Verslag van de vergadering van konventsvoorzitters dd. 24/11/99
Aanwezig:
L.-Philippe Van Cauwenberge (DSA), Steven Dewinter (BK), Ivo De Decker (BK), Jeroen D'hulst (AK),
Christophe Demunter (AK), Dieter Van Heuverbeke (FK), Carl Meert (SK), Pascal Tuybens (SK), Riet
Lambrecht (SK), Dorian Willems (HK), Bram Engelen (KK), Tom Spruytte (WK), Bart Ameye (PFK)
Verontschuldigd:
Maarten De Gendt (Schamper) en Bart Haeck (Schamper)
Afwezig: URGent (iedereen)

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
geen opmerkingen
2. Wijziging subsidiesysteem
Dit agendapunt is zeker niet voorgesteld door het FK, is eigenlijk onduidelijk door wie,
het is gewoon organisch gegroeid tijdens de discussies op vorige vergadering.
De aanwezigen zijn het erover eens dat het niet de bedoeling is een reservepot voor
eventuele nieuwe verenigingen bij te houden per konvent, dit kan opgevangen worden
door het optrekken van het budget gereserveerd voor het Aktiefonds (met deze
verzuchting moet dus rekening gehouden worden tijdens de volgende vergadering:
subsidieverdeling). Uiteindelijk wordt beslist te blijven bij het huidige subsidiesysteem.
3. Sleutels van het studentenhuis beschikbaar voor studentenverenigingen
Het voorgestelde idee krijgt de steun van AK, BK, WK, FK, PFK, Zeus, onderhoudsteam
(en Schamper mondeling op voorhand).
Er moet wel rekening gehouden worden met de huisbewaarder. De sleutels kunnen dus
enkel gebruikt worden in uitzonderlijke gevallen. Er wordt voorgesteld om 1 extra
sleutelset ter beschikking te stellen, die kan afgehaald worden op het secretariaat, met
motivering: op deze manier zal het gebruik sowieso beperkt worden tot uitzonderlijke
gevallen. De coordinator zal een brief aan de rector hieromtrent opstellen, die volgende
vergadering zal worden ondertekend.
4. Wijziging artikel 27
In tegenstelling tot de vorige vergadering hebben BK en WK geen bezwaren, het FK
benadrukt (nogmaals) dat 3/4 niet werkbaar is. Na een korte bespreking wordt de
wijziging van 3/4 naar 2/3 zoals voorgesteld unaniem aanvaard door de aanwezige
konventen.
De vergadering van konventsvoorzitters aanvaardt eveneens unaniem om deze wijziging
direct toe te passen, ondanks het feit dat de wijziging nog niet is bekrachtigd door het
Bestuurscollege.
5. Lijst van als redelijk verantwoord beschouwde financierbare kosten
De opmerkingen van vorige vergadering zijn verwerkt in de tekst, nog 2 bijkomende
opmerkingen:

•

duurzame goederen die niet meer gebruikt worden door de vereniging
kunnen verkocht worden door de DSA (die eigenaar is van deze goederen)
ten voordele van de verenigingen
• het punt mbt. bussen en openbaar vervoer moet verduidelijkt worden: deze
behandelen enkel PERSONENvervoer.
Rekening houdend met deze opmerkingen wordt de voorgestelde lijst unaniem
goedgekeurd.
6. Varia
•

Nieuwe en verdwenen verenigingen:
In de loop van dit burgerlijk jaar zijn volgende verenigingen verdwenen:
Amnesty International (AI), Blokbuster, Jongeren voor Objectief,
StudentenVakBond (SVB), Turkse StudentenKring Gent (TSKG), Werpp
en VAK (begeleidingsprocedure): allemaal WK
Bolivian Cultural Centre Ghent (BCCG - hangend) en Ragnaroc: KK
Indonesian Students Association Ghent (InSAG - hangend): AK
Anarchistisch Kollektief: PFK
Volgende verenigingen werden in de loop van dit burgerlijk jaar erkend:
Studenten Zonder Grenzen: AK
Strijdkoor en Poledo (hangend): KK
Vereniging voor Milieusanering (VVM - hangend): WK
AIESEC: BK nieuwe stijl - hangend
Anarchistisch Kollektief: PFK
Er wordt opgemerkt dat sommige konventen geen voldoende sluitende
statuten hebben, waardoor deze sterk lijken op een duiventil. Hierrond
worden nog enige kritische vragen gesteld, waarop over de nieuwe
verenigingen en de statuten van de betrokken konventen meer uitleg wordt
verstrekt.
Bovendien wordt afgesproken dat de coördinator steeds alle
konventsvoorzitters op de hoogte brengt bij de erkenning van nieuwe
verenigingen, zodat deze eventueel, indien nodig, kunnen beroep
aantekenen tegen de erkenning. In afwachting van eventuele
beroepsprocedures kunnen in de eerste maand na erkenning geen subsidies
gebruikt worden door de nieuwe verenigingen (dit punt wordt unaniem
goedgekeurd).
Aansluitend wordt opgemerkt dat het Milieu Aktie Forum (M.A.F.)
regelmatig gesignaleerd wordt in het studentenhuis, alhoewel deze
vereniging niet erkend is. De coördinator zal dit verder opvolgen en de
vereniging indien nodig de toegang tot het studentenhuis ontzeggen.

•

Niet-naleven van eigen statuten door het KK
- Er wordt opgemerkt dat het KK de eigen statuten niet naleeft door het
erkennen van 2 toneelverenigingen onder een toneelkoepel.
- Er worden vragen gesteld bij de - in het KK gebruikelijke - herverdeling

•

van subsidies tijdens oktober en/of november.
Na bespreking van beide bovenstaande punten wordt gestemd over 2
moties:
• De vergadering van konventsvoorzitters vraagt aan de coördinator
van de Dienst Studentenactiviteiten om de statuten van de
konventen strikt te doen naleven.
Deze motie wordt unaniem aanvaard.
• De vergadering van konventsvoorzitters wijst het Kultureel
Konvent terecht wegens niet-naleving van de eigen statuten.
Deze motie wordt met 3 voor-stemmen (BK, FK, PFK) en 5
onthoudingen (AK, SK, HK, KK, WK) aangenomen.
((ondertussen is gebleken dat de statuten van het KK geen melding
(meer) maken van het verbod om meer dan 1 vereniging per
kunsttak te erkennen. De moties zijn dus zonder voorwerp gebleken
- nota van de verslaggever))
SeniorenKonvent
Vermits enkel het SeniorenKonvent, en niet de lidverenigingen erkend
worden door de DSA, moet alles verlopen via het SK. Dit betekent o.a. dat
de websites van SCALDIS, RODENBACH en WASE CLUB niet
rechtstreeks toegankelijk mogen zijn op student, maar moeten vallen onder
deze van het SK.
De coördinator vraagt wel om zo veel mogelijk contactadressen van de
SK-clubs, vermits regelmatig vragen hieromtrent gesteld worden.

•

Stemrecht Schamper en URGent
Er wordt voorgesteld om in de toekomst Schamper en URGent slechts
gezamelijk 1 stem toe te kennen omdat deze uiteindelijk slechts 2 weliswaar goeddraaiende - verenigingen zijn, die echter 2/10 van het
totaal aantal stemmen controleren. Dit staat volgens sommigen niet in
verhouding tot het aantal lidverenigingen van sommige andere konventen.
De coördinator stelt dat dit punt niet op de agenda staat, en dus niet kan
besproken worden.
Hierop wordt gemeld dat dit reeds vroeger aangevraagd was.
De coördinator repliceert dat de agenda ruim op tijd gemaild is, er heeft
niemand commentaar op gegeven.
Er wordt dan maar beslist om dit punt op volgende agenda als eerste te
behandelen.

•

Volgende vergadering
De volgende vergadering wordt bepaald op maandag 13/12. De
aanwezigen vinden dat deze zoals steeds in het studentenhuis moet
gehouden worden.

Voor het verslag:
L.-Philippe Van Cauwenberge
Coördinator Dienst StudentenActiviteiten

