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1.Goedkeuring verslag
Het verslag is goedgekeurd met alle stemmen.
2.Toelichting Studentenoverleg
• Er wordt er aan gewerkt om het uitlenen van zaken van de stad eenvoudiger te maken.
• Sportcheques lijken niet echt noodzakelijk omdat sport reeds goedkoop is.
• Stadsplan van USE- it
• Winkelpas
• Gratis openbaar vervoer is budgetair niet mogelijk ; Gent heeft meer buslijnen dan
Leuven.
• Kotnet? Goedkope internetaansluiting voor studenten op kot. Reeds initiatief vanuit
Ugent voor 25euro per maand.
• Stad Gent vraagt wie ze moeten contacteren voor de verschillende vergaderingen
(StuGent, Gent ontgroent…).
Rechtstreeks: enkel DSA wordt uitgenodigd.
Onrechtstreeks: iedereen kan uitgenodigd worden na overleg met de DSA.
3.Toelichting Gentse StudentenRaad

St.-Pietersnieuwstraat 45, B-9000 Gent Belgium
tel. +32(0) 264.70.85 of +32(0)9 264.70.80 • fax +32(0)9 264.35.70
e-mail : secretariaat@student.UGent.be http://www.student.UGent.be
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Er is vorig jaar een voorzitter gekozen. De voorzitter is niet naar de vergadering
gekomen en heeft de functie naast zich gelegd. De positie is dan ook open.
Home Konvent Berta: voorkeur voor vaste studenten
VVK heeft 4 stemmen in GSR.

4. Toelichting Sociale Raad
• Nicholas is nog niet officieel studentenbeheerder. Dit is wel mogelijk vanaf 1 januari.
• De VKV heeft een stemgerechtigde vertegenwoordiger in de Sociale Raad; dit is Ivo
Dedecker.
• Sociale Raad:
1. Begroting goedgekeurd: 90 000euro.
2. Nicholas voorgedragen als studentenbeheerder.
3. Voorstel aanpassing subsidies: vraag om meer uitleg.
-Herstel van instrumenten: voorstel is om een verzekering te nemen en deze
terugbetaalbaar te maken.
-Reparatie persoonlijke instrumenten: rechtstreeks terugbetaalbaar maken is
waarschijnlijk niet goedkeurbaar.
-Limiet op huur van zalen: vraag om verduidelijking. Enkele konventen / verenigingen
zullen Nicholas bewijsmateriaal bezorgen.
-Spreker: in de Sociale Raad staat men afkerig tegen het voorstel om het bedrag voor
sprekers tot 250euro te verhogen. Als alternatief wordt voorgesteld om
overdraagbaarheid tussen de maanden mogelijk te maken.
4. Er was een gesprek i.v.m. sociale voorzieningen ten delen tussen unif en hogescholen.
Is een dergelijke samenwerking op vlak van de studentenverenigingen ook mogelijk?
5. Toelichting subsidies 2003
6. Vertegenwoordigers VKV in Sociale Raad
• Voorstel (in statuten zetten of afspraak maken): hoe VKV vertegenwoordigers kiezen
voor Sociale Raad. Het doel is het niet zonder vertegenwoordigers vallen op bepaalde
momenten. Dit wordt tegen de volgende vergadering voorbereid.
7. Varia
• HK: openbaar maken van activiteiten: “waarom “openbaar” indien verschillende
studentenverenigingen…?”
• BK: bestaat er een soort praktische gids voor de verenigingen om hun organisatie te
ondersteunen?
8. Datum van de volgende VKV
Datum van de volgende subsidievergadering wordt achteraf via mail bepaald.
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