VERSLAG VAN DE VKV VAN 07/10/2001
Aanwezigen : Burm Raf (DSA), Ivo De Decker (AK), Angela Van De Wiel (Voorzitter SR),
Nele Van Slembrouck (FK), Ward Capoen, (FK), Jean de Chaffoy (SK), Olivier De Moor (SK),
Bruno Debaenst (KultK), Vincenzo De Jonghe (Urgent) Ellen (Urgent), Robbie De laere
(Urgent), Frederik Rosseneu (HK)
Afwezig : Tim Vander Mensbrugghe (Schamper), Nick Mouton ( PFK)
Verontschuldigd : Dominiek Benoot (BK), Filip Rooms (WVK).
Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.

goedkeurig vorig verslag.
Openingsuren van het studentenhuis op zondag.
Aanwending aktiefonds voor bijkomend meubilair.
Opvolging stadsoverleg.
Mededelingen
Varia.
Goedkeurig vorig verslag.
Het vorige verslag wordt unaniem goedgekeurd.

2. Openingsuren van het studentenhuis op zondag.
Vanuit de verenigingen werd reeds meerdermale de vraag gesteld of niet mogelijk zou
zijn om zondagsavonds het studentenhuis open te houden. Vele studenten zijn op die
avond vaak vrij en kunnen zo vergaderingen bijwonen. Vooral organisaties die
samengesteld zijn uit meerdere afvaardigingen van andere verenigingen (zoals 12urenloop of massacantus) zouden hiermee hun voordeel kunnen doen. Immers gedurende
de week zijn te nauw betrokken met de werking van de eigen vereniging en kunnen zich
dan moeilijker vrijmaken om naar een vergadering te gaan. Vooral iedereen op hetzelfde
ogenblik rond de tafel krijgen blijkt lastig uit te vallen. Om die reden vergaderen veel
verenigingen op zondagavond. Echter vaak moeten ze dan uitwijken naar één of ander
kot, die eigenlijk niet voorzien zijn op derglijke bijeenkomsten. Bovendien de nodige
overlast met medebewoners met zich meebrengt. De konventsvoorzitters vragen de
coördinator DSA om een nota in die zin op te stellen en aan de bevoegde
beslissingenorganen voor te leggen. Een lid merkt op dat het wellicht niet mogelijk zal
zijn, omdat de studenten in de week-ends niet verzekerd zouden zijn.
3. Aanwending aktiefonds voor bijkomend meubilair.
Tijdens de examenperiode en de vakantie werden de lokalen tussen het huidige
studentenhuis en de resto, opgefrist en ter beschikking van de studentenactiviteiten
gesteld. Echter voor aankoop van meubilair was er geen budgetaire ruimte voorzien. Om
de grootste nood al enigszins te lenigen stelt de coördinator voor om met het aktiefonds
reeds een deel van wat meubilair aan te schaffen, zodoende kunnen deze lokalen toch
gebruikt worden. De konventsvoorzitters stemmen met dit voorstel in.

4. Opvolging stadsoverleg.
Belangrijk om te vermelden is dat er voor twee activiteiten een principiële goedkeuring
werd gegeven om ze te laten doorgaan op het St Pietersplein. Nl. Gravensteenfeesten en
massacantus. Let wel de voorwaarden moeten duidelijk gerespecteerd worden. (zie verder
verslag Stugent 4). Het volgende stadsoverleg is gepland op 8 october 2001 om 9.00u in
de commissiezaal van het stadhuis. Op de agenda staat zeker de opvolging van de
studentenactiviteiten. Het SK meldt dat ze hun dossier conform de afspraken hebben
ingediend, maar ze hebben daaromtrent nog geen antwoord van het stadsbestuur
gekregen. Het SK en het FK stellen zich kandidaat om naar het overleg te stappen.
Belangrijk is evenwel dat er iemand van de Twaalfurenloop meegaat om dit dossier nader
toe te lichten. De coördinator zal het twaalfurenloopcomité inlichten.
5. Mededelingen van de dienst.
• Vanaf januari 2002 zou er een extra werkstudent voorzien zijn voor de werking
van de Dienst studentenactiviteiten. Het is de bedoeling dat deze meer in de
avonduren aanwezig zou zijn en onder meer verenigingen helpt.
• Zoals de ontwerpbegroting er nu voorligt, wordt de tijdelijke verhoging van het
subsidiebudget om de uitwijk naar de zogenoemde tijdelijke locatie op te vangen,
omgezet in een permanente verhoging, om onder meer de extra inspanningen die
studentenverenigingen zich moeten getroosten in het kader van buurtpreventie te
helpen dragen. Echter de begroting van de sociale sector moet wel nog naar de
Sociale Raad voor advies.
6. Varia.
Urgent meldt dat ze snel moesten verhuizen, omdat ze in de weg zaten voor de renovatie
van de korte Meer. Ze zitten nu gehuisvest in het oude portierswoning hiernaast (nummer
43). Ze nodigen hierbij iedereen uit om even een kijkje te nemen in hun studio's,…..
Ook interessante activiteiten kunnen via Urgent bekend gemaakt worden.
Voor het verslag
Raf Burm
Coördinator Dienst Studentenactiviteiten

