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aanwezig:
L.-Philippe van Cauwenberge (DSA), Wim Van Dijck (KK), Tom Spruytte (WK), Wim Beelaert (FK), Dieter
Vanheuverbeke (FK), Carl Meert (SK), Roel Ingels (SK), Pascal Tuylens (SK), Vincent Berkvens (SK), Jeroen
De Man (URGent), Wim Coenen (URGent), Robbie Delaere (URGent), Christophe Demunter (AK), Steven De
Winter (AK), Mike Torck (PFK), Bart Ameye (PFK), Manu Keuleers (Schamper), Maarten De Gendt
(Schamper)
verontschuldigd:
Fleur Kilsdonk (HK)

1. Conflict Schamper - URGent
Manu schetst de situatie zoals Schamper die ziet, belangrijk is vooral dat Schamper er
van uit ging dat zij een sponsor waren van de top 100 die werd georganiseerd door
URGent. Zij werden niet op de hoogte gebracht van het feit dat de hoofdsponsors 2
peepshows zouden zijn (in tegenstelling tot de andere sponsors).
Jeroen geeft meer uitleg over de zaak en de goede bedoelingen van URGent, zij zagen de
relatie eerder als een samenwerking, waardoor logischerwijze beide organisatoren samen
op de affiche zouden verschijnen. Hij geeft toe dat er fouten zijn gebeurd, die berusten op
een misverstand.
Manu vraagt wat er zal gebeuren.
Robbie stelt dat er in de toekomst zal gelet worden op een betere communicatie om
misverstanden te voorkomen, goede afspraken zijn belangrijk. Hij stelt ook voor om
volgend academiejaar een 'opendeurdag' te organiseren voor alle geinteresseerden
(speciaal de 'Brugmensen'), en het contact met 'De Brug' te verbeteren. Als signaal dat er
iets verandert, zullen de 2 verantwoordelijken volgend academiejaar geen functies binnen
URGent meer opnemen.
Manu vindt dat dit conflict geen invloed mag hebben op eventuele ambities in de media
van de verantwoordelijken, als alternatief stelt hij voor dat URGent voor 1 maand een
soort vrije tribune op de website beschikbaar stelt aan Schamper, zodat Schamper haar
standpunt aan de URGent-luisteraars kan bekend maken.
URGent vindt dit zeker haalbaar, maar dit zal eerst moeten besproken worden binnen hun
bestuur.
(nvdr. blijkbaar is dit reeds op het bestuur van URGent besproken, er staat op de site van
URGent momenteel een begeleidende tekst van Schamper).
2. stand van zaken statuten konventen
De statuten van het PFK, FK, WK, AK, KK, BK en WVK zijn goedgekeurd door het
Bestuurscollege.
De statuten van SK en HK zitten nog steeds in overleg tussen de konventen en de
juridische dienst. Deze konventen wordt gemeld dat zij dit zo snel mogelijk in orde
moeten brengen, het Bestuurscollege heeft beslist om de subsidies van deze konventen
(en hun lidverenigingen) op te schorten zolang hun statuten niet goedgekeurd zijn.
3. Lijst van als redelijk verantwoord beschouwde financierbare kosten.
Dit valt uiteen in 2 delen:

1. Lijst van niet-subsidieerbare kosten
De vergadering kan zich vinden in de huidige verboden kosten (geen eten en
drinken, geen goederen voor winstgevende activiteiten, geen goederen met
persoonlijke eindbestemming, geen eretekens).
2. Lijst van beperkte kosten
De vergadering beslist dat het niet de geschikte plaats en tijd is om dergelijke lijst
samen te stellen (de examens naderen, de groep is te groot om hierover efficient te
vergaderen). Zij stelt een werkgroep aan, voorlopig bestaande uit Christophe
Demunter, Dieter Van Heuverbeke, Maarten De Gendt en de coordinator DSA,
die zich hierop kan toeleggen. De uitnodigingen voor deze beperkte werkgroep
zullen wel naar alle leden gestuurd worden, zodat andere geinteresseerden op de
hoogte blijven (en kunnen komen). De bedoeling is dat deze werkgroep tegen
eind september, begin oktober een ontwerp-lijst zou samenstellen, die dan wordt
voorgelegd aan de voltallige vergadering. Daarna kan de lijst (tegen eind
november) via de Sociale Raad naar het Bestuurscollege, zodat ze kan toegepast
worden vanaf 1 januari 2000.
4. Bespreking jaarverslagen
De normale procedure is dat verenigingen die hun jaarverslag niet op tijd indienen, van
rechtswege geschorst worden. Is dit 1 maand na datum nog steeds niet ingediend, dan
start de coordinator de procedure tot uitsluiting van de debetreffende verenigingen (deze
procedure geldt ook voor het niet naleven van de andere deadlines, met name de lijst van
verantwoordelijken van de vereniging, het bankformulier, ...) Er ontspint zich een
discussie of deze deadlines strikt moeten gerespecteerd worden door de coordinator,
ofwel dat de coordinator enige soepelheid kan betonen. Alhoewel de meerderheid der
leden van mening is dat de deadlines strikt moeten nageleefd worden, haalt een stemming
hierover geen 3/4 meerderheid (FK, SK, URGent, AK en PFK zijn VOOR; KK en WK
zijn tegen; Schamper onthoudt zich vermits zij geen lidverenigingen hebben, en de vraag
dus niet relevant vinden).
Opmerkingen op de jaarverslagen:
• normaal gezien tellen vergaderingen mee als activiteit op voorwaarde dat
ze aangekondigd en open zijn. Dit vormt natuurlijk een probleem:
verenigingen die vrezen te weinig activiteiten te zullen hebben, kondigen
een paar vergaderingen aan (die toch bijna niemand interesseren) en ze
hebben direct voldoende activiteiten.
• IFECS:
opm.:er worden een aantal vragen gesteld over de soort activiteiten, en de
soort uitgaven.
antw.: De activiteiten zijn uitvoerig besproken binnen het PFK, deze zijn
inderdaad filosofisch.
antw.: Bij de soort uitgaven moet erover gewaakt worden dat copies voor
zangboekjes niet elk jaar terug komen (dan zou dit kunnen wijzen op
goederen met persoonlijke eindbestemming!)
• deelnemen aan de verkiezingen van de RvB zijn geen eigen activiteit
• bij verschillende verenigingen is de motivatie van de activiteiten zeer
summier, dit zou uitgebreider moeten zijn.
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Kaiton Cie:
opm.: er wordt een heel grote stijging van de subsidies vastgesteld.
antw.: dit is afhankelijk van de verdeelsleutel binnen de toneelkoepel,
namelijk naargelang het aantal producties die gepland worden in dat
boekjaar.
Fotoklas:
opm.: de lesgever lijkt nogal duur
antw.: de lesgever is een professioneel fotograaf, hij doet dit aan een
vriendenprijsje, de vergoeding is telkens voor 3 uur les.
Panopticon:
opm.: nog steeds geen jaarverslag ingediend
(nvdr.: ondertussen is wel een overzicht van de activiteiten ingediend, nog
geen bewijsmateriaal)
Ragnaroc:
opm.: dit is een hobbyclub, er worden subsidies gegeven om
gezelschapsspelen aan te kopen.
antw.: dit zal besproken worden op een volgende KK-vergadering
Manu vindt dat dit niet de juiste vergadering is om zo gedetailleerd de
jaarverslagen van de lidverenigingen te bespreken. Dit is de taak van de
AV van de respectievelijke konventen. Dieter zegt dat hij het kort zal
houden.
Archeologische Werkgroep:
opm.: deze werkgroep is niet volledig conform de statuten van het WK en
het reglement van de DSA erkend.
antw.: Binnen 1 maand na de erkenning kan elke belanghebbende (bijna
iedereen dus) beroep tegen een dergelijke beslissing indienen, nu is het te
laat.
Werpp:
opm.: toneel Tom Lanoye is een gemakkelijke en leuke manier om
subsidies te gebruiken.
antw.: ook de leden hebben moeten bijleggen hiervoor, het was niet gratis.
opm.: open vergadering: met 3 man op een kot gaan zitten...
antw.: Werpp heeft het moeilijk dit jaar om leden te werven, hebben deze
activiteiten zeker op voorhand aangekondigd.
11.11.11:
opm.: Een van de activiteiten is de oprichting van het VAK
Heymans:
opm.: Barbecue was op zelfde moment als BBQ van de interhomeraad, is
dit dezelfde barbecue ?
IEEE + VVN:
opm.: een aantal activiteiten lopen samen
VRG:
opm.: hun jaarverslag is plots afgebroken
antw.: zal nagekeken worden, de coordinator heeft dit zelf ingetikt, omdat
ze ondanks beloftes geen diskette hebben binnengebracht.
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algemene opm.: sommige activiteiten zijn enkel het gaan naar activiteiten
van andere verenigingen.
antw.: dit is nu net de reden waarom een procedure werd opgestart tot
uitsluiting van een aantal verenigingen die te weinig eigen en zelfstandige
werking hebben.
• Kultureel Konvent:
opm.:
• het kan niet dat hobby's erkend en gesubsidieerd worden
• was de reis naar Parijs van het Schildersatelier gratis (wegens te
veel subsidies)?
antw.: beide zullen besproken worden op de volgende KK-vergadering.
5. Wijzigingen subsidiereglement.
Het Bestuurscollege heeft eindelijk de voorgestelde wijzigingen aan het 'reglement m.b.t.
de subsidiering van studentenactiviteiten' goedgekeurd. Vanaf heden zijn ze dus officieel
geldend (en niet meer officieus, vermits deze reeds toegepast werden).
Met betrekking tot het voorafgaand aan de activiteit indienen van bewijsmateriaal heeft
het Bestuurscollege beslist een overgangsperiode in te lassen, die inging op 1 oktober
1998 en loopt tot 1 oktober 1999. In die periode wordt elke vereniging aangemaand
activiteiten op voorhand aan te kondigen, maar worden bij niet-naleven geen sancties
getroffen.
6. Conflict FK-Schamper
Het FK had de bedoeling de problemen met Lombrosiana in alle rust en kalmte op te
lossen, door de publicatie in Schamper en het (vermeende) lekken naar De Gentenaar
werd dit serieus bemoeilijkt.
Schamper beroept zich op het recht op vrije nieuwsgaring. Zij vonden het bericht
relevant, dus werd er over geschreven. Bovendien ontkennen zij dat zij het bericht
zouden gelekt hebben naar De Gentenaar. Zij stellen dat De Gentenaar gewoon goed
geinformeerd is, Pascal Goethals hangt heel regelmatig rond in het Studentenhuis en weet
dikwijls zaken voordat Schamper op de hoogte is.
Het FK stelt vast dat er nooit positief bericht wordt in Schamper over het FK of over de
lidverenigingen, enkel negatieve berichtgeving verschijnt in Schamper. Schamper
repliceert dat zij wel willen, maar geen info krijgen van het FK (en van de verenigingen).
Hierbij geven zij enkele voorbeelden zoals de reeks over de boekenverkoop van de
kringen.
7. Splitsing konventen
Christophe stelt vast dat door de nakende splitsing van konventen, er steeds meer leden
en dus stemmen komen op de vergadering van konventsvoorzitters. Alhoewel dit te
betreuren is, kan er weinig aan gedaan worden. Volgens het reglement kunnen gelijk
welke 5 verenigingen die doen blijken van een gemeenschappelijk doel (dat niet
samenvalt met de doelstellingen van een ander konvent), een aanvraag indienen om een
nieuw konvent op te richten.
8. Bussen Selecta
Alhoewel de rector op de DSA-receptie beweerde dat Selecta voor de RUG in het

algemeen als de goedkoopste naar voor kwam, stelt het FK vast (o.a. naar aanleiding van
de bussen voor de Night of the Proms) dat andere maatschappijen voor
studentenverenigingen goedkoper kunnen zijn.
De coordinator antwoord dat hijzelf gebonden is door de overeenkomst tussen RUG en
Selecta Cars, wat betekent dat bussen die besteld worden via de DSA, moeten geleverd
worden door Selecta. Indien de vereniging echter zelf het initiatief neemt om te bestellen
bij een andere maatschappij, dan kan dit (is bevestigd door 'hogerhand'), ook als daarvoor
subsidies aangevraagd worden. In het laatste geval kunnen subsidies enkel
teruggevorderd worden door middel van het formulier 'voorgeschoten uitgaven', de
coordinator zal geen bestelbonnen hiervoor uitschrijven.
9. Varia
De coordinator maant alle verenigingen aan, hun facturen tijdig te betalen, zodat hij niet
overstelpt wordt door aanmaningen e.d. van copy-winkels en busmaatschappijen. Hij
vraagt de konventsvoorzitters dit aan hun verenigingen door te zeggen.

Voor het verslag,
L.-Philippe Van Cauwenberge

