VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN
KONVENTSVOORZITTERS DD. 6/1/99

aanwezig :
Maarten De Gendt (Schamper), Wim beelaert (FK), Dieter Vanheuverbeke (FK), Christophe Demunter (AK),
Steven Dewinter (AK), Bernard Grymonpon (Zeus-WPI; onderhoudsteam), Mike Torck (PFK), David Kneuvels
(WK), L.-Philippe Van Cauwenberge (coordinator DSA)
verontschuldigd :
Wim Van Dijck (KK), Jonathan Scheerlinck (KK)
afwezig :
HK, SK, URGent

1. Vermits er slechts 5 van de 9 stemgerechtigde verenigingen aanwezig zijn, kan deze
vergadering geen geldige beslissingen nemen. Er wordt voorgesteld om de agenda
toch te bespreken, en aan de afwezigen te vragen of ze kunnen instemmen met de
beslissingen van de vergadering. Indien de afwezige konventen niet kunnen
instemmen, wordt de vergadering 2 weken later opnieuw samengeroepen, die
ongeacht het aantal aanwezigen geldig kan stemmen.
2. Financiering/subsidiering onderhoudsteam computerpark studentenhuis.
Het onderhoudsteam van het computerpark van het studentenhuis heeft nood aan extra
financiering omdat zij een aantal programma's eerst moeten kunnen testen op niet-vitale
computers, zodat als er fouten optreden in deze programma's, de servers bereikbaar
blijven.
De aanwezigen zijn het erover eens dat het onderhoudsteam voldoende moet ondersteund
worden, maar stellen wel dat er een duidelijk onderscheid moet gemaakt worden tussen
uitgaven voor het onderhoudsteam, en uitgaven voor de Zeus-WPI (waaruit de meeste
leden van het onderhoudsteam gevraagd worden).
Het FK is wel voorstander van extra-financiering van het onderhoudsteam, maar heeft
geen geld over.
Het PFK stelt minstens 5.000,- ter beschikking van het onderhoudsteam.
Het AK heeft reeds 6.000,- permanent toegewezen aan de Zeus-WPI.
Het WK ziet niet direct een probleem, maar zal dit voorleggen aan zijn AV.
Ook Schamper zal dit op een redactievergadering bespreken.
Boekhoudkundig zal de coordinator een aparte uitgavenpost voorzien voor het
onderhoudsteam.
3. Verslag vorige vergadering.
Dit verslag wordt goedgekeurd.
4. Statuten konventen
De coordinator deelt de stand van zaken mee : nog steeds wordt gewacht op de nieuwe
aangepaste versie van de statuten van het SK en het HK. Deze konventen worden
aangemaand dit zo snel mogelijk in orde te maken. Om de procedure niet te lang te laten
duren voor de andere konventen, zal de coordinator de reeds ingediende statuten
nogmaals doorgeven aan de juridische dienst, en de goedgekeurde statuten laten

agenderen op de Sociale Raad voor verdere behandeling.
5. Openingsuren Studentenhuis
Schamper vindt het niet logisch dat het Studentenhuis gesloten is tijdens de
vakantieperiodes als de secretaris geen verlof genomen heeft. De andere aanwezigen
kunnen zich daarbij aansluiten. De coordinator geeft toe dat dit gebeurd is, maar hij was
er op voorhand niet van op de hoogte. In de toekomst zal duidelijk uitgehangen worden
wanneer het Studentenhuis gesloten is (ook aan de voordeur), en zal het Studentenhuis
geopend worden als een van de secretarissen aanwezig is (eventueel halve dagen indien
een van beide wel verlof heeft genomen).
6. Artikel 12 : procentuele verdeling
Gezien de subsidieverdeling die beslist werd op vorige vergadering, moet de procentuele
verdeling minstens aangepast worden. De aanwezigen vinden het zinvoller te werken met
de effectieve noden van de konventen, dan vast te houden aan deze procentuele
verdeling. Zij beslissen dan ook, dat dit deel van artikel 12 van het 'reglement mbt. de
subsidiering van studentenactiviteiten' geschrapt wordt. Tegelijk zullen de
konventsvoorzitters een poging doen om de veiligheidsmaatregel die niet werd
goedgekeurd door de Sociale Raad omdat de SR deze regel niet begreep, te
herformuleren dat hij kan begrepen worden door een absolute leek.
7. Lijst van als redelijk verantwoord beschouwde financierbare kosten
Alle aanwezigen vinden het absurd om een lijst op te stellen van alles wat mogelijks kan
gesubsidieerd worden. Zij stellen dat dit een onmogelijke opgave is en vragen dan ook
dat dit punt (artikel 4, laatste lid) geschrapt wordt uit het 'reglement mbt. de subsidiering
van studentenactiviteiten'. De coordinator zal hiertoe de nodige stappen ondernemen.
8. Varia
•

Het FK heeft een brief ontvangen van het CDS waarin ze vragen om geen
examens te houden op 14 juni, de dag na de parlementsverkiezingen,
omdat dit voor kotstudenten zeer moeilijk is. Het FK kan wel instemmen
met het principe, maar vrezen voor de mogelijke invloed op de
samenstelling van de examenroosters. Het FK vraagt ook om een open
platform hieromtrent, vermits zij statutair geen steun kunnen geven aan
politiek gekleurde initiatieven.
De aanwezigen kunnen instemmen met het principe, maar vinden wel dat
dit thema meer tot de bevoegdheid van de GSR behoort.
Schamper protesteert tegen het feit dat in de brief van hat CDS vermeld
staat dat ruchtbaarheid zal gegeven worden aan deze actie via (o.a.)
Schamper, terwijl zij nog niet eens op de hoogte gebracht werden van dit
initiatief.

•

•

De coordinator meldt dat de kostprijs van de copies meer is dan wat
momenteel aan de verenigingen gevraagd wordt. Hij vraagt dan ook dat de
prijs per copie kan opgetrokken worden tot een realistischer niveau.
Binnen enkele weken zal de coordinator de precieze kostprijs laten weten.
De prijs per copie zal maximaal 1,2 Bfr. bedragen (nu 1 Bfr.)
geschorste verenigingen :
momenteel zijn nog steeds een aantal verenigingen geschorst (AKcentraal, 12-urenloop, Amnesty International, TSKG, BCCG). Er wordt
gevraagd tegen deze verenigingen streng op te treden. Bij de controle van
de jaarverslagen kunnen deze verenigingen uitgesloten worden, vermits zij
geen blijk geven van een zelfstandige werking.

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

