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1. Subsidies '99
De coordinator legt kort de stand van zaken uit : de subsidies zullen waarschijnlijk niet
verhoogd worden, ondanks de expliciete en gemotiveerde vraag hiervoor. De vergadering
beraadt zich over mogelijke stappen. De coordinator zal samen met Wim Beelaert een
brief schrijven aan de leden van de raad van bestuur, ondertekend door alle voorzitters, de
studentenvertegenwoordigers en de voorzitter van de GSR, waarin nogmaals deze
verhoging bepleit wordt. Mogelijke argumenten zijn : de persvrijheid, de meerwaarde van
studentenverenigingen voor de RUG en de studenten, de ontplooiing van de studenten, ..
en een vergelijking met Leuven (LOKO). Later kunnen andere acties zoals een open brief
aan de rector en de pers of eventueel een bezetting van het rectoraat volgen.
2. Erkenning WVK
Momenteel moeten de opnieuw aangepaste statuten van de konventen doorgestuurd
worden naar de juridische dienst, die ze hopelijk eindelijk goedkeurt. Dan kunnen deze
samen met de erkenningsaanvraag van het WVK op de sociale raad behandeld worden.
3. Administratie verenigingen
Er zijn nog steeds veel verenigingen niet in orde met het binnenbrengen van hun
inlichtingsformulieren en statuten. Deze zullen ten laatste volgend weekend geschorst
worden. Dit houdt in dat ze geen gebruik meer kunnen maken van de infrastruktuur van
het studentenhuis (PC-lokaal, account DSA-server, copy-machine, vergaderzalen,...) en
hun stemrecht verliezen in de konventsvergadering, tot op het moment dat ze alles
ingediend hebben.
4. Varia
• Wim Beelaert merkt op dat wijzigingen aan de home-pagina van de DSA
soms lang op zich laten wachten, hij vraagt om dit sneller te doen.
• de coordinator legt uit welke veranderingen er gebeurd zijn in het
studentenhuis om een betere controle te realiseren op het gebruik van de
infrastructuur.
• volgende vergadering (met als enig agendapunt : de subbsidieverdeling
onder de konventen) wordt bepaald op donderdag 19/11 om 20u00 in het
studentenhuis, zaal Raad van Bestuur.
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