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1. Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.
2. Verslag uit de Sociale Raad
a. De SR volgt de VKV in haar besluit met betrekking tot de oprichting van het
convent: GSK. Dit besluit wordt nu overgemaakt aan het Bestuurscollege.
b. Er is akte genomen van het dossier van Urgent
3. Kerstcadeautjes vanwege de DSA
a. Er zijn twee scanners aangekocht voor gebruik in het studentenhuis, één ervan
zal op het secretariaat komen, de ander zal in het pc-lokaal geïnstalleerd worden
alwaar de verenigingen er gebruik kunnen van maken.
b. In de TV-zaal en de Groene Zaal kunnen de verenigingen vanaf nu ook gebruik
maken van een DVD-speler, naast de reeds aanwezige VHS-speler.
c. Er is voor de verenigingen vanaf de mogelijkheid tot het uitlenen van een
draagbare dataprojector. Deze kan, tijdens de kantooruren en na het invullen
van de vereiste documenten, ontleend worden op het secretariaat.
4. De DSA wil nogmaals de aandacht vestigen op de problematiek van het wildplakken.
Er wordt gevraagd dat de verenigingen zich houden aan de officiële plakplaatsen die
door de stad ter beschikking worden gesteld.
Binnen de Brug worden enkel erkende verenigingen getolereerd (andere zullen worden
verwijderd) en wordt er gevraagd het plakken in de gang naar de resto te beperken tot
de muren en dus de houten en glazen deuren vrij te laten.
5. De VKV wordt nogmaals gevraagd om hun lidverenigingen (uitgezonderd het HK) te
wijzen op de plicht en het belang van hun activiteiten online aan te kondigen. Indien er
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zich een ongeval voordoet zal de verzekering niet tussenkomen als de activiteit niet
aan de DSA was aangekondigd.
6. Er zal door de admin van de DSA een protocol opgemaakt worden in verband met het
gebruik van de student-server. Een eerste versie van dit protocol zal aan de VKV via
email worden doorgestuurd, commentaren en suggesties zijn dan uiteraard altijd
welkom.
7. De DSA herinnert de VKV eraan dat de jaarverslagen moeten ingediend worden vóór
31 januari 2005. Deze dienen (in *.doc-formaat) te worden doorgestuurd naar
secretariaat@student.ugent.be. Er wordt gevraagd dat de lengte van de verslagen zich
zou situeren tussen de vijf en tien pagina’s.
8. Subsidieverdeling 2005.
Het budget is hetzelfde gebleven als vorig jaar (zijnde € 87.500).
DSA legt de statuten uit: er moet een besluit genomen worden met een twee derde
meerderheid en een convent mag slechts 10% van haar subsidies ten overstaan
van het vorig jaar verliezen (in uitzonderlijke gevallen kan er eenmalig 25%
ingeleverd worden).
In een eerste ronde wordt aan de conventen gevraagd hoeveel zij dit jaar zouden
willen en om hun eis te motiveren. De DSA wenst € 2.000 in het Actiefonds te
plaatsen.
- PFK: vraagt evenveel als vorig jaar, stelt dat zij dit bedrag zeker
opkrijgen: € 7.500
- BK: vraagt hetzelfde, al het geld was dit jaar op, meer is niet nodig,
daarbij komt dat de verenigingen steeds meer activiteiten doen: € 5.000
- WVK: vraagt evenveel. Er is altijd een overschot bij het WVK, maar er zijn
een aantal verenigingen die nu meer willen doen en daarvoor die
middelen nodig hebben: € 7.360.
- KK: vraagt hetzelfde bedrag: het was op en het volstaat: € 9.700.
- Urgent: vraagt dit jaar € 5.000 (vorig jaar € 4.700). Urgent bedankt voor
de steun die ze uit het Actiefonds heeft ontvangen, maar zit nog steeds
met afbetalingen van de eenmalige grote aankopen die gemaakt zijn naar
aanleiding van de opstart als volwaardige radiozender.
- HK; vraagt meer: € 5.400 (vorig jaar: …), er is een goede werking in de
meeste homes en meer geld zou zeker helpen meer en groter activiteiten
op te zetten.
- AK: vraagt evenveel; alles is op en de grote activiteiten vragen nu
eenmaal veel geld: € 5.300
- SK; vraagt meer; het geld is op en het krijgt te weinig wanneer men het
bekijkt in vergelijking met het ledenaantal van sommige andere
conventen: € 4.000 (vorig jaar: ….)
- Schamper: vraagt meer; heeft vorig jaar bij de subsidieverdeling € 1.400
ingeleverd, zou nu graag een deel terugkrijgen: € 13.500 (vorig jaar: …)
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FK: vraagt meer; de werking en dienstverlening (o.a. verdeling
studentencursussen) breidt uit en meer geld is dus noodzakelijk: €25.000
(vorig jaar: € …)
De totale gevraagde som bedraagt € 87.760, en overschrijdt dus het
beschikbare budget met € 2.260.
In een tweede ronde wordt een verdere argumentatie gevraagd en eventueel een
herziening van de gevraagde som.
- Urgent: de situatie is nog altijd nijpend. Wegens de gedane investeringen,
die moeten afbetaald worden is het geld dringend nodig. Er was gerekend
op geld vanuit de AUGent, maar dat is er niet gekomen. De extra € 300
zouden Urgent al een eindje op weg helpen.
- HK: twee homes doen het bijzonder goed, maar door de statuten krijgt
iedere home evenveel. Het extra verkregen geld zou naar die twee homes
gaan zodat ze hun goed werking ook volgend jaar kunnen verzekeren.
- SK: heeft enorm veel actieve leden en krijgt dus erg weinig geld per actief
lid (in tegenstelling tot sommige andere conventen). Daarenboven heeft
niet iedereen zijn volledige budget opgemaakt.
- Schamper haalt de te verwachten kosten voor 2005 aan (er wordt
herinnerd aan het feit dat de drukkosten hetzelfde blijven): aankoop van
PC, kleurboek voor de lay-out, scanner, …
Daarbij wordt opgemerkt dat een groot deel van de kosten (PC-scherm,
nieuwe muizen, Zomerschamper, verzendkosten, …) door Schamper zelf
gedragen wordt.
- FK wijst op het feit dat lid-verenigingen makkelijk meer dan 10 activiteiten
per maand doen en dat meer geld gewenst is. Dit gezegd zijnde levert het
FK € 250 in en vraagt dus € 24.750.
De DSA onderbreekt hier de vergadering. Deze wordt opnieuw aangevat met een
derde ronde waarin nieuwe voorstellen kunnen gedaan worden.
- FK stelt voor dat het Actiefonds beperkt wordt tot € 1.000. Voor het FK is
het belangrijk dat het geld nu al verdeeld wordt teneinde op de AV niet
statutair in de problemen te komen.
- SK wil maar een beetje geld bij, en het geld moet dus ergens gehaald
worden.
- De DSA stelt voor dat het Actiefonds reeds in april verdeeld wordt op de
VKV (en dit volgens dezelfde verdeelsleutel als voorgesteld in ronde 1
(met aanpassing van FK & SK (zie hieronder))
- SK levert € 10 in.
- Urgent krijgt de extra € 300 wel onmiddellijk wegens de hoogdringendheid
van het geld. Het Actiefonds wordt zo herleid tot € 1.700.
Uiteindelijke voorstel (tussen haakjes staat het bedrag dat vorig jaar werd
toegekend):
-

Actiefonds
AK
BK

€ 1.700
€ 5.300
€ 5.000

(€ 2.000)
(€ 5.300)
(€ 5.000)
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FK
HK
KK
PFK
SK
WVK
Schamper
Urgent

€ 24.250
€ 4.962
€ 9.700
€ 7.500
€ 3.728
€ 7.360
€ 13.000
€ 5.000

(€ 24.250)
(€ 4.962)
(€ 9.700)
(€ 7.500)
(€ 3.728)
(€ 7.360)
(€ 13.500)
(€ 4.700)

In april zal de VKV het Actiefonds als volgt verdelen:
SK: € 262
HK: € 438
FK: € 500
Schamper: € 500
Dit voorstel wordt goedgekeurd met 9 stemmen voor en 1 onthouding.
9. Op 16 december gaat om 14h in de Brug het eerste overleg door met betrekking tot de
invulling van het nieuwe studentenhuis.

