Verslag VKV Maandag 05.05.2003
Aanwezigen
Olivier De Moor (SK), Stijn Lemmens (SK), Filip Van Hastel (SK), Joachim
Westerlinck (SK), Ivo De Decker (AK), Peter Lambert (AK), Wim Aerts (PFK),
Rien Emmery (Schamper), Tim F. Van der Mensbrugghe (Schamper), Axel
Ronse (DSA), Nicholas Courant (DSA)

Verslag
Statuutswijziging
Axel Ronse ligt het voorstel om de DSA-statuten te wijzigen met betrekking
tot het seniorenkonvent toe:
- Er bestaat een historisch gegroeide mistoestand waarbij het
seniorenkonvent erkend is en diens statuten door de universitaire
overheid zijn goedgekeurd, maar deze statuten toch ingaan tegen
bepalingen in de DSA-statuten betreffende de vereisten voor erkende
studentenclubs.
- Om huidige en toekomstige problemen te vermijden stelt de
studentencoördinator daarom een wijziging van de DSA-statuten voor
waardoor de SK-statuten meer in overeenstemming hiermee gebracht
worden.
Na enige discussie waarbij verschillende mogelijkheden worden overlopen
beslist de VKV unaniem om het volgende voorstel tot statuutswijziging aan te
nemen:

Titel IV: De erkenning van studentenverenigingen
Artikel 9
§ 1.Een studentenvereniging wordt erkend door opname in een van de in art. 6
opgesomde konventen.

Deze regel is echter niet van toepassing op de verenigingen opgenomen in
het seniorenkonvent.
Studentenverenigingen die handelen in strijd met de democratische beginselen en de
fundamentele rechten en vrijheden zoals vervat in de Grondwet en het
Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele
Vrijheden, tot dergelijke handelingen aanzetten of beogen bij te dragen
tot de legitimering ervan, kunnen niet erkend worden.

Onverminderd het bepaalde in art. 3 kan een erkende studentenvereniging gebruik
maken van de faciliteiten die de Universiteit of de Dienst
Studentenactiviteiten ter beschikking stelt van erkende studentenvereningingen.
§ 2.Om opgenomen te worden in een konvent dient de kandidaat-vereniging een
gemotiveerde toetredingsaanvraag in bij de voorzitter van het betrokken
konvent, met kopie aan de coördinator van de Dienst Studentenactiviteiten. De
aanvraag dient vergezeld te zijn van de statuten van de kandidaatlidvereniging
en de bijkomende stukken die vereist worden door de statuten van het betrokken
konvent. In de toetredingsaanvraag stelt de vereniging zichzelf en haar werking voor,
en verklaart zij waarom zij meent in aanmerking te komen voor opname in het
betrokken konvent. De voorzitter plaatst de toetredingsaanvraag op de agenda van de
eerstvolgende regelmatige zitting van de Algemene Vergadering.
§ 3.De Algemene Vergadering behandelt de toetredingsaanvraag volgens de
procedure bepaald in de statuten van het konvent, toetst de aanvraag aan de
toetredingscriteria en de doelstellingen van het konvent en neemt een gemotiveerde
beslissing betreffende de goedkeuring of de afwijzing van de
toetredingsaanvraag.
§ 4.De Algemene Vergadering bepaalt het subsidiebudget dat de nieuw erkende
studentenvereniging wordt toegekend voor de rest van het burgerlijk jaar in
overeenstemming met de statuten.

