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Verslag
1. Begrotingswijziging
•
•

Ten laatste volgende zondag doorsturen naar dsa@student.rug.ac.be
a.u.b.
De begrotingswijziging is een éénmalige toekenning van extra gelden
die door de verenigingen en konventen beargumenteerd moeten
worden en niet automatisch worden toegekend (afhankelijk van
argumentatie en stemming).

2. Vertegenwoordiger in de SoRa
•
•

•

Voorlopig zijn er geen officiële kandidaturen binnengekomen bij de
studentencoördinator.
Er wordt voorgesteld om tot volgend jaar te wachten met die
kandidaturen omwille van de aankomende examenperiode waarbij het
weinig waarschijnlijk lijkt dat er nog kandidaturen zullen binnenkomen.
De eisen voor kandidaten zijn:
o 1 maal per maand de vergadering van de SoRa bijwonen en de
dossiers opvolgen.
o Kandidaat moet niet noodzakelijk in een erkende vereniging of
konvent zitten, alhoewel dit wel wenselijk zou zijn.
o De vertegenwoordiger moet de belangen van de VKV binnen de
SoRa verdedigen en dient daartoe de VKV zelf bij te wonen of
de verslagen na te lezen.

3. Workshop
•

•

Volgende mensen zijn vrijwilliger om in de werkgroep te zetelen die de
Workshop zal voorbereiden: Karel Holvoet (KK), de FK-praeses, Kris
Naessens en Jeroen Reygaert van Schamper, de SK-praeses.
Er moet een datum worden afgesproken zodat er promotieflyers in het

•

•

welkomspakket gestoken kunnen worden.
De stad Gent en Guido zullen eerst onderling gesprekken starten over
de studentenonthaaldag en de VKV stelt voor om te wachten met het
afspreken van een datum voor de workshop totdat vaststaat wanneer
de studentenonthaaldag zal plaatsvinden zodat daarna kan beslist
worden indien de workshop hieraan gekoppelt kan worden.
Onder voorbehoud zal Olivier De Moor (SK) de werkgroep voorzitten.

4. Varia
•

•

•

•

De motie van het KVHV tegen het SK wegens de vermeende
schending van de SK- en DSA-statuten en discriminatie zal op
30.04.2003 op de SoRa behandeld worden.
De studentencoördinator meent dat deze motie waarschijnlijk zal
verworpen worpen maar dat het SK (al dan niet na een advies van de
SoRa) zal omgevormd worden naar het statuut van een
uitzonderingskonvent (gelijkgestelde zoals Schamper en URGent).
Olivier De Moor wenst enkele zaken te verduidelijken hierover:
o Het KVHV wil met deze motie enkel het SK kapot krijgen met
als bedoeling het GSK de macht over het studentenleven te
laten overnemen.
o Het GSK hangt enkel af van Tom Vandendriessche en zal na
diens vertrek in elkaar schrompelen.
o Het KVHV zit al in het PFK en is in wezen en politieke
studentenvereniging.
o De universiteit heeft de statuten van het SK reeds 50 à 60 jaar
geleden goedgekeurd in de volle wetenschap dat hieronder ook
hogeschoolstudenten en –club resorteren.
o De universiteit zal bij een eventuele gelijkstelling van het KVHV
zelf de gevolgen moeten dragen van een dergelijke beslissing,
namelijk het uitbreiden van de macht van een extremistische
vereniging als het KVHV.
De studentencoördinator stelt dat bij woord-tegen-woord-discussie
(zoals de vermeende discriminatie van KVHV-leden op de
Gravensteenfeesten) de SoRa zich onbevoegd zal verklaren en wenst
uitdrukkelijk te vermelden dat de medewerking van het SK aan de
organisatie van de workshop zou geapprecieerd worden.

5. Praktische zaken
•
•

De konventsvoorzitters wordt gevraagd om de namen en emailadressen van hun opvolgers door te sturen.
Voor de workshop is sponsoring eventueel mogelijk.

