Verslag vergadering Konventsvoorzitters 10/12/97

Aanwezig:
DSA, WK, Schamper, KK, SK, HK, AK, FK, Urgent, PFK

1. Subsidieverdeling '98
Een aantal konventen spreken hun ongenoegen uit over de procentuele verdeling van de
subsidies, zoals die vastgelegd zijn in het DSA-statuut.
Ook het bereiken van een consensus als voorwaarde om die verdeling te ontwijken, wordt
op de korrel genomen.
Na heel lang palaveren over deze verdeling en het consensusidee, wordt besloten dat de
subsidieverdeling van '97 behouden blijft wat betreft de 3 miljoen, met uitzondering van
een gift van 20.000 van WK aan Urgent.
concreet :
• FK : 745.000
• PFK : 300.000
• KK : 490.000
• WK : 285.000
• HK : 200.000
• SK : 85.000
• AK : 375.000
• Urgent : 85.000
• Schamper: 380.000
• Aktie : 55.000
Bovendien wordt besloten meer geld (en automatische indexering) te vragen,
waarbij de verdeling niet gebeurt op basis van de vastgelegde procenten, maar wel
op basis van de noden (met voorrang voor Schamper en Urgent).
Met een totaal budget van 4 miljoen, wordt de verdeling als volgt :
FK
: 920.000
23
PFK
: 360.000
9
KK
: 560.000
14
WK
: 320.000
8
HK
: 240.000
6
SK
: 160.000
4
AK
: 420.000
10.5
Schamper: 560.000
14
Urgent : 400.000
10
Aktie
:
60.000
1.5
---------------------------totaal :4.000.000
100

Tot slot worden een aantal alternatieven voorgelegd voor de subsidieverdeling
zoals ze nu bepaald is in het subsidiereglement (artikel 12):

•
•

•

•

vervangen consensus door een ruime meerderheid : 2/3, 3/4,...
schrappen van de vaste percentages bij gebrek aan consensus en
vervangen door de bepaling dat er een maximum daling van het budget
van een konvent (of gelijkgeschakelde) mag zijn van 10 percent ten
opzichte van het voorgaande jaar. Dit samen met de ruime meerderheid
zou voldoende veiligheid moeten verzekeren voor konventen die zich nu
bedreigd voelen.
laten vallen van de vaste percentages, maar behoud van het
consensusprincipe : indien geen consensus bereikt wordt, is er geen geld
beschikbaar voor het volgende burgerlijk jaar... Desnoods weken aan een
stuk vergaderen totdat een consensus bereikt wordt.
een aantal konventen stellen dat de percentages kunnen aangepast worden,
maar dat aan de kern van het systeem niet kan geraakt worden.
Vermits geen enkel voorstel aanvaard wordt door alle partijen, blijft de
huidige situatie voorlopig behouden.

2. DSA-statuut-wijziging
De voorgestelde statutenwijziging (ivm. de controle op het gebruik van de subsidies en de
bijhorende administratieve rompslomp) heeft ondertussen een positief advies gekregen
van de Sociale Raad, en zal op een van de volgende bestuurscolleges besproken worden.
3. Werken studentenhuis
Na lang aandringen bij de technische dienst, zijn de internet-aansluitingen eindelijk
gebeurd, de andere aanpassingswerken laten nog altijd op zich wachten. Vanaf 1/1 zullen
de werken overgenomen worden door de GBO, misschien dat ze daar iets sneller zijn.
4. Controlecommissie DSA-server
Er wordt een controlecommissie opgericht om misbruik van de DSA-server te beoordelen
en eventueel te sanctioneren. Deze bestaat uit de voorzitters van de konventen en
gelijkgestelden, plus iemand van het onderhoudsteam van de DSA-server om het
probleem te verduidelijken en eventueel verdere uitleg te verschaffen.
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