VKV-VERGADERING: 21/11/2002
Aanwezig:
Tim Van der Mensbrugghe (Schamper), Annelies Jeannin (Schamper), Freek Van
Baelen (GSR), Claire ??? (FK), Peter Lambert (AK), Sam De Wilde (BK), Kristoff
Tempelaer (HK), Maarten Sabbe (KK), Olivier De Moor (SK)
Afwezig/verontschuldigd:
WVK, PFK, Urgent
Verslag:
1/ GSR
Aangezien er op de volgende GSR-vergadering gestemd zal worden over het
stemrecht voor de VKV werd er beslist om hetvolgende voorstel tot statuutsweiziging
van de GSR in te dienen bij de voorzitter van de GSR: De VKV vraagt 4 bindende
stemmen in de GSR voor de VKV in het algemeen (dus afvaardiging is mogelijk), met
uitzondering voor die punten die naar de VVS toe geformuleerd worden door de GSR.
2/ Subsidies
Er werd nogmaals aan herinnerd aan de nood voor de verenigingen om de budgetten
op tijd op te spenderen (1 December!).
3/ Meubilair
Er wordt nieuw meubilair aangekocht voor het studentenhuis. Het FK stelde voor om
zetels te kopen voor de ontmoetingsruimte wat door iedereen beaamd wordt (wegens
de slechte conditie van het huidige meubilair).
4/ Sociale Raad
Axel heeft alle verenigingen per mail gevraagd om hun standpunt over de verhuur van
universitaire zalen over te brengen en heeft de vele reacties op de Sociale Raad
verwoord en aan de heer Mangeleer doorgespeeld.
Het KK benadrukt dat het voor hen een probleem is dat er maar €125 aan de huur van
een zaal mag worden opgedaan aangezien dit voor hun behoeften vaak meer is en het
grootste deel van het budget inneemt.
5/ Stadsoverleg
De DSA zal samen met eventuele vrijwilligers (SK) een voorstel naar de stad Gent
formuleren om een soort uitleendienst van stedelijke pleien en/of straten op poten te
zetten zodat de 12-urenloop bijvoorbeeld sneller de toestemming kan krijgen om de
Kunstlaan te gebruiken voor hun evenement en er minder logistieke problemen zijn
(uitvallen elektriciteit).

6/ Varia
Axel verwittigt de konventen ervan dat het plan bestaat en hoogstwaarschijnlijk zal
uitgevoerd worden om binnen enkele jaren (2005) de sociale sector van de universiteit
op regionaal niveau te plaatsen.
Tevens werd het probleem van de gestolen Barcoprojector besproken.
Er werd ook een oproep gedaan om naar het overleg over de stookzaal te komen
aangezien de inrichting hiervan voor de konventen en verenigingen belangrijk kan
zijn (bijvoorbeeld voor de fotoklas en het universitair orkest).
De voorzitter van de GSR deed ten slotte een oproep om de samenwerking tussen de
GSR en de VKV te behouden zelfs al wordt het stemrecht voor de VKV niet
weerhouden. De VKV gaat hiermee akkoord maar benadrukt bij voorkeur dit met
stemrecht te kunnen doen.

