DIENST STUDENTENACTIVITEITEN

VERSLAG VKV 31 OKTOBER 2006
AANWEZIGEN
Francis Goudsmedt (HK, voorzitter),
Matthias Jacxsens (Schamper, voorzitter),
Sven De Coninck (Urgent.fm, voorzitter),
Alexander Deweppe (FK, voorzitter),
Vincent Vanhee (FK, vice-voorzitter),
Caroline Huys (PFK, voorzitter),
Issam Benali (PFK, verslaggever),
Vincent Verlaeckt (SK, voorzitter),
Nicky Van Thuyne (SK, vice-voorzitter),
Peter Van Vaerenbergh (KK, voorzitter),
Simon Van Hoecke (WVK, voorzitter),
Maarten Geeroms (AK, voorzitter),
Hans Pijpelink (DSA, studentenbeheerder),
Dieter Adriaenssens (DSA, ICT-medewerker),
Sofie Mus (DSA, medewerker).

AFWEZIG:
Bijzonder Konvent (BK)

1. GOEDKEURING VORIG VERSLAG
Niemand heeft verdere opmerkingen bij het verslag en het wordt vervolgens
unaniem goedgekeurd.

2. GESCHORSTE VERENIGINGEN/ KONVENTEN + CONSEQUENTIES
Op 31 oktober werden volgende verenigingen/ konventen geschorst door de Dienst
Studentenactiviteiten:
 Activiteiten Konvent (AK)
 12urenloop
 Chinese Students Association (CHISAG)
 Slavia
 Vlaamse Psychologische Pedagogische Kring (VPPK)
 Studentenfanfare
 Studentenpastoraal Gent (GPS)
 Katholiek Vlaams Hoogstudenten Verbond (KVHV)
 Verkeerd Geparkeerd (VG)
Toevoeging d.d. 6-11-06: op maandag 6 november 2006 werd de schorsing van
VPPK en KVHV opgeheven. Zij brachten de vereiste formulieren alsnog in orde.
Geschorste verenigingen zijn niet erkend zijn door de DSA en kunnen bijgevolg ook
geen gebruik meer maken van haar diensten (Subsidies, lokalen in De Therminal en
aan de UGent, bussen, pc-lokaal, kopieermachine...). Bovendien zijn zij niet meer
verzekerd op hun activiteiten en wordt de website offline gezet.
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Hans Pijpelink benadrukt dat alle verenigingen hier terdege van op de hoogte
gesteld werden en dat elke richtlijn consequent zal opgevolgd worden.

3. HUISREGLEMENT STUDENTENHUIS DE THERMINAL
Het huisreglement werd inhoudelijk volledig overlopen. Er werden geen schriftelijk
opmerkingen doorgegeven aan de DSA (cf. verslag VKV 19-09-06, §5).
Een ethische code, geschreven door de rector, ontbreekt echter nog steeds.
Wanneer die kan opgenomen worden in het huisreglement, wordt het ter
goedkeuring naar de Sociale Raad en vervolgens naar het Bestuurscollege
doorgestuurd. De VKV wordt hiervan op de hoogte gesteld.
Opmerking van Matthias Jacxsens (Schamper): “Het huisreglement verleent veel
macht aan de studentenbeheerder.”
Schoonmaak van de zalen en lokalen: Het nodige schoonmaakmateriaal is voorzien
in de ruimte onder de trap in de centrale hal. Indien de zaal na gebruik door de
vereniging niet voldoende netjes werd achtergelaten, wordt een gespecialiseerde
firma ingehuurd. De schoonmaakkosten worden dan doorgefactureerd aan de
vereniging in kwestie.
Vraag van Simon Van Hoecke (PFK): “Wat als twee verenigingen wensen gebruik te
maken van de drankenstock?”
De DSA verleent slechts één vereniging per dag/avond de toegang tot de
drankenstock en factureert ook enkel aan die vereniging. Twee verenigingen kunnen
evenwel indien nodig tot een overeenkomst komen.
Met betrekking tot de voorwaarden van zaalverhuur aan derden wordt verwezen
naar het vorige VKV-verslag (19-09-06, §4).

4. STAND SUBSIDIES EN VERDELING ACTIEFONDS
Er wordt nogmaals benadrukt dat alle subsidies moeten opgemaakt worden voor 1
december 2006.
De studentenverenigingen werd voor het jaar 2007 (ongeveer) evenveel geld
toegewezen als voor 2006, namelijk €100.000.
Tijdens de voorstelling van het DSA-jaarverslag beloofde de rector echter een nog
nader te bepalen surplus. Na recent overleg werd duidelijk dat het surplus er
eventueel kan komen (bij de begrotingswijziging omstreeks maart 2007) indien de
verenigingen gezamenlijk een degelijke motivatie kunnen voorleggen. Daartoe
dienen echter wel de subsidies reeds in de eerste maanden van het boekjaar ten
dele opgemaakt te worden en niet pas ingediend net voor de deadline eind
november.
Algemeen wordt de opmerking gemaakt dat verenigingen hun subsidies nog niet
opmaken in de eerste helft van het boekjaar (dus in het tweede semester van het
academiejaar) om het opvolgend praesidium een “spaarpotje” te kunnen geven bij de
aanvang van het nieuwe academiejaar.
DSA weerlegt deze argumenten door te stellen dat het in se geen verschil zou
mogen maken waar het “subsidiegeld” zich bevindt (op de rekening van de UGent of
op die van de vereniging zelf); het komt er op neer dat de verenigingen ervoor
zorgen dat er een spaarpotje is.
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Verdeling Actiefonds (cf. VKV verslag d.d. 14-12-2005 §5):
o Van het Actiefonds t.b.v. €2000 werd in september 2006 reeds €687 toegekend
aan het PFK (t.v.v. VMS), €1313 dient dus nog verdeeld te worden.
o De erkenning van De Loeiende Koe en Amnesty International (beiden hebben
bij het WVK een aanvraag ingediend) zal hoogstwaarschijnlijk niet voor 1
december 2006 voltooid zijn, daarom maakt het WVK geen aanspraak op het
Actiefonds.
o Op de VKV van 14 december 2006 (cf. verslag VKV d.d. 14-12-2005 §5) vroeg
Schamper €500. Hiertegen wordt geen bezwaar aangetekend.
o Maarten Geeroms vraagt om de resterende €813 toe te kennen aan het AK ten
voordele van het Massacantuscomité en het 12urenloopcomité. Hiertegen
wordt door de VKV geen bezwaar aangetekend.
o

Schema:
Actiefonds
PFK
Schamper
AK

2000
687
500
813

5. STADSOVERLEG
Het volledige verslag van deze vergadering is na te lezen op www.student.UGent.be.
De belangrijkste zaken die naar voor kwamen waren:
o Gebruik van het Sint-Pietersplein: Er worden in principe ook kleinere
evenementen toegestaan. Wanneer er geluidsversterking wordt gebruikt op
activiteiten is de algemene regel dat vanaf 22u het volume aanzienlijk moet
verminderd worden. Uitzonderingen op deze regel kunnen uiteraard steeds
aangevraagd worden bij het stadsbestuur.
o (Wild)Plakken: de Konventen wordt met aandrang gevraagd zich te houden
aan de richtlijnen in verband met aanplakken. (Reglementering na te lezen op
website Stad Gent). Het FK legt momenteel een fotoreportage aan van
inbreuken door professionele/ commerciële firma’s.
o Dopen: Er heerst in principe een algemeen verbod op het gebruik van
slachtafval. In praktijk wordt een absoluut verbod opgelegd voor het
sluikstorten (in de containers van de homes) van (slacht)afval. Er wordt ook
melding gemaakt van het feit dat de douches in de homes geen openbare
badkamers zijn. Verenigingen die dopen wordt met aandrang gevraagd toch
voorzichtig te zijn en ongevallen ten allen tijde te vermijden.

6. SOCIALE RAAD
De aanpassing van de erkenningsprocedure voor studentenverenigingen (“5activiteitenregel” cf. verslag VKV d.d. 19-09-06) werd goedgekeurd door de Sociale
Raad en wordt doorgespeeld aan het Bestuurscollege. Wanneer hierover een
beslissing valt, wordt de VKV daarvan op de hoogte gesteld.
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Met betrekking tot de begroting kwamen volgende zaken naar voor die relevant zijn
voor de VKV:
o Er werd gediscussieerd over de weekendreceptie in Home Vermeylen.
Besparingen zijn blijkbaar aangewezen maar worden niet geapprecieerd door
de bewoners. Deze kwestie wordt verder opgevolgd door het HK.
o Schoonmaakkosten en energiekosten in de Therminal komen in orde.
o Verhuur van zalen in de Therminal aan derden: Deze regeling staat nog niet
helemaal op punt. Wel staat vast dat de zaalverhuur aan derden of externen bij
voorkeur op vrijdagavond of in het weekend doorgaat en dat
studentenverenigingen de absolute voorrang krijgen bij het reserveren van
zalen in het studentenhuis. De tarieven voor derden binnen de UGent
bedragen de helft van de tarieven voor externen. Ook worden de
schoonmaakkosten voor en na de activiteit aangerekend aan de huurder.
Het FK vraagt zich af of dat niet voor overbezetting/ overlast gaat zorgen, maar
in het algemeen heeft niemand echt formele bezwaren tegen de verhuur aan
derden.

7. VARIA
Alexander Deweppe (FK): Over “Gent Verkend”: In Gent Verkend werd
studentenkring WINA in een bijzonder slecht daglicht geplaatst. Het FK vraagt aan
Schamper om dat in de toekomst absoluut te willen vermijden en te zorgen voor
meer participatie van de studentenverenigingen.
Matthias Jacxsens (Schamper): Het WINA-incident werd veroorzaakt door een
overijverige redacteur. “Gent Verkend” is een uitgave van de GSR en wordt in de
zomervakantie gemaakt. Meer participatie van de studentenverenigingen is bijgevolg
zeer moeilijk, temeer omdat hiervoor een jobstudent wordt aangenomen die zich
daarmee maar 1 maand kan bezighouden.
Besluit: Er kan wel meer participatie komen, maar dan moeten de eventuele tekstjes
wel binnenkomen in juli.

Met vriendelijke groeten,
Sofie Mus
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