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Verslag

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
Het verslag werd unaniem goedgekeurd.

2. Aanstelling afgevaardigde Sociale Raad
•

•

Iftara Mohammad ligt namens de Sociale Raad toe dat door de nakende
hervorming van de samenstelling van enkele van de hoge organen aan de
Ugent, waaronder de SR, de mogelijkheid vrijkomt om een afgevaardigde
van de VKV naar de SR te sturen.
Er zijn 2 kandidaten:
o Ivo De Decker (AK):
Lange staat van verdienste binnen de werking van de
konventen en de studentenvertegenwoordiging.
Beseft het belang van de konventen.
Is geïnteresseerd om deze belangen binnen de SR te
verdedigen.
Heeft momenteel een mandaat binnen een FSR en zit in het
AK.

•

o Hans Pijpelink (FK):
Zit reeds 4 jaar in verschillende bestuurorganen van de
studentenvertegenwoordiging.
Is wel gemotiveerd maar kijkt voorlopig liever de kat uit de
boom aangezien hij niet echt een voorbereiding heeft
kunnen maken door het late verkrijgen van de informatie.
Dit punt zal hernomen worden tijdens de volgende vergadering (begin
april)

3. Voorstelling Jaarverslag
•

•

•

•

•

Op 12 maart gaat de voorstelling van het jaarverslag van de DSA door in
de Sioux (gelegen in de Platteberg, vlakbij de Vooruit en de Minardschouwburg).
Tijdens de voorstelling worden de voorzitters van de konventen (of een
vervanger) verwacht een korten voorstelling te geven van de werking van
hun konvent tijdens het voorbije jaar.
Helaas kan Luk Alloo toch niet komen. Hij zal vervangen worden door
Tim F. Van der Mensbrugghe voor wat betreft het ludieke luik van de
voorstelling.
Programma:
• 20u: deuren
• 20.30u: begin speeches
• verwelkoming + voorstelling jaarverslag DSA door Axel Ronse
• AK
• BK
• FK
• HK
• KK
• PFK
• SK
• WVK
• URGent
• Schamper
• Cultuurcheques
• Bios
• Participatie
• Studentenvademecum
• Rector
• Sketch Tim VdM
• Receptie + fuif
Als dank voor de inzet zal de DSA drankbonnetjes uitdelen aan de
konventsvoorzitters en zullen er hapjes voorzien zijn.

4. Stookplaats
•

•
•
•
•

•

•

•

•

De DSA-coördinator en Ivo De Decker leggen uit dat het edito dat in
Schamper verscheen over de stookplaats op een misverstand berust en
onjuist is. Het project is niet op de lange baan geschoven maar in overleg
met de architect (Dr. Prof. Mees) wordt momenteel volop gewerkt aan de
laatste fase van de bouwplannen zodat de aanbesteding kan gebeuren op
een verantwoorde wijze.
De huidige bouwplannen hangen ter inzage in het aktielokaal op de eerste
verdieping van studentenhuis de Brug.
Volgens een positieve schatting zouden de werken begin volgend jaar
reeds kunnen aanvangen.
Het FK vraagt indien het gerucht dat er een soort badgesysteem komt
inderdaad klopt.
Ivo De Decker (die namens het BOB nauw heeft samengewerkt met de
architect in het tot stand komen van de plannen) bevestigt dat dit een
mogelijkheid is. Maar dergelijke zaken die eerder tot de afwerking van het
gebouw behoren zijn nu nog niet beslist en zijn evenmin prioritair op dit
moment. Prioritair is momenteel dat de aanbesteding zo snel mogelijk
kan gebeuren zonder fouten zodat de werken ook zo snel mogelijk
kunnen aanvangen. De invulling van het gebouw en concrete afspraken
in verband met de werking, openingsuren, beveiliging, etc... worden
zowieso pas in een latere fase beslist en dan zullen de studenten ook
medezeggenschap kunnen hebben.
Dergelijke discussies voeren
alvorens de aanbesteding binnen is heeft weinig zin.
Ivo oppert de mogelijkheid om in de nabije toekomst een rondleiding te
geven in het gebouw zoals het nu is zodat iedereen binnen de VKV al
enig inzicht in de structuur en ligging van het gebouw heeft alvorens op
basis van de plannen dan de discussie over invulling en werking te
voeren. Er is reeds een voorstelling door de architect gepland op de
persconferentie van het PFK-verkiezingsdebat in het Pand op 25 maart.
Details hierover volgen later.
Iftara merkt op dat er in de commissie Sociale Zaken wel reeds over de
invulling en werking van het gebouw wordt gediscusieerd en tevens dat
men op hoger niveau binnen de Ugent hierover ook reeds plannen maakt.
Axel vermeldt het voorstel dat binnen de studentenwerking (BOB) is
gegroeid om een VZW op te richten die uit studenten bestaat, eventueel
aangevuld met een vast personeelslid, en de uitbating van het
studentenhuis op zich neemt (verhuur en toewijzing lokalen, uitbating
cafétaria...).
Ivo stelt dat het namens de studenten beter zou zijn om nu vooral een
signaal naar de universitaire overheid te geven “wij willen echt dat het er
komt”. Dit gebeurt best door mee te werken om de aanbesteding zo snel
mogelijk te laten verlopen en de discussie over de invulling tot daarna te
laten wachten. Dergelijke discussie is daarenboven toch niet zinvol

aangezien beloftes die nu gemaakt kunnen worden later dan weer zouden
ingetrokken kunnen worden.
• Axel stelt voor om hierop anticiperend reeds het BOB te heroprichten met
als kandidaten:
• Philippe De Backer (aangezien hij reeds in de bouwcommissie
zetelt.)
• Ivo De Decker
• DSA (Axel en/of Nicholas)
• Vertegenwoordiger GSR
• Vertegenwoordiger VKV
• Vertegenwoordiger Sociale Raad
5. Gent Ontgroent
•

•

•

•

•
•

De stad Gent heeft aangekondigd om de studentenonthaaldag in
concessie te geven aan de organisatie ‘Guido’. De stad heeft evenwel
belooft om de studenten nog inspraak te laten hebben in het concept van
de onthaaldag.
Hiermee rekening houdend merkt Axel op dat ernaar gestreeft zou moeten
worden om de workshop voor de verenigingen proberen in te passen in de
onthaaldag om aldus tot een win-win situatie te komen. Tim Van Loo (SK)
geeft zich op als extra kandidaat voor de werkgroep ter voorbereiding van
de workshop.
Hans Pijpelink stelt voor om via het FK druk uit te oefenen op Guido om
de studentenverenigingen in het concept van de onthaaldag te betrekken
en de mogelijkheid open te laten om de workshop hierop te laten
aansluiten.
Claire Weustenraed stelt dat zowel de mogelijkheid om de workshop apart
te doen als om het met de studentenonthaaldag te verbinden moet
worden opengelaten.
Vincenzo De Jonghe stelt dat het voordeel voor Guido om met de VKV
samen te werken misschien te klein zal zijn.
De DSA stelt dat dit niet hoeft indien er een toer georganiseerd wordt die
vertrekt vanuit een centrale plaats waar Guido commerciële activiteiten op
poten kan zetten en die dan langs het studentenhuis de Brug passeert.

6. Varia
•

Olivier De Moor wenst een incident aan te geven dat zich voordeed met
de voorzitter van het KVHV (Tom Vandendriessche).
Toen Tom
Vandendriessche bij de studentenvereniging BUK (Brugse Universitaire
Kring) wou treden stelde Olivier dat dit niet kon, hierin gesteund door de
praeses van BUK (die een lidvereniging van het SK is), aangezien het
KVHV via het GSK het SK probeert kapot te maken. Verder staat Tom
Vandendriessche bekent als een rechts-extremist en dreigden enkele

•

•

•

•

•

•

leden van de BUK de studentenclub te verlaten indien Tom
Vandendriessche werd toegelaten. Na dit verbod door Olivier drong Axel
aan op een gesprek tussen Olivier en Tom Vandendriessche. Toen dit
gesprek plaatsvond stelde Tom Vandendriessche dat een homoseksueel
lid van het SK die het gesprek bijwoonde uit zijn buurt moest blijven. Toen
deze om uitleg vroeg werd hij hardhandig op bevel van Tom
Vandendriessche door twee van diens kompanen naar achteraan het café
waar het gesprek plaatsvond gesleurd. Toen Olivier dit wou verhinderen
werd hij door één van beiden KVHV-leden op het gezicht geslagen. Toen
Olivier uitleg vroeg aan Tom Vandendriessche stelde deze expliciet dat
homo’s niet welkom zijn in het KVHV. Olivier stelt dat dit absoluut niet kan
aangezien het KVHV een erkende studentenvereniging is die zowel
volgens de statuten van het PFK als van de DSA aan het EVRM en/of
UVRM moet voldoen. Een dergelijke handelwijze en uitspraken gaan hier
resoluut tegen in.
Verder heeft Olivier ook problemen met de wijze waarop hij als
konventsvoorzitter ter orde werd geroepen door de studentencoördinator.
Is een konventsvoorzitter immers niet in staat om zijn konvent te
beschermen door extremisten te weigeren?
Axel stelt dat dit uiteraard kan maar dan op een officiële wijze. Er moet
dus worden aangetoond dat er een gegronde reden is om iemand te
weigeren. Wat betreft het ter orde roepen heeft de studentencoördinator
gewoon de statuten van de DSA gevolgd die stellen dat elke lidvereniging
(hier het KVHV) een onderzoek kan aanvragen naar een andere
vereniging of konvent en dat de coördinator hieraan gevolg kan geven.
De studentencoördinator heeft dit specifieke probleem proberen op te
lossen door een gesprek tussen de betrokken partijen te regelen en had
dus allerminst de bedoeling om het gezag van de SK-voorzitter in twijfel te
trekken. Het gaat hier enkel om het toepassen van de DSA-statuten en
dit voor iedereen op een gelijke manier. Ook het SK kan hiervan gebruik
maken.
Olivier vraagt namens het SK een officieel onderzoek aan, conform de
statuten van de DSA, bij de studentencoördinator naar het voorgenoemde
incident. Tevens wenst hij te benadrukken hiermee niet de bedoeling te
hebben het KVHV te beschadigen maar enkel om het SK van schade te
vrijwaren. Dit vanuit de redenering dat erkende studentenverenigingen
het imago van de Ugent beschadigen indien de praeses zich aan
homofobe uitspraken en daden bezondigt.
Axel belooft een onafhankelijk onderzoek te zullen uitvoeren door de
betrokken partijen een getuigenis te laten uitvoeren en dit dan als dossier
door te sturen naar de Sociale Raad.
Iftara Mohammad vraagt in het kader van een onderzoek binnen de
commissie Diversiteit indien de konventsvoorzitters eens zouden kunnen
nagaan waarom er zo weinig mensen van allochtone oorsprong in het
verenigingsleven participeren.
Axel vraagt de konventsvoorzitter om donderdag naar de GSR

vergadering te komen en eveneens naar de commissie Sociale Zaken.

