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1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
Verslag is goedgekeurd
2. Verslag van de Sociale Raad
 verandering subsidiëring sprekersvergoeding & zalen goedgekeurd (ook al op RvB)
o zalen kunnen vanaf nu tot € 250 terugbetaald worden
o sprekersvergoedingen kunnen vanaf nu wel van maand naar maand overgedragen
worden (binnen hetzelfde academiejaar)
 op laatste SR:
o over bezetting de Brug door NSV: bepaalde acties van NSV (graffitti op deur VG &
Schamper met keltische kruisen en racistische leuzen) kunnen later in een aanvraag
tot erkenning in het dossier worden opgenomen en aanleiding geven tot een
weigering van hun erkenning op basis van het niet respecteren van het EVRM en de
wetgeving (racismewet).
o verhindering KVHV-debat Dewinter – Vankrunkelsven
 ALS (PFK) wordt een maand geschorst omwille van het verhinderen van het
debat.
 SR stelt dat activiteiten van de ene vereniging niet mogen verhinderd worden
door andere studentenverenigingen.
o Thermische Centrale: de aanbesteding is gebeurd; eerste steen wordt gelegd in
september 2004, studentenhuis zou in september 2005 klaar moeten zijn
 DSA stelt voor dat vanaf volgend academiejaar het overleg terug opgestart
wordt over hoe het studentenhuis zal ingevuld worden.
3. Stadsoverleg
Situatie met Kramersplein: zie verslag vorige VKV: voorstel was dat aanvragen voor begin
academiejaar dienden ingediend te worden.
 Dat voorstel is aangepast:
o aanvragen voor activiteiten in eerste semester: indien voor 15 september:
politie beslist, na 1 week reeds overleg met de betrokken partij.
o Aanvragen tweede semester: voor half januari
 Belangrijk zal zijn een sterk dossier te hebben; bewijzen dat er maatregelen genomen
worden om geluidsoverlast te beperken (bv. Huren sonometer), afval te beperken (contact
opnemen met IVAGO), wildplassen tegen te gaan (plaatsen toiletten), …
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4. Gent Ontgroent
 het programma zal worden doorgestuurd
 vraag aan vereniging om de banner op hun website te plaatsen
 er zal slechts een beperkte inschrijving zijn: first come, first served.
5. Gent Verkend / Brugkrantje
 Gent Verkend: gaat opnieuw door
 Brugkrantje: tekstje verenigingen & konventen komt nu in Gent Verkend (tenzij er nog
budget gevonden wordt om een apart Brugkrantje uit te geven.)
o Gelieve de verenigingen aan te sporen
o Liefst tegen eind juli
o Best door oude besturen nog
6. Overleg Pr. Dr. Mees over Thermische Centrale
 er moet een goed uitbatingsysteem komen (daarom moet er volgend jaar een
overlegorgaan zijn om dat systeem te bespreken).
 er zijn een aantal details geschrapt omwille van budgetaire redenen.
7. Workshop
DSA stelt voor dat het in de Brug plaatsvindt (omleiden van studenten die komen eten in de
resto). Zoveel mogelijk interactieve standjes, de DSA zal ook een reclamecampagne voorzien
door bijvoorbeeld een spandoek vanuit de eerste verdieping van studentenhuis De Brug op te
hangen (geen flyers meer in welkomstpakketten unief; wordt nauwelijks gelezen).
 er komt een artikel over in de eerste Schamper
 de konventen en kringen moeten zelf ook reclame maken
8. Nieuwe bankformulieren
Voorstel DSA: omwille van de regeling ivm de “eenmalige bevrijdende aangifte” wordt er vanaf
volgend jaar een strenger systeem gehanteerd waarvoor nieuwe bankformulieren zullen
gebruikt worden. Het nieuwe bestuur/presidium moet drager worden van de rekening (volmacht
is niet meer voldoende); er zullen dus minstens drie leden per bestuur moeten zijn.
 Het voorstel werd unaniem goedgekeurd
9. Evaluatie nieuw mailingsysteem
 Vanaf half mei: “<naam>@rug.ac.be” zal geweigerd worden, enkel <naam>@ugent.be zal
worden doorgelaten. Zorg er dus voor dat eventuele contactpersonen het juiste adres zullen
hanteren.
 Maak zoveel mogelijk gebruik van UGent-account.
10. Folder Psycho-sociale Dienst
Nieuwe dienst (St-Pietersnieuwstraat 47) voor psycho-sociale begeleiding van studenten (ivm
niet-studie-gerelateerde onderwerpen). De DSA vraagt dat het bestaan van deze dienst bekend
gemaakt wordt aan de kringen zodat die, wanneer nodig, kunnen doorverwijzen naar de juiste
dienst. De dienst heeft een lage instapdrempel en iedereen kan er terecht.
11. De Brug: infrastructuur
 PC-lokaal is vernieuwd, gelieve er zorg voor te dragen
 Ontmoetingsruimte wordt vernieuwd
o Moet meer een echte ontmoetingsruimte worden (koffie- en snoepautomaat) waar
de verenigingen elkaar kunnen leren kennen.
12. Afsluiting werkjaar
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De DSA wenst iedereen te bedanken voor de vruchtbare samenwerking dit jaar en hoopt dat
deze samenwerking in de toekomst even voorspoedig mag verlopen.
13. Varia
KK: volgend jaar liefst VKV op maandag
 er zal volgend jaar gewisseld worden van dag.

