Verslag Vergadering 22/03/2001

Aanwezigen
Raf Burm (DSA), Geert V. (undercover), Filip Rooms (WVK), Ivo De Decker (AK), Dimitri
Simoens (KK), Dieter Vanheuverbeke (FK), Peter Poelman (VVS), Jean de Chaffoy (SK),
Thomas Vander Stekele (URGent), Ellen Van Effeltaire (URGent), Joris Roos (GSR), Tim
Van der Mensbrugge (Schamper), Dominiek Benoot (BK). Verontschuldigd: homekonvent
(Frederik Rosseneu). Vertraagd: PFK.

Varia: alternatief voor het Student Welcome Pack
Iemand van de VVS krijgt het woord. Er gaat een foldertje rond. Het initiatief is ontstaan in
Leuven waar de studenten ook niet content waren dat ze niks te zeggen hadden over de
inhoud van hun studentenverwelkomingspakket. Het ding heet nu November 17th kit,
genoemd naar de internationale studentendag of zoiets. Voordeel van deze aanpak: we kunen
meer zelf beslissen wat we erin steken en er zal minder papierbrol in steken. De kits zouden
aan de studentenrestaurants verdeeld worden, maar ook elders, dit om voldoende studenten te
bereiken. Vandaar dat ze natuurlijk bij het VKV komen aankloppen: lokale
studentenverenigingen kunnen hun eigen sponsoring toevoegen aan de kit en ze verspreiden
aan hun leden.
Het BK biedt aan om onder haar leden dergelijke pakketten te verspreiden. Algemeen
probleem is een beetje dat we moeten vermijden dat een student van verschillende
verenigingen apart een zakje ontvangt. Een knipje in de studentenkaart zetten is ook
mogelijk.
Er wordt gevraagd hoe de konventen zelf kunnen controleren wat er in de pakketten gaat
zitten. De sponsors voor enkel Gent zouden de konventen zelf kunnen regelen en de grote
bedrijven die in meerdere steden aktief zijn kan de November 17th organisatie afhandelen.
We besluiten om eerst eens te kijken welke konventen voor de verdeling willen instaan en
daarna nog eens af te spreken met de November 17th organisatie.
Intermezzo: er wordt drank uitgedeeld.

Goedkeuring vorig verslag
Er zijn geen opmerkingen.

Stookplaats: nabespreking
Vorig jaar hebben we het rectoraat bezet omwille van de slechte huisvesting van de
studenten. De unief stelde voor de Brug te renoveren en de stookplaats ook. Intussen is dat
veranderd in een verhuis van de Brug (die dan opgegeven wordt als studentenhuis) naar de
stookplaats. Prof. Mees en zijn assistent hebben aardig wat werk in een voorstel gestoken; het
universiteitsbestuur is in principe akkoord en vraagt nu het fiat van de studenten. Vanaf april
zou dan begonnen worden met de bouwaanvraag en verdere administrativia. Er worden
enkele plannen uitgedeeld van de voorstellen voor de inrichting van de stookplaats. Op kleine
wijzigingen na is dat het huidige voorstel (wat liftkokers en zo). Het voorstel is open voor

wijziging; veel lokalen kunnen makkelijk van bestemming veranderen dus er kan over
gediscussieerd worden. Ivo biedt aan om de presentatie van Prof. Mees over te doen voor de
geïnteresseerden (volgende dinsdag om 8u op de BOB vergadering waar alle
geïnteresseerden welkom op zijn). De stookplaats biedt ongeveer acht keer meer ruimte dan
de huidige Brug, er is een grote polyvalente zaal voorzien, een cafetaria, enz. De precieze
invulling van de lokalen kunnen we zelf bepalen, het gaat nu om een princiepsakkoord dat de
studenten akkoord zijn met deze lokatie als nieuw studentenhuis. De coördinator van de DSA
zal dan mogen beslissen wie waar kan komen (uiteraard zal dat naar verwachting in overleg
met de VKV gebeuren); de unief zelf zal er zich dus niet mee bemoeien, en we kunnen dus
ook snel iets veranderen naargelang de noden. We moeten dus nu kiezen tussen de Brug
(waar de kelder en zolder om veiligheidsredenen waarschijnlijk zouden uit verwijnen) en de
stookplaats. Belangrijk is dat we ervoor moeten waken dat de studenten zelf kunnen beslissen
wie een lokaal krijgt en niet een of andere prof. Het FK dringt erop aan dat ook
faculteitskringen die geen lokaal hebben een plaatsje in de stookplaats zou kunnen krijgen.
De mogelijkheid zal ingebouwd worden dat bepaalde lokalen 's avonds (en 's nachts) ook
toegankelijk zijn (men denke aan een fuif in de grote polyvalente zaal). Misschien kunnen we
samen met onze goedkeuring van het project de vraag koppelen ivm toegangscontrole (dat
blijkt al min of meer in orde te zijn), een systeem om een telefoon te delen over verschillende
verenigingen (met een code of zo), enz. We moeten ook een naam vinden natuurlijk. Raf stelt
voor dat we op de BOB vergadering van dinsdag zullen stemmen. Daarmee gaan we dan naar
de sociale raad van april, waarna alles van start kan gaan.
Onthaalbeleid stad Gent
Op onze officiëe reactie zijn twee reacties binnengekomen: van de burgemeester (die
antwoordt dat hij ons antwoord heeft ontvangen) en van schepen Termont die zegt dat
schepen Vandenbossche het overlegplatform zal organiseren. Eerste officiele vergadering:
dinsdag 10 april, 10u des morgens in het Oostenrijks Salon van de stad Gent. Er worden
enkele bezwaren geformuleerd tegen de afvaardiging van Peter Komeire, we zouden
misschien liever iemand anders willen als onze afgevaardigde, die om het vriendelijk te
zeggen wat minder politiek gebonden is.

Evaluatie DSA-receptie
Er is blijkbaar geen bijzondere commentaar.

Volgende vergadering
Iedereen bekijkt best eens de lijst van financierbare onkosten, want die moet blijkbaar elk
jaar goedgekeurd worden. Alternatieve strategie: we behouden de lijst.
Dieter heeft het idee geopperd het VKV de bevoegdheid te geven de erkenning van nieuwe
verenigingen te bekijken en eventueel af te keuren, dit omdat bij sommige konventen een
wildgroei van verenigingen van een bepaalde strekking ontstaat. Het systeem zou zijn dat
eerst het konvent de aanvraag moet goedkeuren en daarna de VKV. Naast een extra
mogelijkheid om aanvragen af te keuren zou het systeem ook kunnen werken als extra
beroepsmogelijkheid tegen een uitsluiting. Raf wil zo'n reglementswijziging goedkeuren als
de konventsvoorzitters het voorstel aanvaarden. Tot in 1997 bestond er een Administratieve

BeroepsCommissie van konventsvertegenwoordigers om een beroep van een vereniging die
niet erkend werd te behandelen; iets soortgelijks zouden we nu dus terug willen inbouwen.
We kunnen zo ook vermijden dat het bestuurscollege geïrriteerd geraakt door bepaalde
verenigingen die keer op keer een beroep aantekenen bij het universitair bestuur, en waardoor
ze misschien op het idee kunnen komen om zelf alles te regelen.
Voor: AK, BK, KK, FK, SK, WVK, Schamper, Urgent; tegen: niemand; het voorstel wordt
aangenomen en Raf zal een voorstel tot statuutswijziging in elkaar steken.
Volgende Vergadering:
Donderdag 19 april 20u, zaal Raad van Bestuur.

