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Aanwezig: Toon Macharis (BK) (vanaf punt 8.), Hans Pijpelink (FK), Dimitri Simoens (KK), Pieter-Willem
Vanden Broucke (PFK), Misja De Ridder (SK), Stijn Lemmens (SK), Ivo De Decker (Soc. Raad), Rinus
Emmery (Schamper), Sven De Coninck (Urgent), Thomas Meert (WVK), Nicholas Courant (DSA), Stefaan
Stroo (DSA)
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
Unaniem goedgekeurd
2. Associatie Augent: projectgroep rond studentenactiviteiten
In de associatie is nog niets beslist over studentenaktiviteiten, er is wel een thematische werkgroep rond
studentenvoorzieningen. Daarbinnen wordt nu een projectgroep opgericht. De universiteit vaardigt 2 leden af:
een is Nicholas Courant (DSA) en de ander moet een student zijn.
DSA: stelt voor een studentenvertegenwoordiger: kent de bevoegdheden van de Augent
Ivo: beter iemand uit de verenigingen
Urgent: iemand uit vereniging -> probleem met neutraliteit
DSA: projectgroep heeft geen beslissingsrecht; enkel advies
Ivo: SK & Urgent kunnen via hun band met hogeschoolstudenten onrechtstreeks druk zetten op de besturen
van de hogescholen in een aantal gevoelige dossiers waar de hogescholen nu tegenwerken
VKV stelt voor eerst met GSR te praten of zij iemand willen afvaardigen; anders stelt de VKV Hans Pijpelink
(FK & studentenvertegenwoordiger in FR Wetenschappen) voor als kandidaat.
3. Sociale Raad: verslag van de VKV-vertegenwoordiger (Ivo De Decker)
• De aanbesteding van de Stookplaats gebeurt in maart 2004, de opening wordt gepland voor september
2005
• subsidieverdeling (zie vorige VKV) is goedgekeurd
• studentenresto’s: er is een tijdelijk akkoord tussen de Ugent en de hogescholen uit de associatie. (Andere
hogescholen niet meer goedkoper)
• jobstudenten: contract met Creyfs niet verlengd

4. Cultuurcheques: wedstrijd website (www.cultuurcheque-gent.be)
DSA vestigt de aandacht op de wedstrijd, info via de website. Er is € 250 te winnen.
5. Nieuwe IT-medewerker DSA: Rudy Gevaert
• werkuren worden doorgestuurd

•
•

hem contacteren is mogelijk via: admin@student.ugent.be (steeds vereniging en eduserv login vermelden)
emailen vanaf eduserv adres (betrouwbaarheid is groter)

6. Voorstelling DSA-jaarverslag: maandag 8 maart, 19h30; Aula/Peristillium
De studentenbeheerder en de konventsvoorzitters krijgen de kans hun werking en eventuele problemen in
2003 toe te lichten. Dit is een uitgelezen kans om eventuele grieven te uiten, rector is immers aanwezig.
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DSA roept op om met genoeg volk af te komen; toont de goede werking en belang van de DSA en konventen.
Er volgt ook nog een officiële uitnodiging via email.
7. DSA-workshop
In het begin van het academiejaar krijgt iedere vereniging daar de kans zichzelf voor te stellen, vorig jaar is het
gebeuren niet optimaal verlopen. De bedoeling is dat het dit jaar beter georganiseerd wordt, tenminste als de
verenigingen dit willen?
- SK: kan de verenigingen wel warm maken, maar kan niets meer doen dan vorig jaar qua
activiteiten
- KK: meeste verenigingen doen het al op zichzelf, eerdere poging tot samenwerking geen
onverdeeld succes. Maar zullen het aankaarten bij de verenigingen
- WVK: zal het ook eens navragen; misschien is de workshop niet geschikt voor alle verenigingen
Datum staat nog niet vast; DSA wil niet op dezelfde dag als Gent Ontgroent. Waarschijnlijk wil de Dienst
Studentenvoorzieningen wel dat het op dezelfde dag plaatsvindt als opendeurdag GUSB.
8. Concertzalen: vraag tot statuutswijziging
Lijst met prijzen zalen zal doorgemaild worden; toont aan dat hogere subsidiëring van € 250 gerechtvaardigd
is (zie afspraken vroegere VKV). Er zal met die vraag naar de Sociale Raad gestapt worden.
9. Konventen: vraag om herverdeling in statuten in te schrijven
Vorig jaar te veel geld over, DSA vraagt om vanaf dit jaar het geld te herverdelen voor het einde van het jaar
en dit in de statuten van het konvent in te schrijven.
WVK & FK hebben al maatregelen getroffen waardoor dat in principe niet (meer) zou kunnen gebeuren.
Ivo merkt op dat statuutswijzigingen van de konventen door de Sociale Raad moeten worden goedgekeurd.
10. Extra richtlijnen subsidies
Er zijn bijkomende richtlijnen die dienen nageleefd te worden voor het bekomen van subsidies. Een aantal zijn:
- geen handgeschreven blaadjes meer maar officiële facturen.
- Ook kastickets moeten voorzien zijn van een hoofding
- Niet meer vastmaken aan gele formulieren maar op aparte A4-bladen (-> worden dan later
ingescand)
- Systeem terugbetaling sprekers is veranderd: volg de richtlijnen !!!
Volledige richtlijnen op website DSA onder “subsidies en administratie”.
11. Bankrekeningen studentenverenigingen: nieuwe wetgeving en mogelijke veranderingen
Verenigingen moet er voor zorgen dat ze zelf zo snel mogelijk titularis van hun bankrekening, soms is de
titularis immers de persoon die de rekening indertijd geopend heeft. Problemen met dat eventuele
titularisschap zorgen ervoor dat er voorlopig niets gestort wordt.
Ivo merkt op dat dit in feite al geregeld zou moeten zijn door de bankformulieren die in het begin van het
academiejaar worden ingediend.
12. Studentendopen: gedragscode voor studentenverenigingen
Overleg tussen SK, FK, Stad Gent, DSA, Buurtcomité “Rond het Citadelpark” en BOP Overpoortstraat heeft
geresulteerd in een gedragscode voor studentendopen. Deze zal doorgemaild worden en op de website van
de DSA geplaatst worden.
13. Week van de mobiliteit in UZ Gent
DSA vestigt de aandacht op de fietsregistratie in het kader van de week van de mobiliteit. Inlichtingsformulier
zal ook doorgemaild worden.
14. Varia
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Urgent meldt een proefproject met Concertgebouw Brugge, zo is er een concert met o.a. de gitarist van
Radiohead op 6 maart. Men kan dit bijwonen voor € 12 (busreis inbegrepen). Meer info en inschrijven op
de website van Urgent.
KK meldt dat de ‘Dag van het KK’ doorgaat op 25 maart

Stefaan Stroo
Medewerker studentenactiviteiten

