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Verslag VKV 24 maart 2004
Aanwezig: Hans Pijpelink (FK), Bert Goyvaerts (HK), Maarten Sabbe (KK), Pieter-Willem Vanden
Broucke (PFK), Misja De Ridder (SK), Steven Kesteloot (SK), Hans Yperman (WVK), Rien Emmery
(Schamper, vanaf punt 7.), Matthias Jacxsens (Schamper), Sven De Coninck (Urgent, vanaf punt
8.), Nicholas Courant (DSA), Stefaan Stroo (DSA).
1. goedkeuring vorig verslag
Het verslag werd unaniem goedgekeurd
2. toelichting studentenoverleg
• verslag stugent-overleg komt online
• regeling Kramersplein
- stad wil beperking activiteiten Kramersplein, nu zijn er teveel voor de draagkracht van dit
plein. De stad Gent kwam met het volgende voorstel: enkel nog dinsdag en donderdag
voor de vakanties + erkende activiteiten: 12-urenloop & Gravensteenfeesten
- DSA: alternatief voorstel: aankondigen activiteiten begin jaar, zo wel nog een aantal
activiteiten, maar wel beperkt: door politie laten goedkeuren.
Hierdoor worden
verenigingen niet verplicht op bepaalde data hun activiteiten te laten doorgaan, en kan
er toch rekening gehouden worden met de draagkracht van het plein.
- FK: politie moet wel laatste woord hebben (onderbouwde argumentering) en niet iedere
keer een andere dienst die een negatief advies formuleert.
• er is een brochure vanuit de Dienst Preventie:
- DSA heeft er 200 gekregen; er zal 1 naar elke vereniging gaan + de brochure komt ook
online
• cultuurcheques:
- lopen goed: hoge verkoop & hoog verbruik
- eigenlijk bevoegdheid studentenvertegenwoordigers; zij willen nu 6 cheques voor € 10
- DSA: invloed VKV gebruiken binnen GSR om studentenvertegenwoordigers te vragen
om lopend onderzoek af te wachten.
- Voorstellen binnen VKV
- FK: student kan meer dan 1 boekje kopen (met bv. een maximum van 2)
- HK: slechts 1 boekje tot een bepaalde datum, daarna kan je (als er nog boekjes
niet verkocht zijn) een 2e (ander) boekje bijkopen.
• Gent Ontgroent:
- voorstel tot 2 luiken:
- 1e door Use-It: stadstochten, daarna eetfestijn & concert op Groentemarkt, ten
slotte fuif in de Vooruit (Urgent) (kost 3 à 5 €)
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2 door Guido: eetfestijn & concert op Groentemarkt, Beiaardcantus aan het
Belfort, fuif in de Vooruit (Urgent) (kost waarschijnlijk iets meer dan € 5)
- inschrijving zou eventueel via een nog te bouwen website gebeuren
Stadsplan: zal er komen, Ugent krijgt 7.000 exemplaren, eventueel zal een deel naar de
verenigingen kunnen gaan
e

3. Toelichting Gentse StudentenRaad
VKV kan contact zoeken met de nieuwe vertegenwoordigers (o.a. vertrouwd maken metVKV);
eventueel worden de studentenvertegenwoordigers uit de RvB en de SR eens uitgenodigd op een
VKV.
4. Toelichting Sociale Raad
• jobstudenten: vanaf 1 april niet meer via Creyff’s -> zal waarschijnlijk problemen opleveren.
DSA vraagt HK en FK dit te melden aan hun leden. Studenten kunnen best zelf eens
langslopen bij de jobdienst als ze informatie willen krijgen
• statuutswijzigingen goedgekeurd op de SR:
- voor zalen kan tot € 250 teruggevraagd worden
- overdragen sprekersvergoeding wordt wel mogelijk (per boekjaar)
(moet nog bekrachtigd worden op het BC van 22 april)
• de budgetten zijn goedgekeurd
5. Bankformulieren
Nieuwe regeling voor volgend jaar: vanaf nu moet de werkelijke “drager” van de rekening gekend
zijn, er moet dus jaarlijks een overdracht zijn van de “drager”, volmacht is niet meer voldoende.
Dit voorstel zal op de volgende VKV gestemd worden.
6. Voorstelling DSA-jaarverslag
DSA: dankwoord aan iedereen die is afgekomen en vooral aan degenen die hebben geholpen. Er
zijn nog jaarverslagen verkrijgbaar op het secretariaat.

7. Nieuwe regeling mailinglijsten:
de admin zal een nieuwe regeling uitwerken voor de mailinglijsten zodat er enerzijds geen
ellenlange wachtlijsten (for approval) meer ontstaan en anderzijds de hoeveelheid spam zoveel
mogelijk beperkt blijft. Deze regeling zal via mail bekend gemaakt worden en geëvalueerd op een
van de volgende VKV’s.
8. Overleg SoVo’s
Verslag vorige VKV is achterhaald; de daar behandelde projectgroep zal waarschijnlijk sneuvelen.
Wel overleg tussen studentenvertegenwoordigers van hogescholen en unief; weliswaar enkel over
maaltijden en sportfaciliteiten. VKV wil een afgevaardigde sturen naar de aftastende gesprekken
om activiteiten ook in het pakket te betrekken. Activiteiten zijn zo makkelijker te verkopen aan de
hogescholen.
9. Workshop
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WVK & PFK tonen interesse, maar willen wel dat er volk op af komt.
DSV wil dat het doorgaat; studenten moeten bereikt worden, daar dienen de subsidies immers
voor.
SK wil als konvent vertegenwoordigd zijn, niet de aparte verenigingen op zich.
Urgent stelt voor om de datum iets later in oktober te leggen, zodat de andere grote activiteiten
al achter de rug zijn en dat er de tijd is om de studenten te bereiken.
DSA zal een aantal voorstellen formuleren om de workshop aantrekkelijker te maken; o.a. in De
Brug laten doorgaan & er een avond-activiteit van maken.

10. Thermische Centrale
DSA stelt een bijeenkomst met prof. Dr. Ar. Mees voor om de plannen eens te overlopen en zo een
zicht te op het nieuwe studentenhuis.

11. Varia
DSA deelt de “regeling voor het toewijzen van stadsdagen” mee, de contactpersoon bij Stad Gent
is Patrick Delasorte.
12. Datum volgende VKV
29 april 2004 om 20h in De Brug

