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Aanwezig: Mathieu Leenaert (BK), Annelies Lannoy (BK), Frank Ketels (FK), Hans Pijpelink
(FK), Wendy D’Hondt (HK), Dimitri Simoens (KK), Bram Vanlerberghe (KK), Pieter-Willem
Vanden Broucke (PFK), Steven Kesteloot (SK), Misja De Ridder (SK), Sven De Coninck
(Urgent), Vincent Keereman (Urgent), Rien Emmery (Schamper), Nicholas Courant (DSA),
Stefaan Stroo (DSA).
1. situatie subsidiëring/budgetten
• De verschillenden conventen krijgen een overzicht met de reeds opgebruikte subsidies.
Daarbij wordt gewezen op de achterstand in het verwerken van de gele formulieren
wegens een dispuut met de Financiële Dienst. Als oplossing werd een nieuw geel
formulier uitgewerkt dat vanaf nu dient gebruikt te worden. Bijkomende richtlijnen zijn
dat de verenigingen hun betalingsbewijzen op een wit blad moeten kleven en dat ze die
bladeren niet mogen vastnieten aan de gele formulieren.
Kopieën van betalingsbewijzen worden ook niet meer aanvaard, tenzij bij vzw’s die
daarbij dan zelf een factuur uitschrijven.
• Verenigingen die niet aanwezig waren op de subsidievergadering op 7 oktober worden
opgeroepen om hun subsidiebrochure en nieuwe gele formulieren af te halen op de
DSA.
• Eind volgende week worden de kopiecodes en login-accounts vervangen, de
verenigingen krijgen maar toegang tot die diensten in de Brug op het moment dat zij
hun inlichtingen- en bankformulier binnen brengen. Het is dus van belang dat zij dat zo
snel mogelijk doen.
2. De VKV wordt herinnerd aan de DSA-workshop op 28 oktober in Studentenhuis De
Brug, het is in het belang van de verenigingen dat zij zich daar presenteren. Zij krijgen
subsidies van de universiteit en worden verwacht daar iets voor terug te doen. Ideeën
en/of suggesties over hoe ze zich willen voorstellen dienen ze zo snel mogelijk te laten
geworden op dsa@student.ugent.be
3. Gent Ontgroent gaat dit jaar door op 20 oktober. Het programma lijkt een serieuze
verbetering in vergelijking met de voorgaande edities. Urgent, FK en SK werken mee
aan Gent Ontgroent maar ook andere conventen kunnen zich daar laten opmerken door
bijvoorbeeld in groep mee te doen aan de stadstochten of aan de Beiaardcantus.
Flyers zijn te bekomen op de DSA.
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4. Gent Verkend
De FK-kringen worden bedankt voor het verdelen van Gent Verkend. Er zijn er nog steeds
te krijgen mochten verenigingen of conventen er nog willen.
FK stelt dat deze editie duidelijk beter is dan die van de voorgaande jaren.
5. Cultuurcheques
Deze vliegen op dit moment de deur uit, het ziet er dan ook naar uit dat ze dit jaar allemaal
verkocht zullen raken. Verenigingen kunnen deze ook in groep aankopen, je hebt alleen
een lijst met stamnummers en het geld nodig en dan kan een persoon ze in een keer
afhalen op het secretariaat van de DSA.
6. Stadsoverleg
Eerste datum voor dit academiejaar ligt nog niet vast.
Het stadsoverleg wordt in principe gedaan door de studentenbeheerder; hij legt dan
contact met eventuele belanghebbende verenigingen of conventen in specifieke dossiers,
deze kunnen dan mee uitgenodigd worden.
7. Ontmoetingsruimte
Is opgeknapt en is in feite geen vergaderzaal meer maar een ontmoetingsplaats waar de
leden van de verenigingen elkaar kunnen ontmoeten en ook verschillende verenigingen
contacten met elkaar kunnen leggen. In de nabije toekomst zou er een koffieautomaat
komen.
8.
•
•
•

Er komt een nieuwe DSA-webruimte:
zonder forum, werd toch nauwelijks gebruikt
met een aparte ICT-helpdeskpagina
een uitgebreide kalender waarop alle activiteiten aangekondigd worden. Let op:
activiteiten moéten aangekondigd worden (zowel voor het verkrijgen van subsidies als
voor de eventuele verzekering). Activiteiten aankondigen kan door eenvoudigweg een
mail te sturen naar secretariaat@student.ugent.be

9. Nieuw Studentenhuis
De aanbesteding is gebeurd, met dank aan de studentenvertegenwoordigers die voor een
provisioneel krediet gezorgd hebben van € 75.000. Het studentenhuis zou klaar moeten
zijn tegen september-oktober 2005.
10.De vice-rector zou graag de VKV ontmoeten, het voorstel is dat ieder convent zijn
bestuur afvaardigt voor een receptie in Het Pand. De VKV gaat graag op deze
uitnodiging in.
Lijst van hoeveel personen ieder convent zou afvaardigen: AK: 3, BK: 2, FK: 10, HK: 3,
KK: 3, PFK: 2, SK: 2, Schamper: 2, Urgent: 8.
11.Verkiezing vertegenwoordiger VKV in de Sociale Raad.
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Hans Pijpelink (FK) is enige kandidaat en zijn kandidatuur wordt unaniem goedgekeurd. In
zijn functie van vertegenwoordiger van de VKV in de Sociale Raad zal hij op de VKV
verslag uitbrengen over de zaken die behandeld zijn op de Sociale Raad.
Op de volgende VKV zal er een procedure gestemd worden over hoe in de toekomst de
vertegenwoordiger van de VKV in de Sociale Raad aangeduid moet worden.
12.Varia
a. Er zal waarschijnlijk een aanvraag komen voor een nieuw convent: het GSK.
De aanvraag gebeurt bij de DSA die een advies formuleert aan de Sociale
Raad die op haar beurt een advies formuleert aan de Raad van Bestuur waar
de aanvraag dan wordt goed- of afgekeurd.
b. Het FK-openingsevent gaat dit jaar door op 3 november in het ICC, o.a. Flip
Kowlier en Jan van Biesen zijn van de partij. De VKV kan zich op de
gastenlijst laten plaatsen als ze dat willen.
c. Urgent deelt guest-tickets uit voor Housemusic-event in de Vooruit
d. Er zouden klachten geweest zijn over het NSV, in de Brug worden affiches
afgetrokken en zijn er dozen Schampers verdwenen. Ook andere ‘politieke’
verenigingen zouden zich aan dergelijke praktijken schuldig maken. Binnen
het PFK zal nogmaals opgeroepen worden tot verdraagzaamheid jegens
andere strekkingen.

