VKV van 18 oktober 2000
Aanwezigen
De
voorzitter
opent
de
vergadering.
De
aanwezigen
stellen
zich
voor.
Raf Burm (DSA), Ivo De Decker (WVK), L.Philippe Van Cauwenberge (AK), Bruno Debaenst
(KK), Robbie Delaere(URGent), Geert V. (verslaggever), Dorian Willems (HK), Frédéric
Rousseau (HK), Dominiek Benoot (BK), Isabelle Van Hiel (PFK), Ward Capoen (FK).
Verontschuldigd: Schamper.

Goedkeuren vorig verslag van 27 april
Niemand heeft commentaar. Het verslag wordt goedgekeurd.

Toewijzen accounts binnen conventen
Elke vereniging krijgt een account van de DSA; om de besturen van de konventen beter te
ondersteunen zouden we iedereen die op de inlichtingenformulieren staat een account toe te
kennen (voozitter, vice, sekretaris, webverantwoordelijke). Ivo vraagt zich af of dit wel
opportuun is. Het twaalfurencomite oppert dat ze dat wel degelijk goed kunnen gebruiken omdat
er grote emails met veel logo's en grote hoeveelheden mail worden doorgestuurd. Ivo oppert
misschien dat we zo'n account niet zomaar zouden uitdelen maar enkel op gemotiveerde
aanvraag.
Er komt uit de bus: aan de mensen van de konventsbesturen vermeld op het inlichtingenformulier
wordt de mogelijkheid geboden op gemotiveerde aanvraag een account te krijgen. Dit voorstel
wordt unaniem aangenomen.

Samenwerking DSA met provinciale uitleendienst
Bedoeling is materiaal gratis te kunnen ontlenen. Er wordt een voorstel uitgedeeld. De
samenwerking zal wel bekrachtigd moeten worden door het bestuurscollege.
De provinciale uitleendienst mag immers enkel aan VZW's en andere rechtspersoonlijkheden
uitlenen, waardoor het voor onze studentenverenigingen moeilijker is hier toegang toe te krijgen.
Via de paraplu van de DSA zou een en ander hopelijk soepeler verlopen. Kleine schade moet
door de ontlener vergoed worden (door het bedrag van de subsidies af te trekken), de grote
schade door een door de juridische dienst nog af te sluiten polis.
Ivo merkt op dat een vereniging niet verplicht is een bankrekening te hebben, hetgeen nochtans
vereist wordt in het voorstel. Dit wordt, naast enkele grammaticale correcties, aangepast tot "de
rekening
van
de
verantwoordelijke
van
de
verenigingen".
Er wordt gevraagd of de uitleendienst dan zal weigeren aan niet-DSA-erkende verenigingen uit
te lenen; men vermoedt dat dat niet het geval zal zijn, omdat deze los gezien moet worden van
reeds
bestaande
overeenkomsten
die
Proniciale
uitleendienst
lopen
heeft.
De fax/post aanvraagprocedure zou misschien wat traag kunnen zijn (onze ervaring met
bijvoorbeeld auditoriumbeheer in acht nemend, zeker daar sommige verenigingen niet ver op
voorhand aanvragen kunnen plannen); er wordt geopperd de mogelijkheid tot telefonische of
mailsgewijze
bevestiging
te
voorzien.
Praktisch gebeurt de aanvraag op het sekretariaat van de DSA, dat de aanvraag doorstuurt en een
kopie van het aanvraagformulier aan de vereniging in kwestie doorstuurt, waarmee ze

uiteindelijk naar de uitleendienst kan stappen. Er zal een link naar de uitleendienst op de DSA
homepage verschijnen, samen met de nodige aanvraagformulieren. Het aldus gemodificeerde
voorstel wordt anoniem aangenomen.

Overheadprojector
Er is een analoog uitleensysteem opgezet aan dat van de video en de tv, met dito
aanvraagformulier. Ook hier wordt een typografische fout door de scherpzinnige vergadering
rechtgezet.

Statuutswijziging binnen de konventen
Naar aanleiding van de statuutswijziging van het WVK is er een discussie geweest over de grote
frequentie van dit soort wijzigingen. De juridische dienst legt nu op dat statuutswijzigingen
slechts eenmaal per jaar in een globaal pakket zouden ingediend worden. De vergadering
verkiest tweemaal per jaar (d.i. tweemaal per jaar bij de bestuursvergadering; zo'n wijziging kan
natuurlijk vaker over en weer vliegen tussen de juridische dienst). Ivo stelt voor de sociale raad
negatief te adviseren omdat het onze vrijheid beperkt. Robbie merkt op dat bij een goed beleid
niet meer dan tweemaal jaars van statuten zou veranderd moeten worden. Er wordt opgemerkt
dat in de praktijk de wijzigingen toch al door de administratie opgehoopt worden tot een paar
keer per jaar. Sneller dan twee keer per jaar wijzigen is overigens toch moeilijk omdat de
administrativia niet uitblinken in snelheid. Er wordt opgemerkt dat het toch de taak van de
juridische dienst is om advies te verlenen over wijzigingen, dus het is een beetje sterk dat ze
weigeren hun werk meer dan tweemaal per jaar te doen. Er wordt op aangedrongen dat de
juridische dienst op zijn minst een beetje snel reageert. De coördinator merkt tenslotte nog op dat
dit een praktische uitwerking is van een procedure.

Samenwerking met de hogescholen
Het voorstel is om hogeschoolverenigingen ook tot universitaire structuren toegang te geven. De
algemene coordinatie heeft dit plan proberen te conuteren maar naar aanleiding van home
vesalius werd de disussie weer aangezwengeld (een gemengde unief/hogeschool home met een
gemengde homeraad). Raf heeft nog geen juridisch advies kunnen vragen wegens zomerse
curriculaire activiteiten. Er zal in elk geval een vergadering komen om de samenwerkingsbanden
wat nauwer aan te halen, van dewelke we echter nog niks gehoord hebben. Vooral op financieel
vlak (wie betaalt wat) zal de samenwerking niet simpel worden. Strikt genomen is dat natuurlijk
een probleem van de juridische dienst ...
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Robbie deelt reklame uit voor URGent (kotfuif 29 november met een hoop sponsors) en is
bereid tot samenwerking (bv DJ spelen op de twaalfurenloop, reportages, etc.). Het
mediakonvent gaat blijkbaar niet door omdat er minstens vijf verenigingen in moeten zitten.
De juridische dienst wil hier geen uitzonderingen op toestaan.
Er wordt om ruimere openingsuren van de brug gevraagd. Dit zou aangevraagd moeten
worden bij een zekere PPD. Grootste probleem is de huisbewaarder: na 10u 's nachts zouden
we overuren moeten betalen, en we krijgen nu al een half uurtje extra. Als we dat elke avond
moeten betalen zal de faktuur niet mis zijn, en de huisbewaarder zal het ook wel niet zo leuk
vinden om zo laat op te moeten blijven om de boel te sluiten. Voor uitzonderingen kan wel
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onderhandeld worden (in het weekend uitzonderlijk materiaal opslaan, een vrijdag extra lang
openblijven etc. is sporadisch al eens gebeurd). Het onderhoudsteam heeft wel sleutels
(omdat werken aan de server liefst tijdens de rustige uren gebeurt om op die manier de
werking van de erkende vereningen niet te hinderen); misschien kunnen we aan een beperkt
aantal mensen van verenigingen die hier een sekretariaat hebben ook zo'n sleutel geven. Dit
zal aan de sociale raad voorgesteld worden, waarbij er op gedrukt dient te worden dat het niet
de bedoeling is activiteiten te organiseren na de uren. Er zijn overigens al positieve geluiden
in die richting waargenomen. Er wordt ook geopperd het sekretariaat later open te houden (en
eventueel uren in de voormiddag te laten vallen) gewoonweg omdat het dan drukker is.
De Coördinator wijst erop dat er nog altijd een aantal sekretariaatssleutels bij voorgangers
rondhangen; de konventsvoorzitters wordt gevraagd bij hun konventen deze sleutels op te
sporen. Er wordt ook gevraagd een lijst van de sleutelhouders op het secretariaat te
deponeren.
Het KK kondigt aan open te breken en cultuur bij alle konventen te zullen centraliseren! Op
die manier zou er meer communicatie tussen cultuurproducerende en cultuurconsumerende
versterkd moeten worden. Dit zal bijvoorbeeld de vorm aannemen van een mailinglijst, een
homepage, etcetera. Er wordt gepolst naar de interesse bij de verschillende konventen. Er
wordt instemmend gemoppel waargenomen.
Na 31 oktober zal een lijst opgemaakt worden van verenigingen die niet in orde en eventueel
ook dood zijn. Naar verluidt zal er een nieuwe faculteitskring van de architecten, uiterst
rustiek genaamd de loeiende koe, het leven zien, dat zichzelf met VONK(?) vergelijkt en
beweert reeds vijf jaar te bestaan. Of het er van erkenning zal komen is minder zeker.
Woensdag 25 oktober is het twaalfurenloop. Allen daarheen. Ieder uur is er een speciale
ronde; verder ook nog een preseskamp.
Het HK wil weer meewerken met de massacantus.
De Coördintor deelt mede dat op de begroting 2001 is 300.000fr meer voorzien voor de
studentenwerking. De motivatie is onze tijdelijke verhuis naar een kleinere lokatie waardoor
een aantal verenigingen dienen uit te wijken naar een ander locatie om te vergaderen. Er
wordt gevraagd aan de konventsvoorzitters na te gaan hoe groot de nood is en of deze
verhoging genoeg zal zijn. Dit voorstel zal hoogstwaarschijnlijk aanvaard worden zo tegen
rond half november.

Volgende vergadering
Donderdag 16 november om 20u in de Zaal Raad van Bestuur.

