Verslag VKV Maandag 10.02.2003
Aanwezigen
Kristoff Tempelaere (HK), Vincenzo De Jonghe (URGent), Sam De Wilde
(BK), Olivier De Moor (SK), Stijn Lemmens (SK), Ellen Broos (SK), Tim Van
Loo (SK), Claire Weustenraed (FK), Maarten Sabbe (KK), Tim F. Van der
Mensbrugghe (Schamper), Wouter Deconinck (WVK), Axel Ronse (DSA),
Nicholas Courant (DSA)

Verslag
1. Goedkeuring verslag
Behalve een tikfout en een fout bedrag (reeds aangepast) werd het vorige
VKV-verslag goedgekeurd.
2. Workshop
- Zie agenda voor doelstelling en omschrijving
- Enkele mogelijk problemen werden opgeworpen:
de mogelijke
samenwerking met stad Gent, lokatie, interesse van de studenten.
- De mogelijke voordelen zijn dat bepaalde verenigingen een breder
publiek zouden kunnen bereiken en tevens dat er financiele voordelen
mogelijk zouden zijn door middel van sponsoring.
- Er werd besloten een werkgroep op te richten om de haalbaarheid en
eventueel concrete plannen voor te bereiden van een workshop. De
werkgroep zal begeleid worden door de DSA-coördinator en diens
medewerker. De werkgroep heeft een tweezijdig doel: ten eerste zal
ze de haalbaarheid van een workshop onderzoeken, en ten tweede:
indien dit haalbaar blijkt zal ze voor het einde van het academiejaar
2002-2003 enkele concrete voorstellen voorbereiden en uitwerken
waaruit dan kan worden gekozen.
- Vrijwilligers voor de werkgroep: SK, FK, WVK en Schamper (promotie)
3. Voorstelling jaarverslag
- De konventen die een verschillende tekst dan degene die werd
doorgestuurd naar het secretariaat in het jaarverslag wensen worden
gevraagd dit naar de studentencoördinator door te mailen
(dsa@student.rug.ac.be)
- De konventsvoorzitter worden gevraagd op de voorstelling een kleine
speech te geven op de werking van hun konvent gedurende het
voorbije jaar.
4. GSR
De konventsvoorzitters konden de vorige GSR-vergadering niet bijwonen

omdat deze in de examenperiode viel.

5. Belga Films
- De konventsvoorzitters worden gevraagd elk voor zich contact op te
nemen met de organisatie van Belga Films indien er interesse is.
- Eventueel kunnen de konventsvoorzitters naar de persvoorstellingen
gaan om zich te informeren.
6. Stugent
- Toelichting
bij
Gent
Ontgroent
en
het
Stadsplan:
de
konventsvoorzitters worden gevraagd eventuelen voorstellen om deze
initiatieven te verbeteren door te mailen naar dsa@student.rug.ac.be.
- Schamper vraagt indien het stadsplan beschikbaar zou kunnen zijn
voor ‘Gent verkend’.
7. Superkotfuif
URGent organiseert op woensdag 26 februari de superkotfuif waarvoor
iedereen zich kandidaat kan stellen.
Info door te mailen naar
superkotfuif@urgent.rug.ac.be

8.Varia
- Website: de zalenverhuur op de website van de DSA werkt momenteel
niet optimaal (WVK). Dit zal worden opgelost bij de hervorming van de
website die momenteel in opbouw is.
- SK meldt dat er een probleem is in verband met de communicatie
tussen de stad Gent en de studentenvertegenwoordiging van de RUG,
zijnde dat men bij de stad Gent geen duidelijkheid heeft over welke
diensten binnen de RUG-studentenvertegenwoordiging te contacteren
voor welke specifieke themata. In dit verband stelt de VKV voor om
één specifiek aanspreekpunt voor de studentenvertegenwoordiging te
creëren ten opzichte van de stad Gent, zijnde de medewerker van de
studentencoördinator. Laatstgenoemde zal dan als aanspreekpunt
fungeren tussen de studenten van de RUG en de stad Gent in overleg
met zowel de VKV als de GSR
- Na enige discussie wordt besloten om eerst binnen de VKV een
interne discussie te houden betreffende belangen van de studenten
tegenover de stad Gent om daarna in monde van de DSA deze
belangen in de vergadering van Stugent te verwoorden en/of
verdedigen. Hierbij zal worden rekening gehouden met de belangen
van specifieke konventen voor specifieke dossiers die hen
aanbelangen.
- Begroting: voor de verdeling van toekomstige budgetten wordt door de
studentencoördinator de opmerking gemaakt dat eventuele

verhogingen mogelijk zijn, maar enkel via de officiele kanalen en de
eventuele begrotingswijzingen moeten strikt toegepast worden voor de
daartoe voorbestemde doeleinden.
9. Volgende vergadering
De volgende VKV gaat door op 18 maart 2003 om 20,30u in het
studentenhuis De Brug.

