STUDENTENOVERLEG

18-12-2002

AANWEZIGEN
Tim De Leenheer, Studentenraad Hogeschool Gent
Wouter Bossuyt, Artevelde Studentenraad
Tycho Reniers, Studentenraad Hogeschool Gent
Iris de Caluwé, Sovoreg - Hogeschool Gent
Ann Verdonck, Sovoreg Hogeschool Gent
Nicholas Courant, Dienst Studentenactiviteiten
André Vandevelde, Dienst studentenactiviteiten
Claire Weustenraed, F.K.-voorzitter
Olivier De Moor, S.K. Ghendt
Peter Landsheere, Stedelijke jeugddienst
Kathleen Snoeck, Stedelijke Jeugddienst
Dirk Inghels, Dewer
Freya Van den Bossche, Schepen
Stephanie Suarez, Kabinetsmedewerkster

GENT ONTGROENT
Minpunten
Studenten hielden zich niet aan afspraken
Communicatie moet vroeger en beter
Locatie: andere, kleinere plek?
Programmatie
→opgesteld zonder inspraak van de studenten
→programmatie moet in maart/februari rond zijn
Vrij podium: ook de studenten de kans geven een act te doen
Verslag werkgroep doorsturen
Ook de stedelijke diensten erbij betrekken
→Tegen eerstvolgende vergadering voorstellen, suggesties doorsturen naar stephanie.suarez@gent.be

CULTUURCHEQUES
Zeer populair, vooral zwaartepunt film
→Film zou overal in moeten zitten
Nog niet genoeg bekend
→weinig duidelijke flyer
→info in welkomstpakket
→meer communiceren via pers, Urgent en Schamper (nu: te veel flyers)
Nu wordt in overleg met UG en de hogescholen nog beslist of het initiatief wordt herhaald
In Januari: nog promotie
Daarna: definitieve evaluatie

ERKENNING STUDENTENVERENIGINGEN
goedgekeurd door college op 25 juni 2002

erkende studentenverenigingen kunnen voortaan beroep op de stadsdiensten: 3 vormen van
logistieke ondersteuning
1. gebruik van zalen van de stad gent volgens huidig retributiereglement
→contactpersonen
→voor massacantussen geldt dit niet
2. uitleendiensten cultuur, feestelijkheden en stedelijke jeugddienst
→enkel in uiterste nood: dus enkel als er niet ontleend kan worden bij de provincie
→Ook hier gebeurt de aanvraag door de koepels
→uitleenformulier staat op de website
3. drukkerij
→max. A3-affiche: zwart-wit + 1 kleur
→aanvraag ook via de koepels en 14 dagen op voorhand
→contact opnemen met jeugddienst

STUDENTENDOPEN
Afval en lawaai
Studentenorganisaties zijn soms onbekend, misschien kan de stad die ook bereiken
Vraag: is het mogelijk om containers te plaatsen als die dopen geconcentreerd zouden worden in
tijd en op 1 plek.
⇒Vraag naar meer en betere coördinatie
⇒Als dit lukt, kan de schepen haar collega’s in het college misschien overtuigen een
studentenmonument op te richten

VARIA
• Ann Verdonck: fuif op 20/02, 5.000 studenten
→vroeger in het Kuipke
→nu: nieuwe locatie
→mogelijkheden: Eskimo, ACEC, Blaarmeersen
→Dirk checkt wat kan
• Kotnet
→website waarop alle koten te vinden zijn
→dienst huisvesting overlegt met de UG en de hogescholen
VOLGENDE VERGADERING
16 januari 2002 om 14 uur in de commissiezaal van het stadhuis

