DIENST STUDENTENACTIVITEITEN

VERSLAG VKV 19 DECEMBER 2006
AANWEZIGEN
Francis Goudsmedt (HK, voorzitter),
Hans Hallez (HK, penningmeester),
Matthias Jacxsens (Schamper, voorzitter),
Vincent Keereman (Urgent.fm, voorzitter),
Alexander Deweppe (FK, voorzitter),
Caroline Huys (PFK, voorzitter),
Issam Benali (PFK, verslaggever),
Vincent Verlaeckt (SK, voorzitter),
Nicky Van Thuyne (SK, vice-voorzitter),
David Verhelst (SK, Penningmeester),
Peter Van Vaerenbergh (KK, voorzitter),
Simon Van Hoecke (WVK, voorzitter),
Maarten Geeroms (AK, voorzitter),
Thijs Verbeurgt (AK, vice-voorzitter),
Toon Macharis (BK, voorzitter),
Hans Pijpelink (DSA, studentenbeheerder),
Dieter Adriaenssens (DSA, ICT-medewerker),
Sofie Mus (DSA, medewerker).
AFWEZIG:
Vincent Vanhee (VKV-afgevaardigde Sociale Raad)

1. GOEDKEURING VORIG VERSLAG
Simon Van Hoecke (WVK) vermeldt dat in het verslag ergens moet aangepast
worden dat hij voorzitter is van het WVK en niet van het PFK.
Francis Goudsmedt (HK) vraagt dat er duidelijk melding wordt gemaakt van het feit
dat erkende verenigingen steeds de voorkeur moeten krijgen bij het reserveren van
zalen ingeval de Therminal wordt opengesteld voor verhuur aan derden.
Sofie Mus (DSA) merkt op dat dit vermeld staat in het huisreglement.
Er zijn geen verdere opmerkingen en mits de hierboven vermelde aanpassingen
wordt het vorige verslag goedgekeurd.

2. SOCIALE RAAD
Door afwezigheid van Vincent Vanhee, de VKV-afgevaardigde voor de Sociale Raad,
licht Hans Pijpelink toe wat de voornaamste agendapunten waren. Tevens stelt hij de
vraag of de VKV een nieuwe afgevaardigde wenst te verkiezen; dit zal
hoogstwaarschijnlijk een punt op de agenda van de volgende VKV worden.
Een eerste voor de VKV belangrijke punt op de afgelopen Sociale Raad was het
debat omtrent Urgent en de problematiek die zou ontstaan de verbouwing van De
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Brug . Er werd ook gedebatteerd over de eventuele verhuis naar de bovenverdieping
van de Overpoortresto. Hieromtrent is nog geen zekerheid.
Met betrekking tot de Homes werd op de Sociale Raad gepraat over de nieuwe
home die middels een Privaat Publieke Samenwerking tot stand zou komen. Francis
Goudsmedt (HK): “We kregen hierin geen inspraak, het was al een voldongen feit.
Wel mogen we op 15 januari – midden in de examenperiode – naar de rector om
hierover te discussiëren.”
Vincent Verlaeckt (SK) wil weten wanneer de nieuwe home er komt.
Hans Pijpelink zegt dat Raf Van den Berghe, projectleider van de Therminal en de
nieuwe home, denkt dat het “vrij snel” zal gaan.
Francis Goudsmedt (HK): “In 2012 staat de home er en de parking op de
Kantienberg verdwijnt en er zou ook een supermarkt komen. Een studentengetto.”
Alexander Deweppe (FK): “Home Delhaize!”
Op de Sociale Raad kwamen ook – zoals meestal het geval is – de maaltijdprijzen in
de
studentenresto’s
aan
bod.
Bepaalde
geledingen
van
studentenvertegenwoordigers vinden de prijzen nog steeds te hoog. De reële
kostprijs van een maaltijd ligt naar verluidt rond de tien euro.

3. STUDENTENOVERLEG STAD GENT (STUGENT)
Op het studentenoverleg d.d. 4 december werden ondermeer de Overpoort- en SintPieterspleinproblematieken op de tafel gelegd.
Er werd nogmaals gewag gemaakt van het feit dat vooral op vrijdagavond er
bijzonder veel overlast valt waar te nemen; dit werd ook duidelijk tijdens het overleg
met de Gentse Tappers.
Er is nog geen concreet plan voor de plaatsing van een monument op het SintPietersplein. Men had reeds een fontein voorgesteld, maar dat blijkt niet echt een
goed idee te zijn gezien de aard van de buurt en haar nachtelijke bezoekers…
De vergadering wordt – zij het kort – onderbroken door een Oostendsche Viking die iets
wauwelt over een plongkasse…
4. VERDELING SUBSIDIES 2007
Het ronde bedrag van 100 000 euro dient verdeeld te worden onder de verschillende
Konventen en Urgent en Schamper voor het boekjaar 2007. Dat is 2500 euro meer
dan voor 2006.
-

Rector Paul Van Cauwenberge beloofde vorig academiejaar de erkende
studentenverenigingen meer werkingsmiddelen. Aangezien er in de begroting van
2007 een ongedefinieerd budget ten bedrage van 650 000 werd ingecalculeerd, kan
de DSA bij de begrotingswijziging in maart 2007 eventueel een verhoging van het
budget aanvragen. Dat is echter enkel mogelijk indien de DSA beschikt over een
gefundeerd en gemotiveerd dossier; daartoe dienen de verenigingen ervoor te
zorgen dat ze in maart 2007 al een aanzienlijk deel van de hen toegewezen
subsidies hebben opgebruikt.

-

Ronde 1: (zie bijlage voor totaaloverzicht van alle rondes)
o Aktiefonds: 2000 euro.
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Urgent: vraagt hetzelfde bedrag als in 2006. Het budget werd zonder
problemen opgemaakt.
KK: vraagt hetzelfde bedrag als in 2006.
Schamper: vraagt hetzelfde bedrag als in 2006, maar zal voor de
begrotingswijziging zorgen voor een goed dossier.
WVK: vraagt hetzelfde bedrag als in 2006.
PFK: vraagt hetzelfde totaalbedrag als in 2006. Het PFK kreeg er namelijk een
vereniging bij in de loop van het jaar en kon rekenen op geld uit het Aktiefonds,
waardoor het totale bedrag is gestegen.
HK: vraagt 800 euro meer.
BK: vraagt 3600 euro meer. De verenigingen doen veel uitstappen, o.m. naar
Amsterdam en organiseren veel culturele activiteiten, waarvoor ze het extra
geld goed kunnen gebruiken.
FK: vraagt hetzelfde bedrag als in 2006.
AK: vraagt een totaalbedrag van 10 000 euro. Het budget voor 2006 werd vlot
opgemaakt mits een interne herverdeling. Drie verenigingen dienden veel meer
subsidieerbare onkosten in dan hun budget kon toestaan.
SK: vraagt 1100 euro meer dan in 2006. Het is vijf jaar geleden dat het SK
budgetverhoging kreeg en als men volgens de indexering de bedragen
vergelijkt, beschikt het over minder middelen dan vijf jaar gelden. Er werd voor
een bedrag van 850 euro extra subsidieerbare onkosten ingediend en men wil
graag meer activiteiten organiseren.
Einde Ronde 1: totaalbedrag = 105 537 euro. Dit is 5537 euro te veel.

Ronde 2:
o Urgent: idem
o KK: idem. De studentenfanfare hield de spanning er tot op het laatste moment
in, maar indien zij niet alle subsidies hadden kunnen opmaken, kon dat via een
interne herverdeling probleemloos opgevangen worden.
o Schamper: idem. Schamper zal focussen op de eventuele begrotingswijziging.
o WVK: idem. Het WVK zal er in 2007 zeker al 2 verenigingen bij krijgen. Het SK
vraagt hoe het komt dat het gerucht de ronde deed dat het WVK haar subsidies
niet zou opkrijgen en dat het uiteindelijk toch gelukt is. Het SK merkt tevens op
dat het bedrag van 7750 euro voor slechts 150 mensen veel te hoog is. Dit
wordt door de VKV weerlegd door het argument dat niet alleen bestuursleden
deelnemen aan activiteiten en dat alle activiteiten openstaan voor iedere
universiteitsstudent.
Er wordt verder gediscussieerd over de moeilijkheid die het SK ondervindt om
de subsidies door te geven aan lidverenigingen en over het feit dat het daarom
de subsidies aanwendt voor “eigen activiteiten”. Dat zorgt er volgens het FK
voor dat 700 universitaire studenten die aangesloten zijn bij deelverenigingen
van het SK, niet kunnen genieten van de subsidies van de UGent. Het SK
weerlegt dit met het voorbeeld van de Gravensteenfeesten. Het HK reageert
hier evenwel op; er was nauwelijks en te laattijdige communicatie over dat
evenement naar de universiteitsstudenten toe.
o PFK: idem.
o HK: idem. Het HK kan minder rekenen op sponsors. Homes zijn ook een echte
sociale voorziening en het HK moet in die optiek meegaan: pintjes aan 0,90
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euro en cola voor 0,60 euro. Het HK mag ook alleen maar interne reclame
maken volgens het intern reglement. Men zou ook graag een galabal
organiseren, maar daarvoor zijn uiteraard meer middelen nodig. Francis
Goudsmedt geeft het voorbeeld van het schaatsen: de deelverenigingen van
het HK kunnen zich niet veroorloven hun leden kortingen te geven.
BK: wil inbinden en vraagt 2000 euro meer dan 2006. Heb BK zal dan evenwel
ook meer vragen bij een eventuele begrotingswijziging.
Het AK wijst erop dat dit per deelvereniging een verhoging van 500 euro
inhoudt; wat bijzonder hoog is. Het AK kan bovendien een heel sterk dossier
voorleggen voor de begrotingswijziging en kan garanderen dat het geld zal op
zijn.
Het HK wil mee naar Amsterdam…
Het KK informeert naar de graad van waarschijnlijkheid inzake een
budgetverhoging in maart. Hans antwoordt: de rector en de Directie
Studentenvoorzieningen (DSV) zijn ervan op de hoogte dat er een dossier van
onzentwege op komst is. De regeringscommissaris is echter niet zo te vinden
voor een verhoging van het budget voor Sociale Voorzieningen. Alexander
Deweppe (FK) roept de VKV op om werk te maken van het dossier. Het SK
werpt tegen dat het gros van haar uitgaven vallen in november.
FK: idem.
AK: is bereidt in te binden en vraagt dus 2000 euro extra.
SK: idem.

o

Einde Ronde 2: totaalbedrag = 103 587 euro. Dat is 3587 euro te veel.

o

-

-

Ronde 3: (enkel de konventen die een wijziging in hun budget wensen, worden
hier nog vermeld)
o HK: vraagt 6650 euro.
o BK: vraagt 6000 euro.
o AK: vraagt 8800 euro.
o SK: vraagt 800 euro extra. Het SK wenst dan wel als eerste 300 euro uit het
Aktiefonds indien dit niet werd opgebruikt in november 2007. De VKV gaat
hiermee unaniem akkoord.
o

Einde Ronde 3: Totaalbedrag: 101087 euro. Dit is 1087 euro te veel.

o

Hans stelt daarom voor het Aktiefonds terug te brengen van 2000 euro naar
1500, waardoor er nog een teveel is van 587 euro.

Ronde 4:
o SK: laat nog 87 euro vallen.
o FK: levert 250 euro in. Het FK wil met dit mooie gebaar tegemoet komen aan
de noden van de andere konventen maar vraagt dan wel dat de VKV de door
het FK gevraagde subsidiestijging in maart 2007 niet zal kelderen. De VKV uit
hiertegen geen bezwaren.
o WVK: levert 250 euro in. Het WVK vraagt dan wel 250 euro uit het Aktiefonds
indien het niet werd opgebruikt in november 2007. De VKV gaat hiermee
unaniem akkoord.
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De verdeling van de subsidies voor 2007 is hierbij voltooid en de VKV gaat unaniem
akkoord met de definitieve verdeling. Dit voorstel tot verdeling wordt een agendapunt
op de Sociale Raad in januari 2007 en zal daar moeten goedgekeurd worden. De
Wanneer dat is gebeurd, mogen de Konventen hun interne herverdeling doorspelen
aan de DSA en kunnen weer kostennota’s ingediend worden.

5. VARIA
Francis Goudsmedt (HK): Waarom bestaat het BK eigenlijk? Waarom zitten de
verenigingen niet in het WVK?
Hans legt uit: Oorspronkelijk overkoepelde het AK zowel de verenigingen die nu
onder het BK als die onder het WVK ressorteren.
Toon Macharis (BK): Omwille van praktische redenen is het sowieso handiger om het
BK te behouden: de voertaal is het Engels.
Matthias Jacxsens (Schamper): Waar is Vincent Vanhee, vertegenwoordiger in de
Sociale Raad, en zal hij aanwezig zijn op de SR in januari om de subsidieverdeling
van vandaag toe te lichten?
Alexander Deweppe (FK): heeft nog een punt, maar houdt het als agendapunt voor
de volgende VKV.

AAN IEDEREEN EEN PRETTIG EINDEJAAR GEWENST EN ONTZETTEND VEEL
SUCCES TIJDENS DE KOMENDE EXAMENPERIODE!
Met vriendelijke groeten,
Sofie Mus
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Bijlage: overzicht subsidieverdeling 2007
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