DIENST STUDENTENACTIVITEITEN

VERSLAG VKV 9 OKTOBER 2007
AANWEZIGEN

Tacco Van Geertruyen (WVK, voorzitter),
Stijn De Brouwere (Schamper, voorzitter),
Peter Van Vaerenbergh (KK, voorzitter),
Marc Reynders (BK, waarnemend voorzitter),
Thijs Verbeurgt (FK, voorzitter),
Andy Borgonjon (FK, penningmeester),
Laurent Samyn (FK, vice-voorzitter),
Maarten Geeroms (AK, voorzitter),
Sarah Jutten (AK, vice-voorzitter),
Jern Vermeiren (SK, voorzitter),
Thomas Vervecken (SK, vice-voorzitter),
Dries Holvoet (PFK, voorzitter),
Rob Caluwaerts (HK, voorzitter),
Koen Colpaert (HK, vice-voorzitter),
Veronique De Vliegher (Urgent, bestuurslid),
Hans Pijpelink (DSA, studentenbeheerder),
Dieter Adriaenssens (DSA, ICT-medewerker),
Caroline Huys (DSA, medewerker).

1. DEADLINE 31 OKTOBER
- De studentenbeheerder herinnert de konventsvoorzitters er aan dat alle verenigingen en
konventen hun bankformulieren, inlichtingsformulieren en statuten moeten indienen
voor 31 oktober. Verenigingen die hiermee niet in orde zijn worden geschorst door
de DSA tot zij deze hebben ingediend.

2. VERDELING SUBSIDIES
- Wegens een begrotingswijziging is er 25.000 € extra te verdelen tussen de verschillende
konventen. Deze begrotingswijziging wacht nog op de goedkeuring van de Sociale
Raad. Er wordt door de studentenbeheerder voorgesteld om het extra geld op deze
VKV-vergadering al te verdelen in afwachting van de beslissing van de Sociale
Raad. Indien na de Sociale Raad blijkt dat de voorziene 25.000 € niet volledig wordt
toegekend, kan de verdeling procentueel worden aangepast.
- De VKV gaat met dit voorstel akkoord.
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- Het is niet de bedoeling om onredelijke bedragen bij te eisen. Het geld dat konventen bij
krijgen, moeten ze ook kunnen uitgeven voor 31 november. Indien er toch konventen
zijn die hun subsidies niet volledig hebben opgebruikt, zal de subsidieverdeling
herbekeken worden.
- Ronde 1: (zie bijlage voor totaaloverzicht van alle rondes)
o WVK: vraagt 3.000 € extra. Verschillende verenigingen binnen het WVK
hebben nu al hun volledige bedrag opgebruikt.
o Schamper: vraagt 3.000 € extra. De kostprijs van de Schampers is gestegen
door het overstappen op kleurendruk. De redactie is tevens uitgebreid.
Schamper plant om van 24 pagina’s over te stappen naar 32 pagina’s. Er zijn
ook plaanen voor een extra editie. Dit brengt een meerkost met zich mee die
niet volledig kan worden opgevangen door advertenties.
o KK: vraagt 2.500 €. De studentenfanfare heeft een lustrumjaar in het
vooruitzicht. Het GUK en het GUSO gaan ook optredens geven in het
buitenland. De Fotoklas breidt zijn werking uit.
o BK: vraagt 2.000 €
o FK: vraagt 13.000 €. Het FK heeft het grootste aantal verenigingen en deze zijn
ondergefinancieerd.
o AK: vraagt 3.000 € extra. Er zijn nog steeds rekeningen van voorgaande
activiteiten die moeten betaald worden.
o SK: vraagt 1175,75 € extra. De subsidies verhogen met 25%, dus vraagt het
SK 25 % extra van hun huidige subsidies. Hiervan is 500 € voorzien voor de
Gravensteenfeesten. Het overige is bedoeld voor sport en lustrumjaar en om
het sponsorgeld van SKCentraal naar de aangesloten verenigingen te kunnen
doorgeven.
o PFK: vraagt 4.000 € extra. Het PFK heeft een nieuwe vereniging en de al
bestaande verenigingen organiseren steeds meer activiteiten. PFKCentraal
plant tevens zelf een grote activiteit te organiseren.
o HK: vraagt 2100. HK heeft steeds alle subsidies opgebruikt in het verleden.
Voor het HK is het heel moeilijk om extra inkomsten te vinden via sponsoring.
o Urgent: vraagt geen extra geld.
o Einde Ronde 1: totaalbedrag = 133.775,75 euro. Dit is 8.775,75 euro te veel.

- Ronde 2:
o WVK: idem.
o Schamper: vraagt 2.700 €
o KK: vraagt 2.000 €. Bij het KK is er een nieuwe vereniging die wil toetreden, de
dansclub.
o BK: vraagt 1.500 €. Ook het BK heeft een vereniging die wil toetreden;
VinaSAG, de Vietnamese studenten.
o FK: vraagt 11.000 €
o AK: vraagt 2.500 €. Het AK overkoepelt alle grote evenementen, die ook de
uitstraling van de universiteit en stad Gent beïnvloedt.
o SK: vraagt 1.175 € en laat dus 75 eurocent vallen om gemakkelijker te kunnen
rekenen. SK legt uit dat dit academiejaar een overgangsjaar is voor de
Gravensteenfeesten om meer studenten te bereiken, niet enkel SK-leden.
Omdat niet iedereen weet wat de Gravensteenfeesten inhoudt, worden de
boeken ’50 jaar Gravensteenfeesten’ uitgedeeld.
o PFK: vraagt 3.500 €. Voor politieke verenigingen is het niet eenvoudig om
sponsoring te vinden.
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o
o

HK: idem.
Urgent: idem.

o

Einde Ronde 2: totaalbedrag = 129.475 euro. Dat is 4.475 euro te veel.

- Ronde 3:
o WVK: 2.500 €
o Schamper: idem. De inkomsten van adverteerders zijn niet stabiel genoeg om
de geplande hervormingen van Schamper te kunnen ondersteunen zonder
extra geld van subsidies. Om tegemoet te komen aan de andere konventen
zullen er in de nieuwe Schampers twee pagina’s voorzien worden die gaan
over activiteiten die door hen georganiseerd worden. Verenigingen die iets
speciaals organiseren mogen dit doormailen naar Schamper om hierin worden
opgenomen. Wegens plaatsgebrek kan hier niet alles worden ingezet, dus
geen clubavonden,…
o KK: vraagt 1.700 €. Maar omdat zij een extra vereniging gaan bijkrijgen, zal het
KK op de volgende subsidieverdeling geld bijvragen voor de dansclub
o BK: vraagt 1.200 €
o FK: idem. Het FK wijst erop dat lustrumvieringen eigenlijk geen argument zijn
voor een subsidieverhoging. Dit is éénmalig en een vereniging weet dit op
voorhand en kan dus zelf een spaarpotje aanleggen voor het lustrumjaar.
Binnen het FK zijn er ook elk jaar verschillende verengingen die een lustrum
vieren.
o AK: vraagt 2.200 €
o SK: 1.000 €. Het SK vraagt in ruil of het mogelijk is de subsidies voor tenten
omhoog te laten gaan. Stad Gent wil op termijn enkel nog ballasttenten laten
gebruiken op het Sint-Pietersplein om het plein minder te beschadigingen.
Deze kosten meer dan de pikettenten die nu gebruikt worden.
o Hans stelt voor om samen met het SK een voorstel uit te werken dat dan kan
ingediend worden bij de Sociale Raad. De aanpassing van het subsidieerbaar
bedrag zal wel enkel gelden voor het huren van tenten en niet voor het huren
van een zaal.
o PFK: vraagt 2.680 €
o HK: 1.785 €
o Urgent: idem
- Ronde 4:
o WVK: idem. WVK heeft vier extra verenigingen. De Werkgroep Sterrenkunde
valt wel weg maar wordt opgenomen in een andere vereniging. De activiteiten
van deze vereniging blijven dus gewoon doorgaan.
o De opmerking wordt gemaakt dat WVK bij de vorige subsidieherverdeling al
250 € heeft afgestaan, hoewel er op dat ogenblik wel extra geld te verdelen
was. Ook het FK (500 €) en Schamper (250 €) hebben op dat moment geld
afgestaan.
o Schamper: 2.500 €
o KK: 1.600 €
o BK: 1.100 €
o FK: 10.000 €
o AK: idem
o SK: 900 €
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o
o
o

PFK: 2.500 €
HK: 1.700 €
Urgent: idem

- De verdeling van de subsidies is hierbij voltooid en de VKV gaat unaniem akkoord met
de definitieve verdeling.

3. SOCIALE RAAD
- Thijs Verbeurght stapt uit de Sociale Raad als vertegenwoordiger van de VKV. Op de
volgende VKV zal een nieuwe vertegenwoordiger worden verkozen. Wie
geïnteresseerd is hierin kan contact opnemen met Thijs indien er vragen zijn over
wat dit inhoudt.

4. EVALUATIE STUDENT KICK-OFF 2007
- WVK was tevreden over het infodorp een heeft daar veel belangstelling gehad van de
studenten
- Schamper verwijst naar hun artikel in de vorige editie.
- FK was tevreden. Thijs Verbeurght heeft wel nog pijn in zijn vinger omdat hij lomp
genoeg was om zich te snijden tijdens het broodjes smeren.
- SK was zeer tevreden over de medewerking van G4 bij de security.
- Algemene opmerkingen waren er over het maken van een aparte ingang voor de
medewerkers omdat het op de drukke momenten echt moeilijk was om vanuit de
medewerkerstent de bars enzo te bereiken.
- Volgend jaar een andere dranksponsor? Dan is er echt bier voor de studenten.
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