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1. Het verslag van de vorige vergadering wordt unaniem goedgekeurd.
2. Sociale Raad (Hans Pijpelink, afgevaardigde van de VKV in de Sociale Raad,
licht toe.)
• het mandaat voor studentenbeheerder is vacant
• in het jaarverslag van de DSA wordt VOSG vermeld onder het HK.
DSA licht toe dat dit uiteraard om een vergissing gaat.
• de situatie van Home Vesalius en de problemen daaromtrent met professor
Bocken is besproken, er wordt aan een oplossing gewerkt
• de vraag vanuit het PFK om de erkenning van ALS in te trekken is
vooruitgeschoven naar de volgende vergadering.
De DSA stelt dat de aanvraag gedaan wordt omwille van de herhaaldelijke
blokkeringen van activiteiten van andere verenigingen. Het is met tegenzin,
maar er is geen andere optie aangezien de ALS zichzelf het recht blijft toe
eigenen om eigenhandig debatten e.d.m. te verhinderen. Dit druist in tegen
de Belgische Grondwet en het Europees Verdrag van de Rechten van de
Mens. Daarenboven stelt het de Universiteit en haar werking in een slecht
daglicht en kan het dus niet getolereerd worden.
3. Studentenoverleg Stad Gent
Er komt een ambtenaar ter ondersteuning van alles wat aan studenten gerelateerd
is, dus ook de activiteiten die samen met Stad Gent georganiseerd worden. De
naam wordt zeer binnenkort vrijgegeven.
4. Verdeling van het Aktiefonds
Daar er geen aanvraag is gekomen voor een nieuw convent wordt het Aktiefonds nu
reeds verdeeld.
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Het voorstel dat overeengekomen was op de vergadering van 15 december 2004
wordt opnieuw goedgekeurd (8 stemmen voor, 0 tegen, 0 onthoudingen).
De verdeling is als volgt:
SK:
€ 262
HK:
€ 438
FK:
€ 500
Schamper: € 500
Totaal:
€ 1.700
5. Nieuwe Studentenhuis
• De werken schieten goed op, er worden een rondleidingen georganiseerd op
14 april, om 11h en om 11h30 door de architect, prof. ir. Mees. De VKV is
daarop uitgenodigd, gelieve wel op voorhand contact op te nemen met
Nicholas.
• Er is een kleine wijziging in de plannen, er zijn 2 liften toegevoegd. Door een
van die liften is een van de ruimtes in de kelder erg verkleind. Voorgesteld
wordt om dat lokaal ook aan Schamper toe te wijzen, samen met een ander
lokaal in de kelder, het derde kelderlokaal zou aan de
studentenvertegenwoordiging worden toegewezen. De definitieve indeling
moet echter nog op een later overleg gebeuren.
• Promotie, het nieuwe studentenhuis is aan het zicht onttrokken dus zal
naambekendheid moeten verwerven:
i. Er is een voorstel van Guido NV om posters (met een bakje voor hun
magazines) op te hangen, in ruil zouden zij instaan voor de
verspreiding van flyers met daarop de activiteiten van de verenigingen
aangekondigd.
Schamper & Urgent vrezen dat zij als media zo minder impact zullen
hebben, Guido zal snel gepercipieerd worden als bevoorrechte partner
van de UGent.
HK meldt dat er in de homes discussie aan de gang is om dezelfde
borden weg te halen.
SK is geen voorstander van een samenwerking met Guido.
De VKV stelt zich dan ook liever terughoudend op en wacht een beter
voorstel van Guido af.
ii. Er zou een plakkaat aan de Hoveniersberg moeten komen om de weg
te wijzen naar het studentenhuis. De VKV is van oordeel dat het
aantrekkelijk moet zijn. De DSA zal nagaan wat de mogelijkheden zijn.
• De uitbating van de cafetaria zou door de verenigingen in eigen beheer
gedaan kunnen worden. Er zou een centrale opslagplaats komen waar de
ochtend na de activiteit door het secretariaat nageteld kan worden hoeveel
verbruikt is. Het gevolg is wel dat er per avond wel maar een vereniging van
de cafetaria gebruik kan maken. Het spreekt voor zich dat er ook regels voor
een goed gebruik zullen komen opdat het gebouw niet beschadigd wordt.
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Het studentenhuis zal langer open zijn, waarschijnlijk zal het tot 1h zijn. Wel
zal dat waarschijnlijk afhankelijk zijn van de activiteiten zodat het
studentenhuis geen uren onbevolkt openstaat. Mochten activiteiten langer
duren dan het normale sluitingsuur zou dat waarschijnlijk ook mogelijk zijn als
dat tijdig wordt aangevraagd. Fuiven zijn echter verboden in het
studentenhuis
De DSA stelt voor om in de centrale gang een permanente tentoonstelling op
te zetten met werken die aangeleverd worden vanuit het KK, om zo ook de
naambekendheid van het convent te vergroten.
Er wordt ijverig gezocht naar een naam voor het studentenhuis; voorlopige
voorstellen: Kolenkot, Stookplaats, De Nieuwe Brug.

6. Wildplakken
De DSA vraagt nogmaals dat het plakken van affiches beperkt blijft tot de daartoe
voorziene plaatsen. Recent werden vooral de affiches van Kutunka en de VGK-fgen
gezien op plaatsen waar dat niet mag. De DSA herhaalt dat er acties zullen
ondernomen worden tegen verenigingen die zich niet aan die regels houden.

