoorbeeld een eigen zichtrekening, de transacties daarvan
werden mee opgenomen in deze jaarrekening).
In de rekening van 2013 staat een lijn “(FR)Actie” (inkomsten 415, uitgaven 1272): de
(Jong.VBI) zichtrekening wordt door de assistentengeleding van de Faculteit gebruikt
als (tijdelijke) kas. Er wordt zeer nauwkeurig bijgehouden welke inkomsten en
uitgaven zij via deze rekening boeken (er kan nooit meer uitgegeven worden dan wat
zij aan inkomsten genereren). In de toekomst wordt ook dit nog transparanter
gedocumenteerd.
Er wordt opgemerkt dat er 53 euro aan interesten werden overgeboekt uit het vorige
boekjaar, maar dat dit relatief weinig is in verhouding tot enerzijds het vergaarde
kapitaal van VBI en anderzijds de (hoge!) bankkosten (200 EUR/jaar) die
aangerekend worden. De penningmeester zal in de toekomst navraag doen bij andere
banken wat zij kosten / opbrengen.
Het bestuur wijst de AV op een belangrijke “vertekening” in de jaarrekening doordat
er het éénmalige bedrag van 10875 euro “achterstallige lidgelden via Bio-ingenieus”
zijn geboekt. Daardoor geeft het verkeerdelijk het beeld dat het vorige boekjaar met
bijzonder veel “winst” werd afgsloten.
VBI sloot 2013 af met 51000 euro op de rekeningen (zichtrekening, spaarrekening en
termijnrekeningen).
Er wordt opgemerkt dat dit een grote kasreserve is, maar voor een organisatie met
o.a. dure activiteiten zoals de BIRdag (omzet +/- 15000 euro) is het niet overdreven
groot. Er is wel marge om nog investeringen te doen.
Er wordt opgemerkt dat er op dit moment te veel geld op de zichtrekening staat. De
penningmeester zal zorgen dat dit naar andere rekeningen verhuist.
De RVB stelt dat de jaarrekening en andere documentatie vroeger moet verspreid
worden onder de leden.
De bijdrage voor Alumni Lovanienses in 2013 was erg laag. Dit was het gevolg van
een jarenlange “misrekening” van Alumni Lovanienses (men telde de via-KVIV leden
en de VBI only leden dubbel) – die in 2013 werd rechtgezet: het te veel betaald in het
verleden werd afgetrokken van de lidmaatschapsbijdrage van 2013.
VBI treedt soms op – bij wijze van sponsoring - als bemiddelaar of administratieve
ondersteuning bij kleinere alumni-initiatieven. Hiervoor zijn specifieke afspraken
gemaakt (het moet bijvoorbeeld over een grotere, duidelijk aflijnbare, groep alumni
gaan). Zo werd er door de promotie van 2003 een “10 jaar afgestudeerd” weekeinde
georganiseerd, werd er door VBI een verzekering voor dit weekeinde afgesloten en
werd de VBI rekening gebruikt als “kas” voor dit weekeinde. Voorwaarde was dan
wel veelvuldige reclame over VBI (een aantal alumni zijn effectief ook lid geworden
nadien) én – vooral – dat de VBI website gebruikt werd als inschrijvingstool (er werd
een formulier op de website voorzien). Op die manier kwam iedereen die wilde
deelnemen aan dit weekeinde daar terecht. Het weekeinde boekte winst. Van deze
winst kregen een paar leden van de organisatie van dit weekeinde “gratis”
lidmaatschap, de rest spijsde de kas van VBI (compensatie verzekering etc…).

Samengevat werd besloten:
‐ Er is terug een uitgebreide jaarrekening opgemaakt welke door de Algemene
Vergadering werd goedgekeurd.

‐ Financiële onduidelijkheden, zoals de achterstallige betalingen van Bio-ingenieus én het
teveel aangerekende lidgeld van Alumni Lovanienses werden opgehelderd en met
terugwerkende kracht rechtgezet.
‐ De financiële situatie van de vereniging is gezond met een voldoende strategische
reserve – de Raad van Bestuur waakt er streng over dat deze boekhouding met het
zelfde elan gevoerd zal worden.
‐ Tot voor 2013 draaide VBI op een lager pitje en de boekhoudkundige achtergrond van
de vereniging was “ondergesneeuwd”. Het heeft het Dagelijks Bestuur veel tijd (2 jaar)
en energie gekost om de werking en financiën uit te pluizen, maar er is terug min of
meer duidelijkheid. Dit resulteert nu terug in een jaarrekening en een begroting die nog
maar (of beter “terug”) in de kinderschoenen staat – maar die zeer snel voldoende
professioneel zal zijn.
De Algemene Vergadering verleent de bestuurders kwijting.

4. Dagelijks Bestuur
De voorzitter licht kort wijzigingen in het Dagelijks Bestuur toe. Gezien er in 2014 geen
BIrDag wordt georganiseerd (maar pas in 2015) heeft Tom (coördinator BIrDag 2013) zijn
ontslag gegeven in als lid van het Dagelijks Bestuur (hij blijft wel lid van de Raad van
Bestuur).
Isabelle François (eveneens lid van de Raad van Bestuur) neemt vanaf 1 mei de (nieuwe) taak
van “redacteur” voor VBI op. Zij zal namens VBI in de redactieraad van Bio-ingenieus
zetelen en zorgen voor (het verzamelen van) materiaal voor dit tijdschrift en – in eerste
instantie ook – de website van VBI. Dit zal in nauw overleg gebeuren met het Dagelijks
Bestuur.
In het Dagelijks Bestuur is nog “plaats” voor een eventueel zesde lid om mee de
administratie en communicatie van de vereniging te ondersteunen.
Er wordt opgemerkt dat de (omvang van de) structuur van de vereniging een aantal risisco’s
inhoudt:
‐
Doordat er niet gewerkt wordt met een systeem van toegetreden leden en vaste leden,
zal dit voor het houden van een Algemene Vergadering elke keer “problematisch” zijn.
Gezien de AV instaat voor het wijzigen van statuten, houdt dit ook in dat hier altijd een
wettelijk quorum gehaald moet worden – iets wat voor een grote vereniging moeilijk is.
Een oplossing hiervoor is het werken met “toegetreden leden” (in feite de gewone leden,
lid omwille van het betalen van lidmaatschap) en “vaste leden”. Vaste leden zijn een
beperkte groep leden die de Algemene Vergadering vormen (en van daar uit ook
bepalen wie de vaste leden zijn). Omdat dit een veel kleinere groep leden is, stelt zich
het quorum probleem veel minder.
‐
De vereniging heeft een grote Raad van Bestuur (17 leden). Hierdoor wordt het moeilijk
om alle leden van de RvB samen te krijgen en zo alle bestuursleden goed op de hoogte te
houden.
‐
In een mogelijks beter bestuurlijk model valt de Raad van Bestuur min of meer samen
met het Dagelijks Bestuur (een kleine achttal leden) en bestaat de Algemene Vergadering
uit een twintigtal vaste Leden.
Voorlopig werd niet voor deze (klassieke) vzw structuur gekozen. Reden hiervoor was de
strategische beslissing om een grote, brede Raad van Bestuur te vormen, samengesteld uit zo
veel mogelijk representatieve leden uit het doelpubliek van de vereniging: alumni met een

groot netwerk, alumni met een lange staat van dienst in de vereniging, alumni met hechte
banden met vriendenkringen, studenten, pas afgestudeerden, alumni in het onderzoek,… De
grote diversiteit in functies, interesses, achtergronden en leeftijd weerspiegelt min of meer
“de alumnus” van de faculteit. Dit werd bewust zo gekozen, om VBI “terug op de kaart te
plaatsen”. Hoe meer “gewicht” het bestuur op die manier heeft, hoe geloofwaardiger de
organisatie.
Er wordt afgesproken dat geen enkele structuur voor altijd vast ligt. Eens de organisatie
binnen enkele jaren terug op volle toeren draait, kan een grondige structuurwijziging (en dus
statutenwijziging) plaatsvinden.

5. Jaarplanning 2014 en 2015
In 2015 komt er wellicht terug een BIRdag. De organisatie daarvan zal dit jaar opgestart
worden. Het Dagelijks Bestuur zal terug een werkgroep oprichten.
Na de succesvolle editie van de VBI Studentenprijzen (4 april 2014 – 70 tal deelnemers, deel
van het succes ook te danken aan het uitbreiden van de prijzen naar ook Bachelorproeven),
zal ook in het najaar van 2014 een nieuwe editie gehouden worden. Het is de bedoeling dat
de Studentenprijzen altijd in het najaar (oktober) vallen (zo dicht mogelijk bij het afstuderen
van deelnemende alumni, zodat de “thesis nog vers in het geheugen zit”). Uitzonderlijk
werd er in het najaar van 2013 geen georganiseerd, maar wel in dit voorjaar. Stefan Ruyters,
coördinator van VBI.Science houdt zich bezig met deze organisatie. Er wordt ook
voorgesteld om in jaren waarin de BIRdag georganiseerd wordt, de Studentenprijzen
mogelijks hiermee te laten samenvallen.
Jong.VBI heeft ondertussen een groep actieve jonge alumni bij elkaar geronseld en hun
activiteiten draaien goed en krijgen meer en meer succes. Er zijn al een paar “Valkuil”
avonden geweest die terug aan populariteit winnen, er komt een afterwork-party en in het
najaar een JongVBI Quiz.
De voorzitter stelt voor om ook terug een aantal “forum” avonden te organiseren – kleine,
maar interessante, debatten of lezingen, georganiseerd door VBI. Er wordt specifiek een
oproep gedaan naar de Raad van Bestuur om hier aan mee te werken. A. Vangeenberghe
stelt voor om bij het KU Leuven Metaforum inspiratie op te doen.
6. Ledenaantallen en begroting 2014
Op dit moment zijn er 243 alumni rechtstreeks ingeschreven als lid van VBI (via het “VBI
Only” pakket). Er zijn nog 461 alumni lid via KVIV – een cijfer waarvan de Raad van Bestuur
verwacht dat het nog sterk zal dalen in de toekomst.
De penningmeester stelt de begroting voor 2014 voor. De begroting is niet in evenwicht maar
komt uit op een “licht” verlies. Dit is te wijten aan het feit dat er in 2014 uitzonderlijk twee
edities van de studentenprijzen georganiseerd worden. Ter aanvulling werd ook een
(voorlopige) begroting van 2015 toegevoegd, die wel met een overschot afsluit. Dit niet
alleen omdat er maar één editie van de Studentenprijzen in 2015 georganiseerd wordt, maar
ook omdat men rekent op een 100-tal extra leden. De AV merkt op dat dit ambitieus is, maar
realistisch, indien actief gezorgd wordt dat de “verloren” leden van KVIV herwonnen
worden.

De Algemene Vergadering vraag zich af waarom het concept “gratis lidmaatschap voor één
jaar” niet meer bestaat. Deze formule werd afgeschaft door KVIV (en dus volgde VBI),
omdat dit voor VBI een netto verliespost was (een “gratis” lid kost VBI 4 euro aan
lidmaatschap bij Alumni Lovanienses). Alle afgestudeerden zijn in ieder geval het eerste half
jaar gratis lid (tot 31 december van het jaar waarin ze promoveerden). Men merkt op dat de
kost voor dit gratis lidmaatschap ook in de begroting opgenomen kan worden en dus zo mee
in rekening gebracht kan worden (zodat het de organisatie niet schaadt). Een argument tegen
dit gratis lidmaatschap is echter ook dat hoe langer men gratis lidmaatschap aanbiedt, hoe
moeilijker het wordt die leden te overtuigen om betalend lid te worden – de afstand tussen
hun “betalend” lidmaatschap en hun afstuderen (en dus de “emotionele band”) wordt dan
groter en mogelijks te groot. Er wordt uiteindelijk besloten om het afschaffen van het extra
jaar gratis lidmaatschap (dat overigens op een RVB in 2013 werd besloten) niet ongedaan te
maken, maar deze discussie wel actueel te houden en ze in de toekomst opnieuw, ten
gronde, te voeren.
De begroting van 2014 wordt door de Algemene Vergadering goedgekeurd.

7. De statuten
De algemene coördinator stelt de wijzigingen aan de statuten voor. Er volgt een lang en
grondig overzicht met bijhorende discussies en de statuten worden waar nodig volgens het
advies van de Algemene Vergadering bijgestuurd.
De statuten zullen nog ter nazicht worden voorgelegd aan VSDC – welke mogelijks nog
vormelijke wijzigingen zal voorstellen.
De Algemene Vergadering keurt de statuten goed – ook indien er bij nazicht kleine –
louter formele, vormelijke of semantische – wijzigingen aangebracht moeten worden.

8. Varia en rondvraag
8.1.
Ontwikkelingen KVIV
Binnen KVIV is men nog steeds – al meer dan twee jaar ondertussen – grondig aan het
hervormen (men wil o.a. finaal tot één grote fusie van KVIV, VIK en IE-Net komen). Het is
echter nog steeds niet duidelijk wat de positie van de schoolverenigingen zal zijn en – vooral
– hoe het lidmaatschap van deze nieuwe organisatie geregeld zal worden. Alle voorstellen
vanuit de GSV (Groep van Schoolverenigingen, het orgaan dat de alumniverenigingen van
de verschillende faculteiten verenigt) vonden tot heden geen gehoor. KVIV heeft dan ook
een stilzwijgend “carte blanche” aan de schoolverenigingen gegeven omhet protocolakkoord
(of wat er van over is) op hun eigen manier te interpreteren. Een algemene tendens in de
communicatie en samenwerking tussen KVIV (of beter IE-Net dat nu de “leading role” heeft)
en de schoolverenigingen is dat deze laatsten als niet belangrijk (en zeker niet prioritair)
behandeld lijken te worden.
De Algemene Vergadering en Raad van Bestuur van VBI besluiten dat – net zoals in 2013
– zij op de promotieviering de rekrutering op zich zullen nemen. VBI kan ook voor IE-Net
rekruteren, maar alleen als zij tegen dan met concrete, betrouwbare en voor VBI
aanvaardbare voorstellen rond lidmaatschap afkomen.
8.2 Industrieel Ingenieurs.

Sinds de start van het huidige academiejaar zijn alle industrieel-ingenieur opleidingen
(Master in de Industriële Ingenieurswetenschappen of Master in de Biowetenschappen)
academische opleidingen geworden. Dergelijke opleidingen die binnen de associatie van de
KU Leuven werden aangeboden, werden zelfs volwaardige KU Leuven opleidingen,
ondergebracht in een nieuwe “multicampus” faculteit, de Faculteit Industriële
Ingenieurswetenschappen (FIIW). Deze faculteit heeft echter geen alumnivereniging en
stelde voor dat haar alumni aansloten bij de bestaande alumniverenigingen van de Faculteit
Ingenieurswetenschappen of de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, indien deze
verenigingen hiermee akkoord gingen. VILF, de alumnivereniging van de Burgerlijk
Ingenieurs ging hier alvast mee akkoord.
De Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur van VBI gaat hier ook mee akkoord.
Alumni van de FIIW kunnen naar keuze lid worden van VILV of van VBI. Dit zal ook in
de statuten worden opgenomen.

