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1. Goedkeuring verslag vorige VKV:
• het verslag werd unaniem goedgekeurd
2. Voorbereiding voorstelling jaarverslag
• De traditionele voorstelling van het DSA-jaarverslag gaat door op woensdag 2
maart in de Aula in de Volderstraat. Achteraf is er een receptie in het Peristilium.
• De konventsvoorzitters worden gevraagd een kleine speech voor te bereiden
waarin de werking van het konvent wordt toegelicht en eventuele problemen
worden aangekaart.
• Tijdens de speeches zullen er fotos van de activiteiten van het konvent worden
geprojecteerd. De konventsvoorzitters worden gevraagd zoveel mogelijk fotos
door te sturen naar Stefaan.
3. Studentenoverleg
• Het studentenoverleg gaat door op 22 februari (het overleg werd intussen
verplaats naar 5/03 wegens gebrek aan agendapunten, NC)
• Het verslag van het vorige overleg staat online op de DSA-site. Nicholas
overloopt kort het verslag.
• Het FK en SK werden door de politie uitgenodigd voor een
samenwerkingsproject rond de Overpoort (sensibiliseringscampagne). De vraag
wordt gesteld indien dit wel haalbaar is. De DSA merkt op dat medewerking aan
dergelijke campagnes zeer positief zijn voor het imago van de
studentenverenigingen.
4. Situatie Thermische Centrale + hervormingen DSA
• Het overleg rond de invulling van het nieuwe studentenhuis zal binnenkort
samenkomen: uitnodigingen volgen.
• Op 22 februari heeft Nicholas een overleg met verantwoordelijken van de
universiteit omtrent de mogelijkheden en beperkingen van de uitbating (door
studenten zelf) van het nieuwe studentenhuis. (Dit overleg werd uitgesteld, NC)
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De plannen en 3D-filmpjes van het nieuwe studentenhuis staan op de DSAwebsite.

5. Verslagen AV
• De konventen worden aangespoord om de verslagen van hun Algemene
Vergaderingen steeds door te sturen naar secretariaat@student.ugent.be
6. Sociale Raad
• De subsidieverdeling werd goedgekeurd
• De situatie van Urgent.fm werd op de Sociale Raad kort aangekaart.
7. Schepen van Studentenzaken
• Binnen het kabinet van Onderwijs van de Stad Gent bestaat het idee om een
extra kabinet van Studentenzaken op te richten. Het is hiervoor interessant dat
de studentenverenigingen zoveel mogelijk druk proberen uit te oefenen naar de
stad toe om dit plan effectief te verwezenlijken zodat projecten als
Cultuurcheques, Studentenoverleg en Gent Ontgroent nog beter kunnen
voorbereid, begeleid en opgevolgd worden. Dit is vooral interessant omdat er
dan een administratie en medewerkers komen die zich specifiek met
studentenzaken kunnen bezighouden.
• Er wordt opgemerkt dat zoiets in Leuven reeds bestaat.
8. Varia
• Op 9 maart gaat de Superkotfuif van Urgent.fm door (meer info op
www.urgent.fm)
• Op 22 maart gaat de Dag van het KK door.

