VKV-vergadering van 22 februari 2001
Aanwezigen
Isabelle Van Hiel (PFK), Bruno Debaenst (KK), Dominiek Benoot (BK), Tom De Paepe
(Schamper), Joris Roos (GSR), Jean de Chaffoy (SK Ghendt), Ward Capoen (FK), Christophe
Demunter (AK), Ivo De Decker (AK), Filip Rooms (WVK), Geert V. (verslaggever), Raf Burms
(voorzitter). In extremis: Edwin Maes (SK Ghendt).

Goedkeuren vorig verslag
Er zijn geen opmerkingen, ondanks de opzettelijke fouten erin om te zien of ergens ooit iemand
die dingen ook wel leest.

Nieuwe/Geschorste verenigingen
BK: Student Welkom Club (een soort ISAG-achtige)
HK: Home Vesalius. Geschorst: Vesalius, Heymans.
het eeuwig fluctuerende WVK: Uitgesloten: IEEE/Werkgroep ComputerWetenschappen.
Erkend: Milieu Actie Forum, Vluchtelingen Actie Comite. In begeleiding: Vereniging voor
milieusanering, KRITICA. Uitgestelde beslissing: ATTAC.
KK: in erkenning: Gents Universitair Koor
PFK: uitgesloten: KVHV (conferatur supra) FK VLAM weg, VBK erbij.

Stand van zaken: KVHV dossier
Er is heel snel een juridisch advies binnengekomen (!) zodat Raf al een dossier voor de Sociale
Raad heeft kunnen samenstellen. Het advies is duidelijk genoeg geweest zodat Raf niet heeft
gewacht tot deze vergadering. Het advies luidt dat de klacht als integraal ongegrond geklasseerd
wordt. De sociale raad heeft dan ook unaniem geadviseerd aan het bestuurscollege om die klacht
ongegrond te verklaren. Er is intussen een nieuw KVHV-dossier hangende.

DSA-receptie
Iedereen wordt om 8 uur in de aula verwacht. Enkele mensen worden vanaf 6 uur verwacht om
de drank te ``bewaken''. Van de konventvoorzitters wordt een speech verwacht. Tegen 12 zouden
we uit de aula moeten zijn. Misschien kunnen we wat inspelen op de komende
rectorverkiezingen (potentiële hoge piet-kandidaten zullen aanwezig zijn). De vergadering
suggereert dat Raf al onze speeches geeft :-) Vergeet uw speech niet te beginnen met ``geachte
heer Rector'' enzovoort.

Accounts
Deze accounts zijn bedoeld voor de konventsvoorzitters en de mensen op het
inlichtingenformulier en niet voor ex-studenten. Er wordt gevraagd dat de ex-studenten (we
zullen maar geen namen citeren) stilaan hun account opkuisen en hun zozeer geliefde
studentenbestaan vaarwel te zeggen. Hopelijk kan hierdoor de PC-zaal ook wat ontlast worden.
In de komende weken zal hier wat scherper op gecontroleerd worden.

Studenten onthaalbeleid
Met Dieter, Ivo en Peter Gomeire van de GSR zijn we zoals afgesproken naar StudioO voor een
voorbereidende vergadering, waarop plots iemand van het kabinet van onderwijs bleek op te
duiken (blijkbaar uitgenodigd door Peter), hoewel de bedoeling was eerst de sneuveltekst in een
definitieve vorm te gieten, waardoor de teneur van de vergadering niet echt was wat ze zou
geweest moeten zijn (wie nog mee is met deze zin roept nu luidop hoera). We zouden liever wat
meer aandacht willen voor een echt studentenonthaalbeleid en wat minder voor politieke
promotiestunts. De aldus opgestelde tekst werd naar de stad Gent opgestuurd en we wachten nu
hun reactie af en hopen eens een namiddag bij sovoreg met de mensen van het stadsbestuur door
te brengen om onze werking wat toe te lichten.
Raf heeft ook eens de Schampers opgezocht en alles wat gaat over de relatie studenten/stad in
een persmap gekieperd ten behoeve van de dames en heren politici.

Varia
Donderdag 1 maart: dag van het Kultureel Konvent met allerlei activiteiten vanaf 5 uur. We
worden op de receptie uitgenodigd.
De volgende GSR-vergadering ivm de komende rectorverkiezingen zal plaats vinden op 8 maart
vanaf 6 uur met achteraf receptie. Idem voor de vice-rector op 28 maart vanaf 2 uur. Op deze
activiteiten komen de kandidaten voor deze postjes zich eens voorstellen.

Volgende vergadering
Donderdag 22 maart om 20.00 waarop we zeker de lijst van financierbare onkosten zullen
moeten bespreken.

