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1. Goedkeuring verslag vorige VKV
- problemen met mailinglijst -> zal doorgegeven worden aan admin.
- verslag goedgekeurd
2. Verslag Sociale Raad (door I. De Decker)
- praten met hogescholen over samenwerking ivm. sociale voorzieningen?
- DSA: eens gaan kijken bij SOVOREG en dan zelf met een voorstel komen
- FK: hogeschoolstudenten moeten er zelf om vragen, evt. papieren opsplitsing
- I. De Decker: één koepel: hogeschoolstudenten & univ. Studenten
- Besluit: op de volgende VKV zal een werkgroep worden opgericht
- de lijst met subsidieerbare kosten is nog niet doorgestuurd
- buiten SR; voorstel tot samenwerking VKV met PR Ugent bij grote evenementen
3. Radio Urgent -> gevolgen radiolicentie
- Urgent moet 24/24 uitzenden -> extra studio & materiaal
- Niet genoeg plaats in plannen “Stookplaats” (dit werd onderzocht met de hulp van
architecten)
- Problemen: locatie en eenmalige kost van 25.000 €, geen medewerking van hogescholen
- Standpunt VKV: steunt Urgent in zijn vragen naar de universitaire overheid toe met die
beperking dat er ook steun dient gezocht te worden bij de hogescholen en evt. andere
partners.

4. Daewoo Student Trophy
- kort voorstel DSA van de wedstrijd (http://www.daewoostudenttrophy.be) en vraag tot
-

promotie bij leden
door VKV akte van genomen

5. Verslag stadsoverleg
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ivm. Gent Ontgroent zal een nieuwe werkgroep opgericht worden, voorstellen die nu reeds
op tafel liggen zijn:
- latere datum dan vorige editie
- inschrijvingsgeld: (opnieuw) 5 €
- opnieuw Beiaardcantus, maar aangevuld met extra activiteit (ook 19-21h),
gevolgd door een grote fuif
- stad Gent zal de organisatie meer zelf in handen nemen
ivm. klachten tegen studentendopen zal de VKV een overleg bijeenroepen met betrokken
buurtcomités (georganiseerd door studentenbeheerder)
- er is steun van de stad Gent
- VKV wil geen massadoop
ivm. wildplakken: stad zal nieuwe borden plaatsen voor aankondigingen
- VKV zal leden trachten in te tomen maar wenst er op te wijzen dat het
wildplakken zeker niet enkel aan studentenverenigingen te wijten is

6. Jaarverslagen
- DSA herinnert eraan dat de uiterste indiendatum 31 jan 2004 is en roept de conventen op
hun leden hier nogmaals van op de hoogte te stellen !!
- De voorstelling van het DSA-jaarverslag zal eind februari begin maart plaats vinden, de
locatie is nog niet bekend (waarschijnlijk opnieuw in de Aula).
7. Varia
- FK (& VG) willen een aparte internetverbinding, de huidige is te vaak off-line. Volgens FK
houdt het leggen van die nieuwe verbinding erg weinig in.
- DSA zal de zaak bespreken met de admin.
8. Subsidieverdeling
- DSA: Het budget bedraagt 87.500 €, waarvan 2.000 € geparkeerd wordt in het Actiefonds.
Dit betekent dat er 3.700 € meer te verdelen is dan vorig jaar. Voorstel DSA: ieder convent
krijgt er procentueel evenveel bij (voor Schamper geldt dit echter enkel op de
werkingskosten, vorig jaar heeft Schamper ook enkel procentueel ingeleverd op de
werkingskosten).

-

1e ronde; ieder convent mag zijn mening geven over het voorstel:
- WVK: kan op zelfde budget als vorig jaar blijven (stijging niet nodig)
- Urgent: wil meer (zie ook punt 3), argumenten:
- Bereiken iedere dag 1.800 mensen
- Krijgen al jaren veel te weinig voor werkingskosten
- Het is een eenmalige stijging
- SK: kan zich vinden in het voorstel van de DSA, kleine stijging. Argumenten:
- Overschot is te wijten aan zaken door leden verkeerd en te laat ingediend
- Hebben het in werkelijkheid financieel niet breed:
- Financiële kater galabal
- Vele verenigingen hebben het niet makkelijk: vermindering aantal leden
- Volgend jaar lustrumjaar
- KK: kan op zelfde budget als vorig jaar blijven
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HK: niet akkoord, wil meer. Argumenten:
- In 1999 ontvingen ze nog 5.000 €, toen 5 verenigingen, nu 6
- Fikse deuk in 2000, nog altijd niet bekomen
- Vragen dus 5.000 €
FK: niet akkoord, wil meer. Argumenten:
- 800 leden meer dit jaar
- er is een aanvraag van een nieuwe vereniging geweigerd uit vrees voor een te hoge
financiële belasting
- FK organiseert zelf ook steeds meer activiteiten
- FK wil activiteiten in samenwerking met de stad Gent uitbouwen
- Leden organiseren enorm veel activiteiten
- Merken op dat Schamper te veel krijgt
AK: kan zich vinden in voorstel van de DSA
PFK: niet akkoord, willen eigenlijk iets meer dan de procentuele stijging, argumenten:
- Twee nieuwe verenigingen op komst
- Leden krijgen activiteiten moeilijk gesponsord vanwege de aard van de verenigingen
BK: willen eigenlijk meer, argument:
- Nieuwe vereniging op komst
- Geven anderzijds wel toe dat niet het volledige budget is opgebruikt.

2e ronde; Iedereen noemt een getal
WVK
Urgent
SK
KK
HK
FK
AK
PFK
Schamper
BK
totaal:

7.360 €
5.000 €
3.900 €
9.700 €
5.000 €
25.000 €
5.400 €
8.000 €
14.605 €
5.500 €
89.465 €

-

er wordt dus 3.965 € te veel gevraagd.

-
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3e ronde; wie moet inleveren?
FK:
- vindt geld Schamper slecht besteed
- Steunt Urgent
- Vindt dat BK teveel vraagt
BK: wil wel wat inleveren
PFK: FK-leden kunnen sponsoring vinden, PFK-leden niet
HK: PFK had overschot
PFK & FK: overschotten te wijten aan slechte administratie van enkele leden
AK: SK heeft steeds minder leden
SK: vindt dat KK niet moet afronden, voor SK is 50 € veel geld

-

4e ronde; bedragen:

-

-

-
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cursief staan de bedragen die vorig jaar werden toegekend
WVK
7.360 € (7.359,33 €)
Urgent
4.700 € (3.104,72 €)
SK
3.728 € (3.541,68 €)
KK
9.700 € (9.659,13 €)
HK
4.962 € (4.438,60 €)
FK
24.250 € (22.284,99
€)
AK
5.300 € (5.082,54 €)
PFK
7.500 € (7.083,36 €)
Schamper
13.000 € (14.604,92
€)
BK
5.000 € (4.645,58 €)
totaal:
85.500 €
Actiefonds
2.000 € (0,00 €)
TOTAAL:
87.500 €

-

-

Dit voorstel werd goedgekeurd met 9 stemmen Voor (WVK, Urgent, SK, KK, HK, FK, AK,
PFK & BK) en een Onthouding (Schamper), en gekoppeld aan onderstaande beloftes.
Beloftes;
- SK: vraagt 90 € uit actiefonds in september
- Schamper: afhankelijk van de nood evt. vraag uit actiefonds
- PFK: vraagt 500 € uit actiefonds in september
- Urgent: deze stijging is eenmalig, volgend jaar terug naar niveau 2003
- WVK, HK, FK, AK, KK: gegeven geen onvoorziene omstandigheden wordt er
geen beroep gedaan op het actiefonds.
Slotopmerkingen;
- Urgent wenst alle conventen en Schamper in het bijzonder te bedanken voor de
ontvangen steun.
- Schamper wil dat volgend jaar die conventen die een overschot hebben daarvoor
gestraft worden.

Stefaan Stroo
(medewerker DSA)
Nicholas Courant
(Studentenbeheerder)
met dank aan I. De Decker voor het mede bijhouden en uitrekenen van de
subsidieverdeling op de vergadering.

