VERSLAG VERGADERING KONVENTSVOORZITTERS dd.
24/01/2000
Aanwezig:
L.-Philippe Van Cauwenberge (verslag-DSA), Isabelle Van Hiel (PFK), Bart Ameye (PFK), Christophe De
Munter (AK), Dorian Willems (HK), Robbie Delaere (URGent), Cathy Van der Ha (BK), Dieter
Vanheuverbeke (FK), Tom Spruytte (WVK), Steven Dewinter (WVK), Bernard Grymonpon (WVK), Raf Burm
(bijna-coördinator a.i.)
Verontschuldigd:
Schamper
Afwezig:
SK, KK,

1. Voorstelling nieuwe coördinator
De nieuwe coördinator van de DSA stelt zichzelf en zijn doelstellingen kort voor
(verderzetten beleid, verminderen eventuele spanningen, informatisering,...).
Vermits de benoeming eerst nog moet goedgekeurd worden op het Bestuurscollege dd.
28/1/00, en de nieuwe coördinator pas in loop van de daaropvolgende week zijn contract
zal kunnen ondertekenen, heeft hij momenteel nog geen enkele officiële bevoegdheid.
Dringende zaken (bv. bestellen bussen) worden momenteel door Andre Vandevelde
(secretaris) opgevolgd.
2. Goedkeuring verslag vorige VKV
Dit verslag is aan iedereen doorgemaild, en was eveneens beschikbaar via internet.
Het wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.
3. Overzicht jaarverslagen
De coördinator geeft een overzicht van de jaarverslagen die op dit moment (stand van
vrijdag 21/1) reeds binnen zijn. Hij vraagt dat de konventsvoorzitters de jaarverslagen
van hun eigen lidverenigingen zouden nakijken, vermits er momenteel geen coördinator
aangesteld is, en hij zich nog volop aan het inwerken is. Ook moeten de
konventsvoorzitters er bij hun verenigingen nogmaals op aandringen dat alle
jaarverslagen tijdig (dit is VOOR 31/1/2000) ingediend worden. Vraag WVK-vz.: moeten
ook verenigingen in begeleidingsprocedure een jaarverslag indienen?
Antw. ex-coördinator: dit lijkt wel aangewezen, gezien zij begeleid worden met het oog
op erkenning, kan zo'n jaarverslag handig zijn als bewijsmateriaal. Op die manier heeft
ook de DSA enig zicht op de activiteit van deze verenigingen.
4. Beroepsdossiers
Er zijn 3 beroepen ingediend tegen de beslissingen van de vorige VKV. Deze zullen voor
advies behandeld worden op de Sociale Raad dd. 14/2/2000, en daarna zal het
Bestuurscollege in een volgende vergadering een beslissing nemen.
• URGent: tegen wijziging van art. 27 (waardoor URGent haar stemrecht in
de VKV verliest)
• HK: tegen de subsidieverdeling

•

KK: eveneens tegen de subsidieverdeling

Voor alle dossiers die door hogerhand moeten beslist worden, is een gelijkaardige
bundel ingediend bij de secretaris van de Sociale Raad, deh. M. Bracke, Deh. D.
Mangeleer en de rector. Deze bundel bestaat uit:
• korte samenvatting van de beslissing
• verslag van de betreffende vergadering
• eventuele reglementen en nota's waarop de beslissing gebaseerd is en/of
die moeten gewijzigd worden als gevolg van de beslissing
• eventuele beroepen van konventen tegen deze beslissing
Normaal gezien moet de coördinator een gemotiveerd advies opstellen voor de
sociale raad.
Deze beroepen stellen de bevoegde organen voor een juridisch probleem: het is
wel voorzien dat verenigingen in beroep gaan tegen de beslissing van hun
konvent, maar niet dat konventen in beroep gaan tegen de beslissing van de
VKV... Volgens de voorziene procedure hebben de betrokkenen wel hoorrecht op
de vergadering van het Bestuurscollege.
Ter info: het KVHV heeft eveneens een beroep ingediend, ditmaal tegen haar
schorsing door het PFK, en dit zowel bij het Bestuurscollege als bij de
Regeringscommissaris.
5. Varia
URGent meldt dat haar MEGA-KOTFUIF gepland is op 22/3/2000, de DJ's van dienst
zijn waarschijnlijk de 'Flying Dewaele Brothers'. Medewerkers zijn altijd welkom. De
konventsvoorzitters willen hieraan wel meewerken. URGent houdt op 23/2 een
mediadebat, waarvoor Paul Jambers al zeker heeft toegezegd. Dit debat zal live
uitgezonden worden via internet http://wwww.urgent.rug.ac.be/ en via de ether (107.7
Mhz). Op 29/2 organiseert URGent opnieuw een top100, met Schamper als
mediasponsor.
Tenslotte heeft URGent nog enige kritiek op Schamper, omdat in het artikel over on-line
media (Schamper 377) URGent niet vermeld wordt, terwijl dit in vele andere tijdschriften
wel het geval is.
6. Toost
De vergadering wordt afgesloten met een (langdurende) toost van de nieuwe coördinator,
waarvoor hartelijk dank.

Voor het verslag,
L.-Philippe Van Cauwenberge
ex-coördinator Dienst Studentenactiviteiten.

