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Goedkeuringvorig verslag
Het vorig verslagwordt goedgekeurd
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Socialeraad
 Begroting2006
Nicholas Courant heeft €10000bijgevraagden gekregen.
 Urgent.fm
Er is budget vrijgemaaktvoor de verhuis en behuizingvan Urgent.fm
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StuGent: verslag
Nicholas Courant was aanwezigop het vorigestadsoverleg:
 De studentvan het jaar is Tim Maeyensen is studentaan de Ugent.
 Er was een korte besprekingvan Gent Ontgroent. De conclusiewas dat menalleende
Beiaardcantusgaat behoudenen verder gaat uitbouwen(weliswaarin het tweedesemester).
 Stad Gent wil zich meer profilerenals studentenstad.De proefdrukvan het promobladging rond op
de VKV.Dit blad zou naar alle 6ejaars-scholierenwordengestuurdom ze aan te sporente kiezen
voor Gent als de plek om hun studiesverder te zetten.
 De verenigingenvan de DSAzijn ook erkenddoor de stad Gent, waardoorzij gebruikmogenmaken
van verschillendedienstenvan de stad. De uitleendienstis hier het meest gebruikt, maar ook
sportfaciliteitenen een drukkerij behorentot de mogenlijkheden.De DSAzoekt naar meer uitleg over
deze drukkerij.
 Er kwamenklachtenvan bewonersvan de K. van Hultemstraatdat het vuilnis te vroegwordt
buitengezet(donderdagavondipv vrijdagmorgen).Verderesensibiliseringvan de studentenis
mogelijk, maar individueleovertrederszal menaltijd hebben.
 “Kot op slot” is de nieuwepreventieactietegendiefstal en inbraak.
 Het beleid tegenwildplakkenis aangepast, waardoorde VU aansprakelijk is voor de overtreding.de
boete zou 60 EUROper overtredingzijn. Dus nogmaalsde vraagom alleenmaar op de officiële
plakbordente plakken.Stad Gent heeft wel toegezegddat er meer plakbordenkomen.
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Nieuwstudentenhuis
 De nieuweopleveringsdatumzou 15 januari zijn.
 De nota voor het meubilair is in orde.
 De verhuis en bewegwijzeringgebeurddoor DGFB.
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 Er komt een wedstrijd voor de meest originelenaam,dezewordt bekendgemaaktin de
studentennieuwsbrief.
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Administratie
 Verenigingenen conventendie nog niet in orde zijn, wordengeschorst. Gelievedit zo snel mogelijk
in orde te brengen.
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ALS-uitsluitingsdossier

 Nicholas Courant stelt vast dat het ALSzijn koers gewijzigdheeft. Wewachtende uitspraak
van het bestuurscollegeaf.
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Subsidieverdeling
 Met de verdelingvan de subsidiesvoor 2006in het achterhoofd,wordt er aan de konventen
gevraagdom te motiverenindien er extra subsidiesgevraagdworden.
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Varia
 Urgent.fmvraagt voor zoveel mogelijk samente werkentussende verschillende
konventen/verenigingen.
 Schampervraagt om in het nieuwstudentenhuishun eigennetwerkte mogenbehouden,mits dit
geenprobleemoplevert voor het internenetwerk.
 15 maart is het de SuperKotfuif van Urgent.fm.Dezemaal gaanze het nationaalorganiseren.
Iedereenvan harte welkom.
 Er wordt ook het idee geopperdom op een originelemanier afscheidte nemenvan de Brug, door
een avondactiviteit te laten doorgaanin de resto. HansPijpelinkkijkt hiervoorverder.
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