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Verslag

1. Korte uitleg over het wat en hoe van de VKV voor nieuwe leden
Nicholas geeft korte uitleg met de nadruk op de VKV als adviserend
orgaan, samenkomst één maal per maand.
Voorstel tot wijziging van het subsidiereglement
•

KK vraagt verandering van het subsidiereglement wat betreft vergoeding
van sprekers en huur van lokalen. Vooral de muziekverenigingen hebben
klachten, het vooropgestelde budget voldoet niet.
(Subsidiebrochure 2003-2004, p.11, punt 4)
Stemming wat betreft huur van lokalen: voorstel tot verhoging van
het budget tot 250Euro; dit budget mag gebruikt worden voor de
huur van verschillende lokalen
Stemming pro: alle aanwezigen met stemrecht (SK, FK, BK, WVK, KK en
HK)
(Subsidiebrochure 2003-2004, p.11, punt 5)
Stemming wat betreft vergoeding van sprekers:
voorstel tot
verhoging van het budget tot 250Euro per maand; dit budget mag
gebruikt worden voor de vergoeding van verschillende sprekers
Stemming pro: alle aanwezigen met stemrecht (SK, FK, BK, WVK, KK en
HK)

•

Schamper verlaat de vergadering.

•

KK vraagt of de reparatie van muziekinstrumenten subsidieerbaar is,
hieromtrent is er namelijk enige discussie; de nota opgenomen in de
subsidiebrochure is niet heel duidelijk. KK benadrukt dat vele studenten
om een dergelijke subsidie vragen aangezien vele instrumenten
beschadigd worden tijdens tal van activiteiten (vb 12-uren-loop)
(Subsidiebrochure 2003-2004, p.10, punt 1)
Stemming wat betreft reparatie van muziekinstrumenten : voorstel tot
wijzinging van subsidiebrochure: reparatie van instrumenten wel
subsidieerbaar, aankoop niet
Stemming pro: alle aanwezigen (SK, FK, BK, WVK, KK en HK)

•

BK vraagt of het mogelijk is om personenvervoer (vb van station naar
Vesalius) subsidieerbaar te maken. Nicholas benadrukt dat er een goed
alternatief is namelijk het indienen van vb de busticketjes.

2. Toelichting bij de hervorming van het admin-beheer in de Brug (nieuwe
jobstudent, account-beheer, print-beheer, nieuwe website)
•

Nicholas legt uit dat er wegens vele problemen geopteerd is voor een
jobstudent (Kristof Verhenne) ter vervanging van het vroegere
vrijwilligersteam.
Kristof staat 3u per dag ter beschikking aan de studenten met
accountproblemen. Men kan Kristof het best bereiken via email.
admin@student.ugent.be

•

Wat het printbeheer betreft, benadrukt Nicholas dat de verenigingen voor
31 oktober hun inlichtingsfiche moeten indienen, zoniet volgt er een
schorsing. Verder is het belangrijk dat het steeds om een UGent-account
gaat. Elke persoon vermeld op de fiche krijgt een schijf van 25Euro. Als
deze schijf opgebruikt is dan moet de persoon in kwestie naar de DSA
komen om een nieuwe schijf aan te vragen. BK vraagt of die 25Euro direct
wordt afgetrokken. Dit is niet het geval, is enkel een controlemiddel.
WVK vraagt wat je moet doen als je in twee verenigingen zit. Nicholas
zegt dat je dan zal moeten kiezen, ookal is dit geen ideale situatie. Reden
is het feit dat er vroeger teveel hogeschoolstudenten gebruik maakten van
de sociale voorzieningen. Een alternatief is aan iemand anders van je
vereniging vragen om te printen.

•

Het FK zegt dat ze omwille van al deze problemen een eigen server
hebben, dit met het oog op een garantie van continuïteit naar de leden
toe.

Nicholas zegt dat er wel verondersteld wordt dat de verenigingen de DSAaccounts gebruiken om mails te bekijken in verband met de DSA. Dit sluit
de mogelijkheid tot forwarden naar eigen server niet uit.
•

Het SK vraagt of de log-in aangevraagd moet worden. Dit kan aan de
Sterre (DICT) gebeuren.

•

Nicholas vraagt om de vernieuwde website van de DSA vaak te bekijken,
dit om de interactie tussen de verenigingen te verhogen.

•

Het HK stelt dat ze door hun intern reglement geen reclame mogen
maken en dus ook niet in de mogelijkheid verkeren om activiteiten op de
kalender van de DSA of op Urgent aan te kondigen. Nicholas zegt dat er
voor hen een uitzondering gemaakt zal worden : de activiteiten moeten
enkel op het secretariaat aangekondigd worden.

•

Het HK vraagt wat het nut is van het maken van een jaarverslag (meestal
in januari) als elke activiteit toch aangekondigd moet worden. Nicholas
benadrukt dat het om het punt C, pg 15 in subsidiebrochure gaat: het is
statutair bepaald dat er minstens 10 openbare activiteiten georganiseerd
moeten worden op de door de statuten beschreven manier.

•

Het Bk vraagt wat er precies verstaan wordt onder de term
‘aangekondigd’. Nicholas zegt dat het gaat om de mogelijkheid van elke
student om deel te nemen aan een dergelijke activiteit. (elke student kan
op de website van de DSA kijken om te zien welke activiteiten er
georganiseerd worden)

3. Evaluatie van de 1ste maand van het academiejaar
•

Gent ontgroend:
o Het FK is in het algemeen positief over het initiatief, maar
benadrukt dat stad Gent niet in die mate heeft meegewerkt als het
laat uitschijnen. Door een slechte organisatie, vooral in de
beginmaanden van de voorbereidingen, zijn sommige sponsers
weggevallen en zijn initiële ideeën geschrapt. Het FK bertreurt dit.
o Verder stellen ze zich ook vragen bij een uitspraak van de heer
burgemeester Beke, namelijk “de stad gent heeft geen beleid t.o.v.
studenten”. Aangezien de studenten toch wel een zeker deel
uitmaken van de Gentste populatie is deze uitspraak volgens hen
niet gepast. Verder legt de stad volgens het FK teveel de nadruk op
het “niet-feesten”. Er zijn wel degelijk vele culturele activiteiten van
en voor studenten maar de overpoort is nu eenmaal een deel van
het studentenleven, aldus het FK. Wat Gent Ontgroend zelf betreft,
is het FK vooral tevreden over de cantus. In de toekomst zou het
Fk deze graag uitbreiden binnen een socio-cultureel kader. Minder

o

o

o
o
o

o
o

o
o

•

goed volgens het FK: tocht (geringe opkomst en pech met weer) en
film (totaal geen volk). Het FK stelt zich dan ook de vraag of we
moeten organiseren om te organiseren of moeten we kijken naar
datgene wat studenten echt willen?
Het SK en HK stellen dat het vooral te vroeg op het jaar
georganiseerd wordt ( vooral 1ste kanners hebben het veel te druk
met “hun draai te vinden”) .
Verder stelt het SK dat er veel te laat reclame is gemaakt n dat het
initiatief te weinig ondersteund werd door stad gent. (stad wou niet
met scholen praten over vb wegvallen van lessen).
FK vat samen, vorig jaar flop, nu nuloperatie, volgend jaar winst?!
Nicholas vraagt wat de verenigen denken over een samenwerking
met de DSA.
Het BK en FK benadrukken dat het voor Guido gemakkelijker is te
werken met mensen die ze al kennen en dat er ook op andere
verenigingen beroep word gedaan.
Het KK bevestigt dit.
Het HK dtelt dat ze veel sneller mensen kunnen bereiken dan
bjvoorbeeld het FK , maar dat ze niet qua organisatie kunnen
meewerken.
Het BK stelt dat ze zeker interesse hebben , maar dat het konvent
misschien nog niet sterk genoeg is,
Het FK stelt voor om HK op de t-shirt te plaatsen en de toer ook via
de homes te laten gaan.

DSA-workshop:
o Het BK stelt dat er zeker interesse was, maar de opkomst was zeer
gering.
o Het HK en BK vragen zich af of de mensen wel voldoende
geïnformeerd waren.
o Kritiek van nIcholas: geen passage genoeg bij standjes , toog met
gratis bier moet achteraan, voorbij kraampjes, meer interactie,
minder beursgevoel. Nicholas zegt dat dit deels schuld van DSA
zelf is, volgend jaar moeten we veel vroeger starten. Dit wordt door
FK bevestigd.
o Voorstellen: standjes rechtstreeks in zaal (WVK), overpoort
afzetten en met tentjes werken (FK) , nood aan PR over DSA zelf
naar studenten toe (FK).
o De algemene conclusie is meer en vroeger info!

5. Eventuele voorstellen voor Stugent
Het FK klaagt over de fietsveiligheid. Vooral Zwijnaardse en Ottergemse
Steenweg zijn kritieke punten. FK stelt voor om in bepaalde delen 1richtingsverkeer te verplichten. Verder stelt het FK het politiebeleid omtrent de

fietsverlichting sterk in vraag. Er is volgens het Fk dringend nood aan een
doelgerochte aanpak: 160 Euro is belachelijk veel en het is nu eenmaal zo
dat studentenfietsen veel sneller verslijten. Waarom geen betere
aankondiging en een bepaalde termijn om je fiets te herstellen, aldus het FK.
Dit wordt door het BK bevestigd.
6. Evaluatie en eventuele voorstellen met betrekking tot cultuurcheques
•

Algemene opmerkingen van Nicholas:
Positief: PR
Negatief: te weinig plaats voor naam en dergelijke, nood aan
scheurstrookjes

•

Het FK zegt dat het het secretariaat zeker wil ontlasten door mee te
helpen met de verkoop.

7. Varia
•

•

•

Het FK vraagt waarom de studenten niet tijdig op de hoogte waren van de
veranderde codes van het kopieerapparaat. Nicholas zegt dat dit
praktisch niet haalbaar was maar belooft volgend jaar vlugger te
verwittigen zodat problemen met vb 12-uren-loop vermeden kunnen
worden.
Nicholas benadrukt nogmaals belang van website en forum
(agendapunten voor volgend VKV daar aankondigen en eventueel al
bespreken).
Het SK vraagt of er zoiets is als een VKV@ugent.be
Nicholas zegt dat dit in de maak is , hij zal aan Kristof voorstellen om de
toegang van elke konventsvoorzitter mogelijk te maken ( en niet alleen
secretariaat en DSA)

