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Goedkeuring vorig verslag

Nicholas heet iedereen welkom
Het vorig verslag wordt goedgekeurd.
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Aanpassing DSA-statuten

Voorstel: Om erkend te worden moet een vereniging niet langer 10 activiteiten gedaan
hebben in het voorafgaande jaar, maaar slechts een drietal, en wordt ze nog wel het eerste
jaar na erkenning grondig geevalueerd en indien nodig na een jaar alsnog haar erkenning
onttrokken. Hierdoor kunnen beginnende verenigingen sneller erkend worden.
Nicholas Courant licht dit voorstel verder toe. De noodzaak voor de aanpassing ligt vooral bij
nieuwe verenigingen (voorbeelden van Flux en studentenmoskee) die niet in staat zijn om te
voldoen aan de eis van de 10 activiteiten. Het voorstel komt erop neer dat een vereniging na
een aantal activiteiten haar aanvraag doet, maar een strenge evaluatie na 1 jaar krijgt om
schijnverenigingen tegen te gaan. Bij een negatieve evaluatie wordt de vereniging haar
erkenning terug ingetrokken. Matthias Jacxsens stelt de vraag waar het geld vandaan moet
komen en wat er bij misbruik gebeurd. Nicholas Courant antwoord hierop dat het geld uit het
actiefonds kan komen en de vereniging wordt streng gecontroleerd door de DSA om misbruik
tegen te gaan. Een van de taken van de DSA is ook om de werking van de verenigingen zo
breed mogelijk te maken, waarin de DSA nu wordt gehinderd door haar eigen statuten. Hierna
komt er een discussie los over de hoogte van de subsidie en de toepassing van de subsidies.
Om misbruik tegen te gaan komt er het compromis in de VKV om maximaal 25 % van de
subidies toe te staan per activiteit. Het SK stelt de vraag waarom men nu minder streng moet
zijn bij erkenning, terwijl het vroeger veel strenger was. Nicholas Courant antwoordt hierop dat
we de verenigingen zoveel mogelijk moeten stimuleren en niet beperken in hun werking. Na
de erkenning zou de vereniging evenveel rechten en plichten hebben als de andere
verenigingen (dus het recht op subsidies en gebruik van lokalen aan de UGent en de plichten
van administratie en activiteiten organiseren). De erkenning van VONK wordt als voorbeeld
gegeven dat het ook mogelijk is om te voldoen aan de regel van de 10 activiteiten, mits de
vereniging hier de moeite voor doet. Daarbij komen de voordelen (het bestuur heeft zich al
bewezen) alsook de nadelen (de geldelijke inbreng, geen gebruik kunnen maken van gratis
zalen en andere faciliteiten van de UGent) naar voren. De beslissing om de verkorte
procedure toe te passen moet eerst passeren door de AV van het betrokken konvent.
Vervolgens wordt deze beslissing besproken op de VKV. Bij een positief besluit van de VKV
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wordt dit doorgestuurd naar het bestuurscollege om de erkenning te bekrachtigen. Op voorstel
van Matthias Jaxcsens besluit men ook om beide erkenningspistes mogelijk te laten (10
activiteiten en rechtstreekse erkenning of 5 activiteiten en evaluatie door de DSA na een jaar,
met de beperking van 25% gebruik van de subsidies per activiteit). De DSA legt na een jaar
het evaluatiedossier voor aan het konvent in kwestie. De AV van het konvent beslist op basis
van dit dossier of de vereniging een volwaardige erkenning krijgt. Indien er een negatieve
evaluatie volgt en de AV keurt de vereniging toch goed, komt dit naar de VKV die hierover ook
een beslissing neemt. Nicholas Courant vraagt ook aan de verschillende konventen om hun
statuten ook aan te passen zodat ze conform die van de DSA zijn.
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Aanpassing huisreglement “De Therminal”

Het voorstel tot nieuw huisreglement wordt ter zitting meegedeeld aan de VKV
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Actie tegen de financieringsplannen VDB op 27 april

Hans Pijpelink, actiecoordinator van deze actie, vraagt aan de verenigingen om massaal op te
roepen tot en te participeren aan deze actie.
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Student Kickoff

Op voorstel van Stijn Baert (studentenvertegenwoordiger in de RvB), komt er een grote
onthaaldag voor de studenten van de UGent. Deze gaat door op 27 april en men vraagt de
samenwerking met de verschillende konventen om deze dag een groot succes te maken.
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Student van het jaar

Wie stelt de VKV voor?
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Varia
 Urgent.fm geeft een feestje op de Ouden Beestenmarkt
 Er is nog geen postbus. De DSA vraagt begrip voor deze vertraging
 De inbraak wordt nog kort toegelicht, met de vraag aan de verenigingen om zeker
voorzichtig te zijn met het open laten van ramen en deuren.
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