Verslag van de vergadering van konventsvoorzitters dd. 25/10/99
Aanwezig:
L.-Philippe Van Cauwenberge (DSA), Steven De Winter (BK), Dieter Vanheuverbeke (FK), Carl Meert (SK),
Christophe Demunter (AK), Wim Coenen (URGent), Bram Engelen (KK), Dorian Willems (HK), Tom Spruytte
(WK), Bart Ameye (PFK), Bart Haeck (Schamper), Maarten De Gendt (Schamper)
Te Gast:
Piet Van Damme (Studenten Zonder Grenzen), Bart Gruyaert (RvB/BC), John Cottenie + collega (B.O.P.)

1. Uitleg door John Cottenie ivm. het project Overpoort
Uitvoerige beschrijving van het Buurt Overleg Platform Overpoort (B.O.P.),
doelstellingen, vaststellingen, werking, problemen, ...
Opmerkelijke punten in het actieplan voor dit academiejaar zijn:
• patrouilles te paard in de Overpoort (op dond.)
• controle brandveiligheid danscafes
• fiets: controle op zichtbaarheid
• gevraagd wordt aan de studenten om tijdens (en na) het uitgaan rekening
te houden met de omwonenden en respect te hebben voor de omgeving
• elke dinsdag wordt een meldpunt ingericht in restaurant Overpoort van
11u30 tot 13u30, voor aangiftes, vragen, ...
• elke student is potentieel slachtoffer, let dus op en doe aangifte
Aansluitend worden nog een aantal vragen gesteld:
• idee van doop op 1 dag is niet evident, want dit is een betrekkelijk intiem
gebeuren, elke vereniging heeft zijn eigen traditie, er zijn te weinig zalen,
...
• de verenigingen kunnen wel gesensibiliseerd worden, er wordt voorgesteld
om de schachten als onderdeel van de doop zelf de smeerboel te laten
opkuisen
• 12-urenloop op 18/11: in combinatie met de wieler 6-daagse, dus mogelijk
probleem met ordehandhaving
• een gestructureerde en doeltreffende aanpak van wildplakken van affiches
zal niet voor dit academiejaar zijn.
2. Subsidieverhoging AK wegens toetreden nieuwe organisatie (Studenten Zonder
Grenzen-SZG)
De AK-voorzitter legt kort het probleem uit: de huidige gesubsidieerde verenigingen
hebben hun subsidies zelf nodig, ze kunnen dus onmogelijk iets afstaan voor de nieuwerkende vereniging. Het AK is een klein konvent, waardoor een herverdeling zware
gevolgen zou hebben voor de bestaande lidverenigingen.
Het Aktiefonds zal dit jaar waarschijnlijk niet meer gebruikt moeten worden. Er wordt op
gewezen dat dit beroep op het Aktiefonds eenmalig is, voor blijvende subsidiering tijdens
volgende boekjaren zal beslist worden tijdens de subsidieverdeling voor 2000.
Piet Van Damme stelt de activiteit van Studenten Zonder Grenzen voor: het wordt een
combinatie van een Spel zonder Grenzen (namiddag), een mini-smartlappenfestival
(avond) en een fuif, dit alles op de Blaarmeersen, ten voordele van Artsen zonder
Grenzen. Zelfs indien het een flop wordt, moet SZG 25.000,- betalen aan AZG. De

organisatie vergt een investering van +/- 300.000,- enige tegemoetkoming van de RUG
zou dus van pas komen (zeker nu een grote sponsor heeft afgehaakt).
Op de vraag 'moet een deel van het Aktiefonds eenmalig toegekend worden aan het AK
ter subsidiering van SZG?' wordt unaniem bevestigend geantwoord.
Vermits ook de 12-urenloop eventueel een groot verlies zou kunnen maken, wordt
voorlopig unaniem het volledige Aktiefonds toegewezen aan SZG, waarbij aan zowel
SZG en 12-urenloop een financieel verslag wordt gevraagd tegen 25/11/99, zodat
eventueel een deel van dit budget naar de meest noodlijdende kan versluisd worden.
3. ontwerp lijst van 'als redelijk verantwoord beschouwde financierbare kosten'
1. Voorafgaandelijke opmerkingen:
• telefoonkosten vallen onder algemene secretariaatskosten/werking
en kunnen dus altijd met subsidies betaald worden.
• de lijst bevat enkel verboden en beperkingen, alles wat niet
voorkomt, en evenmin wordt uitgesloten in het 'reglement mbt de
subsidiering van studentenactiviteiten' komt in aanmerking voor
subsidiering
• de punten ivm. PC's moeten nog verder uitgewerkt worden
• de onderstaande opmerkingen zullen geintegreerd worden in het
voorstel, het herwerkte voorstel zal electronisch verder besproken
worden.
2. Uitgaven die nooit subsidieerbaar zijn:
• gezelschapsspelen en sportartikelen:
• gezelschapsspelen worden meestal aangekocht met de
bedoeling te verhuren, dus deze maken meestal winst,
bovendien moeten hobbyclubs niet gesubsidieerd worden
• sportartikelen worden dikwijls misbruikt om de subsidies
op te gebruiken op het jaareinde, moet wel mogelijk zijn,
wordt hier dus geschrapt en wordt nieuw punt 2.10.
• muziekinstrumenten: hiermee worden de echte instrumenten
bedoeld, niet cassettespelers en dergelijke (die vallen onder
duurzame goederen)
• aanvulling bij voorbeelden duurzame goederen: koffiezetapparaat,
ijskast, radio, ... voor het COMFORT VAN HET secretariaat van
de vereniging).
3. Uitgaven die beperkt subsidieerbaar zijn
1. Pamfletten en folders
deze mogen ook gedrukt zijn (de vereniging kan zelf wel bepalen wat het
meest voordelig is in hun situatie)
2. Ledenboekjes en programmaboekjes
- gratis laten vallen
- categorie uitbreiden tot: alle boekjes die door de vereniging uitgegeven
worden
3. Affiches
- maximaal 500 exemplaren van EENZELFDE affiche

4. Zalen en lokalen
geen opmerkingen
5. Sprekers geen opmerkingen
6. Media
Dit betreft GEHUURDE audivisuele media
7. Abonnementen en lidgelden
geen opmerkingen
8. Bussen en openbaar vervoer
geen opmerkingen
9. Duurzame goederen
moet nog verder uitgewerkt worden, zie afzonderlijke maildiscussietekst
later
10. Sportartikelen
wordt beperkt tot 3000,- per jaar, overdraagbaar naar volgende jaren zodat
eventueel grotere zaken kunnen aangekocht worden.
moet eveneens nog duidelijker omschreven worden, zie later
4. Stand van zaken WK-BK-WVK
De fusie is goedgekeurd door de Sociale Raad, zal op een volgend Bestuurscollege
besproken worden (waarschijnlijk 10/11/99)
5. Wijziging artikel 27 van het 'reglement mbt de subsidiering van
studentenactiviteiten': quorum en stemprocedures
Voorgesteld wordt om beslissingen te nemen met 2/3 van het aantal aanwezige stemmen
in plaats van de huidige 3/4 meerderheid.
De voorzitters van het WK en BK vragen voorafgaandelijk duidelijkheid over de wijze
waarop het WVK zal beschouwd worden: is dit een nieuw konvent, of is dit gewoon de
som van reeds lang bestaande verenigingen. Wegens de tijdsdruk wordt voorgesteld dat
de coordinator beide alternatieven uitwerkt en via mail verspreidt, zodat dit op de
volgende vergadering kan beslist worden.
Voor het verslag:
L.-Philippe Van Cauwenberge
Coordinator Dienst Studentenactiviteiten

