VERSLAG VERGADERING KONVENTSVOORZITTERS DD. 18/02/99
aanwezig:
Maarten De Gendt (Schamper), Jeroen De Man (Urgent), Bernard Grymonpon (Onderhoudsteam DSA), Steven
Dewinter (AK), David Kneuvels (WK), Dieter Vanheuverbeke (FK), Wim Beelaert (FK), Carl Meert (SK),
Dieter Lottin (SK), Fleur Kilsdonk (HK), Christophe De Munter (AK)

1. Stand van zaken statuten konventen
De statuten van alle konventen behalve KK, HK en SK zijn goedgekeurd. KK is
doorgestuurd naar de juridische dienst, HK is haar statuten aan het herschrijven, komt
binnenkort in orde, SK is rechtstreeks aan het overleggen met de juridische dienst. De
reeds goedgekeurde statuten staan op de agenda van de eerstvolgende Sociale Raad
(waarschijnlijk eind februari) en zullen daarna naar het Bestuurscollege gaan ter
goedkeuring.
2. Stand van zaken jaarverslagen
De coordinator overloopt per konvent welke verenigingen nog niet in orde zijn. Deze
verenigingen zijn geschorst totdat dit in orde komt, als ze eind februari nog altijd in
gebreke blijven, zal de procedure gestart worden om ze uit te sluiten.
3. DSA-receptie
De coordinator legt 2 alternatieven voor:
• zoals vorig jaar receptie + fuif in de Tequila
• opnieuw zoals daarvoor in de Aula
De meeste aanwezigen zijn het erover eens dat de aula de meest geschikte lokatie
is voor deze receptie.
Ze stemmen er dan ook mee in om mee te helpen bij de bediening e.d.
4. Stand van zaken wijziging subsidiereglement.
Ook deze wijzigingen staan op de agenda van de volgende Sociale Raad, om daarna na
het Bestuurscollege te gaan. De wijziging die wordt voorgesteld is vanzelfsprekend de
laatste versie (met een uitvoerige verklarende nota) die werd rondgemaild.
5. Affiches in de Faculteit Geneeskunde: standpuntbepaling
Eigenlijk omvat dit agendapunt verschillende problemen:
• Het specifieke geval Verkeerd Geparkeerd
Alle aanwezigen zijn het er over eens dat ALLE erkende verenigingen
gelijk moeten behandeld worden. Het is dus ontoelaatbaar dat bepaalde
verenigingen op basis van een of andere subjectieve beoordeling beknot
worden in hun werking.
• Affiches in de faculteitGeneeskunde
De aanwezigen kennen de plaatselijke situatie in de faculteit Geneeskunde
te slecht om er een grondige discussie over op te starten.
Wel wordt er gesteld dat er zeker voldoende mogelijkheid moet zijn in
deze faculteit om de activiteiten van de erkende verenigingen bekend te

•

maken.
Blijkbaar wordt er in de faculteit Geneeskunde geen onderscheid gemaakt
tussen valven voor studie-gebonden berichtgeving, deze voor de erkende
verenigingen, en de overige.
De aanwezigen vragen dan ook aan de faculteit om hiervoor een oplossing
te verzinnen (en suggereren om de andere faculteiten te volgen in hun
systeem van afgesloten valven voor de studiegebonden berichten, en vrije
valven voor de overige berichten, waarbij d.m.v. een sticker kan
aangeduid worden welke voorbehouden zijn voor erkende verenigingen,
en welke voor 'commerciele affiches'.
Affiches van niet-erkende organisaties in alle universitaire gebouwen
De aanwezigen vinden het een groot probleem dat buitenstaanders overal
plakken, zonder rekening te houden met de voorbehouden borden. Er
wordt voorgesteld dat de erkende verenigingen zelf in de verschillende
gebouwen de verkeerd geplakte affiches verwijderen.
Dit geeft echter een probleem omdat niet iedereen alle erkende
verenigingen kent, en dus ook juiste affiches zouden verwijderd worden.
Een mogelijke oplossing bestaat erin te vragen aan alle verenigingen dat
ze een soort 'kwaliteitslogo' op hun affiches plaatsen, zodat het voor
iedereen duidelijk is, dat zo'n affiches mogen blijven hangen.
Zou iedereen dit eens kunnen bespreken op de volgende
konventsvergadering of ze zoiets zien zitten ? Het is niet de bedoeling om
extra last te veroorzaken, ze moeten hun affiches dus niet bij ons laten
afstempelen, gewoon dit logo opnemen bij het ontwerpen is voldoende [
lpvc]

6. Lijst van als redelijk verantwoord beschouwde financierbare kosten
Er bestaat reeds een opsomming van niet-subsidieerbare kosten, namelijk de punten die
opgenomen zijn in het subsidiereglement.
Bijkomend zouden er voor een aantal kostensoorten maximumbedragen moeten
vastgelegd worden.
De coordinator zal de bestaande regeling van Leuven aan alle voorzitters bezorgen, zodat
zij kunnen zien of hun konvent daarmee kan leven, of wat zeker niet kan en moet
geschrapt worden uit die regeling.
7. Varia
Vermits we nu met meer aanwezige leden zijn, wordt het punt m.b.t. de financiering van
het onderhoudsteam gedeeltelijk hernomen.
Verschillende konventen zijn bereid, een deel van hun subsidies te reserveren voor het
onderhoudsteam. Dit bedrag wordt vanzelfsprekend elk jaar opnieuw bepaald, in functie
van de noden van het onderhoudsteam, en het budget dat de DSA sowieso heeft voor het
in stand houden van het computerpark.
Hieronder ter informatie nog eens de toegezegde bedragen:
WK: 5.000 PFK: 5.000 Schamper: 5.000 AK: 6.000 (reeds bij de interne
subsidieverdeling aan Zeus toegewezen, permanent) HK: 3.000 FK: 0 SK: 0 URGent: 0

(zijn wel bereid hun know-how en infrastructuur ter beschikking te stellen) KK: nog geen
bericht ontvangen
Voor het verslag,
L.-Philippe Van Cauwenberge

