VERSLAG VERGADERING KONVENTSVOORZIITERS dd. 12/5/98

aanwezig :
L.-Philippe Van Cauwenberge (DSA), Maarten De Gendt (Schamper), Manu Keuleers (Schamper), Wim
Beelaert (FK), Bart De Becker (SK), Serge Huyghe (SK), Thomas Vander Stichele (URGent), Wim Van Dyck
(KK),Christophe De Munter (AK)
verontschuldigd :
Fleur Kilsdonk (HK)
afwezig :
Mike Torck (PFK), Jeroen Portois (WK)

1. voorstel tot aanpassing DSA-reglement
1. Na enige discussie, wordt het voorstel tot wijziging van artikel 12, als volgt : 'Dit
budget kan met ten hoogste 10% verminderd worden ten opzichte van het
voorgaande boekjaar; of met een vast bedrag van ten hoogste 25% van de totale
subsidies van het betrokken konvent in het eerste jaar van vermindering, als deze
laatste vermindering te verklaren is door objectieve factoren. Om deze
opeenvolgende verminderingen stop te zetten, moet het betrokken konvent zelf
deze objectieve redenen op voldoende wijze weerleggen.'
2. Om de aanvulling van artikel 5 practisch haalbaar te houden, wordt deze
gewijzigd tot : 'Voor minstens 10 activiteiten, waaronder alle gesubsidieerde,
dient de vereniging vooraf gepast bewijsmateriaal (affiche, pamflet,...) in bij de
coordinator van de Dienst Studentenactiviteiten. De activiteit wordt - tenzij op
uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek om het tegendeel - aangekondigd in het
studentenblad Schamper, op de studentenradio URGent en op de home-pagina
van de Dienst Studentenactiviteiten.
3. Om de eerste wijziging te kunnen toepassen, en omdat in het DSA-reglement
nergens een vorm van stemprocedure en quorum wordt vastgelegd, wordt volgend
extra-artikel voorgesteld : 'Stemmingen kunnen enkel geldig gehouden worden,
indien minstens 75% van de stemgerechtigde leden aanwezig is. Bij gebrek aan
voldoende aantal aanwezige stemgerechtigden, wordt de vergadering 2 weken
later opnieuw samengeroepen; op deze vergadering kan geldig gestemd worden,
ongeacht het aantal aanwezigen. Elk konvent, evenals Schamper en URGent,
beschikt over 1 stem. Alle beslissingen worden genomen met een meerderheid
van 75 % van het aantal aanwezige stemgerechtigden'

2. Na enige verduidelijkingen met betrekking tot de opbouw, worden de driemaandelijkse
controle-verslagen van de coordinator voor de periode oktober-december 1997 en
januari-maart 1998 aanvaard door de vergadering.
3. Mededelingen en varia
•

Wim Beelaert merkt op dat hij veel waardevol (archief-)materiaal
teruggevonden heeft bij de opruiming van het SIC en de bureau van de
secretaris van de DSA.

•

•
•

•

Schamper stelt een vraag over de vroegere sluiting van het Studentenhuis
vanaf 1 mei. De coordinator antwoordt hierop dat deze wijziging is
ongedaan gemaakt, de regel dateert van vorige jaren, toen er geen
huisbewaarder aanwezig was in het Studentenhuis, waardoor het veiliger
was, het Studentenhuis vanaf mei te sluiten om 17u, omdat het bijna of
niet gebruikt werd. Vermits er nu eindelijk een huisbewaarder is
aangesteld, werd deze regel afgeschaft.
Er wordt door verschillende mensen gepleit voor langere openingsuren
van het Studentenhuis, liefst 24u/24u. De coordinator zal dit aan de
bevoegde instanties vragen.
Omdat de telefoonrekening van het computerlokaal te hoog oploopt, zal
dit toestel beperkt worden tot een binnenlijn. Dit toestel wordt vervangen
door een toestel met telekaarten, die verkocht zullen worden in het
secretariaat, en rechtstreeks verrekend met de subsidies. Als alternatief
wordt gevraagd uit te kijken naar een toestel met toegangscode en teller.
Het FK merkt op dat sommige niet-erkende verenigingen gebruik maken
van lokalen van de RUG, terwijl niet alle erkende verenigingen kunnen
beschikken over een lokaal, het betreft hier meer bepaald de vereniging
Orientalia in de Blandijn. De coordinator zal de nodige stappen
ondernemen, om dit op te lossen.

Voor het verslag,
LP

