DIENST STUDENTENACTIVITEITEN

VERSLAG VKV 19 SEPTEMBER 2006
AANWEZIGEN:
Francis Goudsmedt (HK, penningmeester), Thijs Verbeurgt (AK, vicevoorzitter), Gert Boel
(Schamper, redacteur), Vincent Keereman (Urgent, voorzitter), Alexander Deweppe (FK,
voorzitter), Vincent Vanhee (FK, vicevoorzitter), Toon Macharis (BK, (kandidaat)voorzitter),
Issam Benali (PFK, verslaggever), Peter Van De Velde (PFK, waarnemend voorzitter), Nicky
Van Thuyne (SK, Vicevoorzitter), Bart Turrekens (WVK, voorzitter), Hans Pijpelink (DSA,
studentenbeheerder), Sofie Mus (DSA, medewerker)

1. GOEDKEURING VORIG VERSLAG
Hans vermeldt nog eens het belangrijkste agendapunt van de vorige VKV: de
verkorte procedure met betrekking tot de erkenning van studentenverenigingen.
Niemand heeft verdere opmerkingen bij het voorgaande en het verslag wordt
vervolgens unaniem goedgekeurd.

2. PERSONALIA
Voorstelling van de aanwezigen (cf. supra)
Hans deelt mee dat DSA-secretaris André Vandevelde met loopbaanonderbreking is
en dat er bijgevolg een nieuwe secretariaatsmedewerkster is, met name Franciska
Kenig die in de namiddag aan de balie van studentenhuis De Therminal zal zitten.
Ine Casteleyn houdt het secretariaat in de voormiddag open.
De nieuwe DSA medewerker is Sofie Mus.

3. ADRESWIJZIGING
Vanaf heden is het officiële adres van studentenhuis De Therminal Hoveniersberg
24, B-9000 Gent.
Aan de konventen en hun verenigingen die hun post in De Therminal laten bezorgen,
wordt gevraagd het nieuwe adres aan hun correspondenten mee te delen teneinde
geen post te laten verloren gaan.

4. VOORSTEL TOT DE AANPASSING VAN DE VOORWAARDEN IN VERBAND MET
ZAALVERHUUR IN DE THERMINAL
Na overleg met de DGFB (Directie Gebouwen en Facilitair Beheer) is beslist het
verhuren van zalen in studentenhuis De Therminal aan derden toe te laten en
bijgevolg te reglementeren. Onder derden verstaan we: ZAP, AAP, ATP –personeel
van de UGent en externen buiten de UGent.
De toestemming hiervoor zal niet verlopen via het Centraal Auditoriumbeheer (mevr.
Jacqueline Braekman), maar via de studentenbeheerder.
Na overleg met Dominique Van Acker, kwam men tot de conclusie dat de absolute
prioriteit moet gaan naar de studentenverenigingen.
De “politieke” activiteiten moeten goedkeuring krijgen van de rector (we wachten
alleen nog de ethische code hiervoor af). Bijgevolg zal voor een politieke activiteit de
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reservering iets langer vooraf bekend moeten zijn. We proberen dit wel zo kort
mogelijk te houden.
Bovenstaande regeling betreffende de verhuur van zalen treedt echter pas in
werking wanneer de richtlijnen hiervoor volledig op punt staan.

5. HUISREGLEMENT
De aanwezigen ontvingen de voorlopige versie van het huisreglement bij aanvang
van de vergadering. Aan hen wordt gevraagd eventuele opmerkingen door te geven
aan dsa@student.ugent.be.
Er werd enige vertraging opgelopen omdat de ethische code van de rector er nog in
verwerkt moet worden. Voorlopig geldt, aangezien er nog geen echt huisreglement
van kracht is, volgende regel: de studentenbeheerder legt sancties op indien er zich
op welke wijze dan ook, problemen voordoen in De Therminal.
Op het moment dat het huisreglement voltooid is, zal de VKV hiervan op de hoogte
gesteld worden.

6. INFO- EN SUBSIDIEVOORSTELLING 2 OKTOBER 2006
Naar goede gewoonte wordt ook voor het komende academiejaar door de DSA een
info- en subsidievoorstelling gehouden voor alle erkende studentenverenigingen,
waarop ondermeer volgende zaken zullen worden besproken:
o Deadlines documenten: inlichtingsformulier, bankformulier en statuten van elke
vereniging moeten ten laatste op 31 oktober 2006 ingediend worden op het
DSA-secretariaat. Hierbij moet opgemerkt worden dat op het
inlichtingsformulier een bijkomende verklaring van de bestuursleden wordt
geëist, namelijk dat zij effectief bestuurslid zijn van de betreffende vereniging.
Hiermee wil de DSA vermijden dat er zogenaamde spookverenigingen
ontstaan. Eventueel kan een uitzondering gemaakt worden voor
doctoraatstudenten, evenwel geval per geval bekeken. Verenigingen die
bovenvermelde formulieren niet op tijd indienen, worden onmiddellijk
geschorst.
Francis Goudsmedt vraagt of het ook voor konventen verplicht is om vier
bestuursleden te hebben. Hans antwoordt dat drie personen in het geval van
een konvent toegestaan kan worden. Voor verenigingen geldt echter dat zij
minimum vier bestuursleden moeten hebben.
o Deadline voor het indienen van kostennota’s (subsidieaanvragen/ gele
formulieren): vóór 1 december 2006.
o Uiteraard kan een “saaie”, maar niettemin noodzakelijke uitleg van de
studentenbeheerder niet ontbreken.
o Ook wordt dit jaar bijkomende aandacht besteed aan de algemene veiligheid in
De Therminal. Dienaangaande is reeds overleg gepleegd met
preventieadviseur Benny Vandenberghe. Er zal tevens een evacuatieoefening
gehouden worden in de nabije toekomst, dit om eventuele problemen in kaart
te brengen. Onmiddellijk wordt bezorgd geïnformeerd naar wat er op zo’n
moment moet gebeuren met de naaktmodellen van het Schildersatelier…
o Een ander bijkomend punt op de info- en subsidievoorstelling is het
archiefbeheer van studentenverenigingen. Hieromtrent wordt nog gewerkt met
Isabel Rotthier.
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Na afloop van de voorstelling worden de aanwezigen uitgenodigd op de receptie in
de cafetaria. De DSA vraagt hierbij dat al wie op deze receptie aanwezig wil zijn, zich
ook de moeite getroost om de vergadering bij te wonen…

7. VERKIEZING AFGEVAARDIGDE SOCIALE RAAD
Enige kandidaat voor deze functie is Vincent Vanhee, vicevoorzitter van het
FaculteitenKonvent. Hij weet naar eigen zeggen nog niet bijster veel van de werking
van en gang van zaken binnen de Sociale Raad, maar wil zich er wel voor inzetten.
Verder stelt hij dat het in zijn bedoelingen ligt om vanuit zijn eigen visie met
betrekking tot het (studenten)leven een bijdrage te leveren binnen de Sociale Raad.
Vraag van Gert Boel (Schamper): “Wat voor zeggenschap heeft de Sociale Raad?”
Hans antwoordt: “De Sociale Raad behandelt (met betrekking tot
studentenverenigingen) ondermeer het totaalbedrag aan subsidies, het intern budget
van de DSA, aanpassingen aan De Therminal, erkenning en uitsluiting van
verenigingen, het huisreglement,… Ook geeft de Sociale Raad advies aan het
Bestuurscollege.”
Vraag van Issam Benali (PFK): “Moet de VKV-afgevaardigde in de Sociale Raad de
VKV-mening vertegenwoordigen of mag hij zijn eigen mening hanteren?” Hans
antwoordt: Dat hangt zowel af van de planning van de VKV als van de Sociale Raad.
De afgevaardigde moet in de regel wel stemadvies vragen aan de VKV indien het
agendapunten betreft die de verenigingen aangaan. Voor wat de niet-DSA-materie
betreft (waarbij de Homes en dus ook het HK een enigszins ambigue positie
innemen), kan de VKV-afgevaardigde autonoom bepaalde standpunten innemen.
Conclusie: vooraf beslissen op een VKV is soms aangewezen. Er wordt evenwel
betrekkelijk weinig over verenigingen gepraat in de Sociale Raad.”
Toon Macharis (BK) besluit: “De sociale Raad is dus een overlegorgaan met
betrekking tot alle sociale voorzieningen aan de UGent en adviseert hieromtrent de
Raad van Bestuur.”
Vervolgens wordt overgegaan tot de eigenlijke verkiezing van de VKV-afgevaardigde
naar de Sociale Raad:
o Er zijn geen bezwaren tegen de kandidatuurstelling van Vincent Vanhee
o Er wordt geen geheime stemming aangevraagd
o Vincent Vanhee verlaat de vergaderruimte
o De VKV stemt unaniem voor.

8. STUDENT KICK-OFF GENT, 27 SEPTEMBER 2006
Iedereen kan alle info vinden op www.studentkickoff.be.
Alle konventen, behalve BK, AK en HK, zijn actief aanwezig op de Student Kick-Off.
Er zijn nog een groot aantal vrijwilligers nodig (behalve voor security). Aan de
konventen wordt gevraagd mensen te ronselen die zich willen inzetten voor de
opbouw en afbraak eb flyeren en plakken op zondagavond. Mailen kan naar
dsa@student.ugent.be. (bij wijze van overtuigingsmechanisme: er volgt een
medewerkersfeestje)
Gert Boel vraagt hoe het zit met de Schamperuitdeling. Hieromtrent kan mogelijks
een probleem ontstaan door concurrerende sponsors.
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9. WERELDRECORDPOGING ESTAFETTE
Organisatie: Sofie Mus, Thijs Verbeurgt, Alexander Deweppe.
De oorspronkelijke bedoeling van dit evenement was de verhuis van studentenhuis
De Brug naar De Therminal symbolisch over te doen door een heuse bierestafette
langsheen de Scheldekaai.
Thijs oppert om deze wereldrecordpoging te laten samenvallen met de
Twaalfurenloop op 14 maart 2007.
Meer informatie hierover volgt in de loop van de maand oktober.

10. VARIA
Peter Van De Velde (PFK): op de laatste algemene vergadering werd besloten
VMS/Vonk tot het PFK te laten toetreden. VMS zou dan kunnen aanspraak maken
op geld uit het Aktiefonds. Peter vraagt naar de stand van zaken hieromtrent.
Hans antwoordt: Op de volgende VKV zal het Aktiefonds verder verdeeld worden,
aangezien het WVK er wellicht drie verenigingen zal bij krijgen en het HK één. Ook is
het zo dat men pas aanspraak kan maken op het Aktiefonds als de subsidies van
een Konvent (bijna) op zijn. De boodschap is dus dat men op tijd moet zijn met de
subsidieaanvragen.
-

Bart Turrekens (WVK) meldt dat De Loeiende Koe wellicht zal toetreden tot het
WVK. Met betrekking tot de overheveling van de Klassieke Kring (KK) uit het FK
naar het WVK moet de eerstkomende WVK-vergadering, de Sociale Raad en het
bestuurscollege afgewacht worden. Daarom zal de Klassieke Kring voorlopig nog
ressorteren onder het FK.

-

Thijs Verbeurgt (AK) stelt zich de vraag of er nood is aan een herdefiniëring van het
ActiviteitenKonvent.
Hans: eenmalige activiteiten worden normaal gezien vanuit de DSA niet toegestaan,
tenzij via het AK.
Alexander Deweppe (FK) stelt voor om binnen het AK de statuten zodanig te
wijzigen dat zij beantwoorden aan de huidige noden. Zo kan ondermeer gestipuleerd
worden dat elke comitévoorzitter verplicht is te zetelen in het AK.

Met vriendelijke groeten,
Sofie Mus
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