VERSLAG VERGADERING KONVENTSVOORZITTERS DD. 19/11/98

Aanwezig:
L.-Philippe Van Cauwenberge (coordinator DSA en voorzitter), Jonathan Scheerlinck (secr. KK), Wim Van
Dijck (vz. KK), David Kneuvels (vz. WK), Jeroen De Man (coo. URGent),Thomas Vander Stichele (vice
URGent), Peter Van Hende (secr. URGent), Christophe Demunter (vz. AK), Filip Rooms (secr. AK), Dieter
Lottin (vice SK), Bart De Becker (pro-vz SK), Wim Beelaert (vz. FK), Dieter Vanheuverbeke (vice & secr.
FK), Fleur Kilsdonk (vz. HK), Mike Torck (vz. PFK), Bart Ameye (secr. PFK), Maarten De Gendt (coord.
Schamper), Manu Keuleers (Hoofdred. Schamper)

Enig agendapunt : Verdeling subsidies 1999
De coordinator stelt vooraf dat het rondgestuurde reglement mbt. de subsidiering van
studentenactiviteiten de laatste versie is die is goedgekeurd door het Bestuurscollege, en dat 2
van de 3 aanvullende wijzigingen die eveneens aan iedereen werden bezorgd, wel reeds
vroeger door de vergadering van konventsvoorzitters en door de Sociale Raad zijn
goedgekeurd (wel goedgekeurd zijn de invoering van stemprocedure ipv. consensus en
indienen van minstens 10 activiteiten, niet goedgekeurd wegens 'onbegrijpelijk' (volgens de
leden van de Sociale Raad) is de bescherming van konventen door het bepalen van een
maximale jaarlijkse vermindering van subsidies van een konvent).
De vergadering van konventsvoorzitters stemt er mee in, de goedgekeurde wijzigingen na te
leven, ondanks het feit dat deze nog niet officieel zijn goedgekeurd door het Bestuurscollege.
Dit betekent dat bij de stemming 3/4 van de aanwezige stemgerechtigde verenigingen nodig
is om een meerderheid te bereiken, vermits alle stemgerechtigde verenigingen aanwezig zijn,
wordt een meerderheid bereikt bij 7 stemmen op 9 aanwezigen.
De coordinator meldt dat het Bestuurscollege de budgetten beschikbaar voor toelagen aan
studentenverenigingen heeft verhoogd tot 3.300.000,- omwille van de toegenomen
studentenaantallen. Vanzelfsprekend zijn alle bedragen in dit verslag in BEF.
Om de standpunten van de aanwezigen te kennen, begint de coordinator met een rondvraag
naar de eisen en een korte motivatie van de konventen en gelijkgeschakelden.
Volgende eisen en motivatie komen naar voor :
KK
WK
URGent

: 500.000,- (verhoging met 10.000,-)
: 285.000,- (blijft gelijk)
: 200.000,- (verhoging met 115.000,-) gemotiveerd door een zeer
groot tekort in de laatste jaren en een mogelijke uitbreiding naar
voltijds uitzenden verplicht door het nieuwe mediadecreet (dat

echter

AK
SK

FK

nog niet goedgekeurd is). Tenslotte stelt URGent dat zij samen met
Schamper de enige zijn die enige motivatie voor een verhoging van
de totale budgetten voor verenigingen hebben ingediend.
: 375.000,- (blijft gelijk)
: 135.000,- (verhoging met 50.000,-) gemotiveerd door een stijgend
aantal erkende verenigingen en de komende viering van de 50ste
verjaardag van de bezetting van het Gravensteen
: 818.400,- (verhoging met 73.400,-) gemotiveerd door de wil om
de vastgestelde percentages van het DSA-reglement te behouden, en
het stijgend ledenaantal van de lidverenigingen

HK
: 213.000,- (verhoging met 13.000,-)
PFK
: 328.500,- (verhoging met 28.500,-)
Schamper: 600.000,- (verhoging met 220.000,-) gemotiveerd door een nijpend
en voortdurend geldgebrek waarbij de subsidies niet eens volstaan
om de drukkosten te betalen, een uitgebreid en positief onderzoek
naar het bereik en de appreciatie van Schamper en het indienen van
een motivatie voor de verhoging van de totale subsidiebudgetten.

Tenslotte moet er ook rekening gehouden worden met het Aktiefonds, dat vorig jaar
beschikte over 50.000,- voor onvoorziene uitgaven en akties.
Aansluitend op deze eerste ronde wensen een aantal konventen hun eisen te herzien :
KK
HK

: behouden van huidig budget
: behouden van huidig budget

Na deze eerste ronde, stelt de coordinator voor, konvent per konvent te behandelen.
1. URGent
Over URGent ontspint zich een langdurige bespreking waarbij volgende argumenten
uitvoerig en herhaaldelijk naar voor werden gebracht (samengevat) :
• URGent :
• groot tekort in de laatste jaren
• nieuw mediadecreet, waar zij als een van de enige vrije zenders in
de omgeving reeds volledig aan voldoen. Dit decreet heeft als
gevolg dat URGent een eigen frequentie en zendmast zal nodig
hebben, wat zware investeringen vereist.
• samen met Schamper als enige motivatie ingediend voor
budgetverhoging voor alle verenigingen samen
• De meeste anderen :
• opmerkingen over de kwaliteit en bereik van URGent
• zo'n grote investeringen zijn met DSA-subsidies onbetaalbaar
• als URGent stopt, dan blijft de DSA zitten met een peperdure en
voor de DSA nutteloze installatie
Tenslotte (na discussie van +/- 1 uur) wordt gestemd over volgende vraag :
'Moet het budget van URGent voor 1999 verhoogd worden ?'
De stemuitslag is als volgt :
VOOR
Schamper
PFK
HK
URGent

TEGEN
FK
SK
WK

ONTHOUDING
AK
KK

Vermits er geen 3/4 meerderheid werd gevonden voor een verhoging van het
budget van URGent, blijft het huidig budget (85.000,-) behouden.
2. WK
Een aantal konventen uiten kritiek op het dalend aantal lidverenigingen van het WK, en

stellen zich de vraag naar het nut van vele lidverenigingen. Het WK antwoord hierop dat
zij intern bezig zijn, de rotte appels te verwijderen, en dat het de bedoeling is, nieuwe
lidverenigingen aan te trekken en te ondersteunen, waardoor zij het huidig budget zullen
nodig hebben.
Er wordt gestemd over de vraag :
'Moet het budget van het WK voor 1999 verminderd worden ?'
De stemuitslag is als volgt :
VOOR
FK
SK
AK

TEGEN
Schamper
URGent
WK
KK

ONTHOUDING
PFK
HK

Vermits er geen 3/4 meerderheid werd gevonden voor een vermindering van het
budget van het WK, blijft het huidig budget (285.000,-) behouden. Aansluitend
wordt wel opgemerkt dat de vraagstelling mogelijks de uitslag van de stemming
kan beinvloeden. De coordinator stelt zich hiervan bewust te zijn, maar dat hij de
vraag heeft aangepast aan de tendens van de bespreking.
Omdat de tijd begint te dringen, wordt voorgesteld, eerst de konventen te
bespreken die een behoud van hun subsidies wensen.
3. AK
Na een korte verantwoording voor het behoud van de subsidies van het AK (vooral met
het oog op eventuele nieuwe verenigingen), wordt gestemd over de vraag :
'moet het huidig budget van het AK ook in 1999 behouden blijven ?'
Dit voorstel wordt unaniem aanvaard door de vergadering. Het AK behoudt dus het
huidig budget (375.000,-) in 1999
4. KK
Ook hier wordt een korte verantwoording voor het behoud van de budgetten van het KK
gegeven, waarbij voornamelijk gewezen wordt op de immense kosten van sommige
kulturele verenigingen zoals de theatergezelschappen. Ook hier wordt gestemd over de
vraag :
'Moet het huidig budget van het KK ook in 1999 behouden blijven ?'
Alle verenigingen stemmen voor, met uitzondering van het AK, dat tegen stemt. Dit
betekent dat het KK in 1999 haar huidig budget (490.000,-) behoudt.
5. HK
Bij de korte verantwoording wordt enerzijds vermeld dat de lidverenigingen mbt. de
activiteiten het best gelijken op de FK-lidverenigingen, maar dat zij niet zo gemakkelijk
aan sponsoring geraken als de FK-verenigingen. Dit is dan ook de reden dat HKverenigingen iets meer subsidies nodig hebben dan FK-verenigingen.
De vraag luidt :
'Moet het huidig budget van het HK ook in 1999 behouden bljven ?'
Alle verenigingen stemmen voor, met uitzondering van het FK, dat zich onthoudt.

In 1999 behoudt het HK dus hetzelfde budget als in 1998, dwz. 200.000,6. Schamper
Schamper haalt nogmaals (en uitgebreider) de bovengenoemde argumenten aan, nl. een
zeer groot bereik, grote recursieve kosten voor drukwerk, een positieve studie van de
vakgroep communicatiewetenschappen over het bereik en de appreciatie door de
studenten, het indienen van een motivatie voor een verhoging van het totale budget voor
erkende verenigingen, een vergelijking met het Leuvense blad Veto... Het FK uit enige
kritiek over het feit dat Schamper weinig bericht over de FK-verenigingen, waarop
geantwoord wordt dat dit gebied reeds gecoverd wordt door de uitgaven van de FKverenigingen zelf, en dat zo'n berichtgeving minder relevant is voor alle studenten. Het
AK vraagt zich af of het niet mogelijk is, de drukkosten te verminderen door gebruik te
maken van de drukkerij van de RUG, of door een andere vorm van Schamper (krant,
goedkoper papier,...) Schamper repliceert echter dat de drukkerij van de RUG niet
voldoende uitgebouwd is om hun drukwerk te doen, en dat zij de huidige vorm het
aantrekkelijkst vinden voor lezers en adverteerders. Tenslotte is het huidig papier het
goedkoopste papier dat bij Druk in de Weer verkrijgbaar is.
Eerst wordt gestemd over deze vraag :
'Moet het budget van Schamper voor 1999 verhoogd worden ?'
Op deze vraag wordt unaniem positief geantwoord door de vergadering.
Vervolgens wordt gedebatteerd over de hoogte van de budgetverhoging, waarbij
Schamper de gevraagde verhoging aanpast tot 200.000,- ipv. 220.000,-, waardoor de
vraag luidt :
'Moet het budget van Schamper voor 1999 verhoogd worden met 200.000,- ?'
De stemuitslag is als volgt :
VOOR
TEGEN
ONTHOUDING
Schamper
SK
URGent
PFK
HK
FK
AK
WK
KK
Het budget voor Schamper voor 1999 wordt dan ook verhoogd tot
580.000,-.

7. SK
Het SK motiveert de stijging van het gevraagde budget enerzijds door het gestegen aantal
lidverenigingen en hun leden, en anderzijds door de viering in 1999 van de 50ste
verjaardag van de bezetting van het Gravensteen. De gevraagde verhoging valt dan ook
op te splitsen in een blijvend deel (+ 15.000,-) en een eenmalig deel ( +35.000,-) voor
deze viering.
Voor de eenmalige verhoging stelt het FK bereid te zijn een deel van de eigen gevraagde
verhoging af te staan.
Eerst wordt gestemd over volgende vraag :
'moet het budget van het SK in 1999 verhoogd worden ?'
Deze stelling wordt unaniem aanvaard.

Vervolgens wordt gestemd over de hoogte van de verhoging. Na enige discussie wordt
gestemd over de volgende vraag :
'Moet het budget van het SK verhoogd worden met 50.000,- rekening houdend met
het feit dat 15.000,- blijvend is, en 35.000,- eenmalig ?'
Ook hier is de stemuitslag unaniem positief, zodat het SK volgend jaar kan rekenen op
een werkbudget van 100.000,- en een eenmalig budget van 35.000,- extra voor de viering
van de Gravensteenbezetting.
8. FK
Het FK herhaalt de stelling dat het wil vasthouden aan de procentuele verdeling zoals
bepaald in het DSA-reglement, met uitzondering van de eenmalige verhoging van de SKbudgetten voor de Gravensteenbezetting. Het vraagt dan ook een verhoging met 47.000,-.
Enkele andere verenigingen antwoorden hierop dat door het vasthouden aan vaste
percentages, het FK haar relatieve aandeel t.o.v. sommige andere konventen sterk
verhoogt. Gezien de tijdsnood, beslissen de aanwezigen op de volgende vergadering de
procentsgewijze verdeling zoals vermeld in de DSA-reglementen te behandelen.
De andere verenigingen stellen dat het FK minder nood heeft aan subsidies, vermits de
lidverenigingen van het FK relatief eenvoudig aan voldoende sponsoring kunnen
geraken, wat veel minder het geval is bij de andere konventen.
Het FK antwoordt hierop dat dit wel opgaat voor de grotere lidverenigingen, maar niet
voor de (meerderheid) van de kleine verenigingen, en dat men haar verenigingen niet kan
straffen omdat zij goed werk afleveren.
Er wordt eerst gestemd over een verhoging :
'Moet het budget van het FK voor 1999 verhoogd worden ?'
Hierop wordt door alle verenigingen positief geantwoord, met uitzondering van URGent,
dat zich onthoudt.
Vervolgens wordt gestemd over de hoogte van de verhoging :
'Moet het budget van het FK voor 1999 verhoogd worden met 47.000,- ?'
Ook op deze vraag wordt door alle verenigingen positief geantwoord, met uitzondering
van URGent, dat tegen stemt.
Dit betekent dat het FK in 1999 kan beschikken over een budget van 792.000,-.
9. PFK
Het PFK wenst een verhoging van haar budget met 20.000,- (ipv. de eerst gevraagde
28.500,-) omdat haar lidverenigingen een goede werking hebben, en er in de afgelopen
jaren enkele nieuwe lidverenigingen zijn bijgekomen. Voor het PFK wordt direct
gestemd over de gevraagde verhoging :
'Moet het budget van het PFK voor 1999 verhoogd worden met 20.000,- ?'
Op deze vraag wordt positief geantwoord door alle verenigingen, met uitzondering van
URGent, dat zich onthoudt.
10. De verdeling van de budgetten voor de konventen heeft tot gevolg : het Aktiefonds
zal in 1999 kunnen beschikken over 38.000,-.
Aansluitend wordt voorgesteld op de volgende vergadering nogmaals na te gaan, of de
procentuele verdeling zoals opgenomen in het DSA-reglement, kan gewijzigd of

geschrapt worden.
Tenslotte wordt beslist dat het Aktiefonds van 1998 zal gebruikt worden om enerzijds een
onbetaalde factuur (+/- 11.000,-) van Winternacht uit 1997 te betalen, en anderzijds om
het saldo te verdelen onder Schamper en URGent, de lidverenigingen met de grootste
noden.
De vergadering wordt afgesloten rond 23u00
Voor de duidelijkheid nog even de subsidieverdeling voor 1999 :
KK
: 490.000
WK
: 285.000
FK
: 792.000
PFK
: 320.000
HK
: 200.000
SK
: 135.000
AK
: 375.000
URGent : 85.000
Schamper: 580.000
Aktief. : 38.000
----------------Totaal :3.300.000

Voor het verslag,
L.-Philippe Van Cauwenberge
Coordinator DSA

