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1. Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.
2. Aankondiging nieuwe DSA-website (http://www.student.ugent.be)
a. er zijn ook een aantal zaken veranderd:
- verenigingen kunnen en moeten hun activiteiten rechtstreeks
aankondigen op de site (voorlopig kan enkel de webverantwoordelijke
van de vereniging dit, dit zal echter uitgebreid worden (andere
gemachtigde personen toevoegen: mailen naar
admin@student.ugent.be). De verenigingen van het homekonvent zijn
hiervan vrijgesteld en kunnen gewoon een mail sturen naar
secretariaat@student.ugent.be.
- er is een pagina met links; kunnen interessant zijn voor de verenigingen
(o.a. voor zalenreservatie binnen unief). Voorstellen voor extra links
kunnen gemaild worden naar dsa@student.ugent.be)
3. Evaluatie DSA-workshop
a. De eerste commentaren opgevangen door de studentenbeheerder leken positief.
Hij was ook blij dat de PFK-kringen “communiceerden” ipv elkaar bekampten.
b. Workshop zal in de toekomst ook in het studentenhuis blijven; ook al blijft het
moeilijk om studenten te lokken. DSA blijft het echter nodig vinden dat de
Workshop ingericht wordt; het is laagdrempelig en creëert een zekere
naambekendheid.
c. DSA staat open voor suggesties die voor eventuele verbeteringen kunnen zorgen
(dsa@student.ugent.be)
- FK merkt op dat gratis bier niet meer werkt om studenten te lokken
- Urgent stelt voor de Workshop eventueel in samenwerking met een
aantal privé-partners te doen; zorgt voor meer bekendheid en kan volk
lokken.
4. Informatie van op het Stadsoverleg
a. Evaluatie Gent Ontgroent:
- zal in de toekomst waarschijnlijk enkel nog Beiaardcantus zijn & fuif
Urgent.
- Eventueel verschoven naar 2e semester (op vraag van FK)
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1. meer eerstejaars bereiken, nu nog te onbekend
2. kringen worden nu al overbelast voor Kerstmis
- De organisatie zou in de toekomst niet meer door het Schepenkabinet
gedaan worden, maar door de Dienst. Schepenkabinetten hebben het te
druk.
b. Stad Gent was positief over de doop van Politeia; hebben zich aan de
gedragscode voor studentendopen gehouden en mooi hun afval gegroepeerd.
c. Het verslag van het stadsoverleg komt ook altijd online.
5. Verslag Sociale Raad
a. Urgent moet zich regulariseren qua statuten. Op het gebied van huisvesting zou
redactieruimte in de kelder van de Thermische Centrale gedeeld worden met
Schamper.
b. Begroting:
- Thermische Centrale staat ingeschreven (werken zouden moeten
beginnen op 22 nov ’04)
- De totale subsidiesom voor de conventen blijft in 2005 gelijk aan die van
2004
6. Er is een aanvraag tot een nieuw convent: het GSK (Gents Studentikoos Konvent)
a. Studentenbeheerder legt procedure en voorwaarden voor erkenning uit:
- Er moeten minsten 5 lidverenigingen zijn: aan deze voorwaarde is
voldaan.
- Doelstellingen mogen niet overlappen met ander convent: volgens DSA
overlappen deze met die van het SK, de VKV deelt deze mening.
7. De afspraak met de vice-rector gaat door op 14 december om 20h in de Kleine Brug. Er
wordt nogmaals gevraagd naar het aantal personen elk convent wenst af te vaardigen.
(WVK: 3, PFK: 2, BK: 2, KK: 4, HK: 3, Urgent: 10, Schamper: 5.)
De VKV zal op de hoogte gehouden worden via email over de afspraak.
8. Vanuit de DSA is het initiatief genomen tot een overleg om op het vlak van
studentenactiviteiten met de hogescholen binnen de AUGent samen te werken. Er
waren reeds 2 bijeenkomsten.
a. De studentenvertegenwoordigers van de hogescholen waren de laatste keer
aanwezig; ook zij lijken overtuigd van een samenwerking.
b. De structuur van de DSA zou overgenomen worden (financiering zal dan
uiteraard een heikel punt worden, waarschijnlijk zal dat trapsgewijs proberen
opgelost te worden).
c. Deze ‘nieuwe DSA’ zou dan verantwoording afleggen aan de Sociale Werkgroep
AUGent, welke op haar beurt verantwoording aflegt aan het Bestuurscollege van
de AUGent.
WVK merkt op dat de Sovo’s eigenlijk niet in de AUGent zitten; enkel de instellingen
maken er deel van uit.
d. Financieel is de UGent bereid tot toegevingen. Een voorstel waarin de 35%
verschil tussen hogeschoolstudenten en universiteitsstudenten in rekening is
gebracht zou groen licht krijgen van de DSV.
e. DSA stelt voor de hogescholen eens uit te nodigen op de VKV.
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9. Op 22 november begint de bouw van het nieuw studentenhuis: Thermische Centrale.
De DSA vraagt of het Bijzonder Overleg Brug (BOB) opnieuw wordt opgestart? Deze
zou zich dan moeten buigen over de invulling en werking van het nieuwe studenthuis,
eventueel zelfs over de werking van de DSA.
a. Schamper vindt dat BOB inderdaad opnieuw moet worden opgestart, de VKV
stemt daarmee in.
b. Het initiatief wordt gelegd bij het FK.
c. Er wordt voorgesteld ook de GSR er in te betrekken.
10. Subsidies verenigingen.
a. Gele formulieren moeten binnen tegen uiterlijk 1 december! De DSA roept op om
eventueel nog herverdelingen door te voeren teneinde alle subsidies op te
gebruiken.
b. Het Actiefonds (€ 2.000) wordt verdeeld.
- In een eerste fase vragen Schamper, Urgent, PFK & FK geld.
- Na het overlopen van de motivaties trekt het FK zich terug.
- Verdeling is als volgt:
1. Schamper: € 500
2. Urgent: € 1.300
3. PFK: € 200 (onder de ontbindende voorwaarde dat woensdag 24
november moet geweten zijn of alles kan opgebruikt worden,
anders wordt hun bedrag gesplitst over Urgent & Schamper)
c. De verdeling wordt unaniem goedgekeurd.
11. Varia
a. Urgent zoekt inhoud: aankondiging van activiteiten kan via Urgent
b. Schamper stelt zijn activiteitenkalender samen aan de hand van de site van de
DSA, het is dus zeker in het voordeel van de verenigingen hun activiteiten op tijd
aan te kondigen.
c. PFK vraagt of het mogelijk is richtlijnen uit te vaardigen om tegen te gaan dat
debatten verhinderd worden door anderen.
- DSA vraagt iedereen redelijk en democratisch te blijven. Het enige
criterium dat kan gehanteerd worden door de overheden (hoe subjectief
ook) is of er een kans bestaat op problemen.
- Schamper stelt dat problemen enkel ontstaan als er niet-studenten
komen.

