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1. GOEDKEURING VORIG VERSLAG
Middels een doodse stilte laat de vergadering blijken dat het verslag zonder meer
goedgekeurd wordt.
2. SOCIALE RAAD
Vooreerst meldt De beheerder dat de verdeling van de subsidies voor het boekjaar
2007 - zoals voorgesteld door de VKV - werd goedgekeurd. De beslissing van de
Sociale Raad werd doorgestuurd naar het Bestuurscollege om op 8 maart definitief
bekrachtigd te worden. De vergadering knikt collectief en goedkeurend het hoofd.
De beheerder heeft echter ook minder heugelijk nieuws te melden: de
vertegenwoordiger van de VKV in de Sociale Raad, Vincent Vanhee (ex-FK), blijkt er
een gewoonte van te maken zijn kat naar de vergaderingen te sturen. Sinds zijn
verkiezing in oktober daagde hij slechts eenmaal op. De beheerder ontving in dat
verband een brief van een bezorgde Ludovic Bol, student-voorzitter van de Sociale
Raad. De beheerder stelt dan ook voor om een nieuwe afgevaardigde te verkiezen.
Thijs Verbeurgt (AK) stelt zich kandidaat. Hij krijgt enkele minuten om zich, voor de
schone schijn, aan de konventsvoorzitters voor te stellen. Als sterke punten haalt hij
aan: zijn verleden als studentenvertegenwoordiger (vier jaar opleidingscommissie
slavistiek en twee jaar faculteitsraad in de Letteren & Wijsbegeerte), zijn inzicht in de
vaak delicate materie, zijn kennis van het universitaire doolhof en zijn schone ogen. De
vergadering smelt bij het zien van zoveel professionalisme en charme en verdere
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vragen blijven dan ook uit. Bij handopsteking wordt unaniem beslist dat Verbeurgt met
onmiddellijke ingang de functie van Vanhee overneemt.
Na de stemming vervoegt het PFK de vergadering.

3. CONTROLEPANEEL
Dieter tokkelt wat op zijn laptop en als bij toverslag projecteert de, erm, projector een
voorsmaakje van het nieuwe controlepaneel op de DSA-site. Dat paneel wordt nu
hoofdzakelijk gebruikt om printkrediet te verlenen aan de besturen en om activiteiten
op de DSA-kalender te plaatsen. Met de nieuwe versie zal men echter ook de stand
van de subsidies per konvent/vereniging kunnen bekijken. Dieter geeft een kleine
demonstratie.
Het BK vraagt zich af of die informatie ook publiek toegankelijk zal zijn. Dieter
antwoordt ontkennend, inloggen met een door de DSA gekend UGent-id is
noodzakelijk en zelfs dan heeft men enkel toegang tot de informatie van het eigen
konvent. Ook de verenigingen zullen op termijn de stand van de subsidies kunnen
controleren, maar zij krijgen geen toegang tot de informatie van het overkoepelend
konvent.
Het BK is van mening dat verenigingen die informatie wel moeten kunnen inzien. Het
SK acht dat niet opportuun. De beheerder volgt het SK en meent dat de verenigingen
in principe geen recht hebben op die informatie. Het BK verduidelijkt dat zo'n systeem
problemen bij het herverdelen van de subsidies binnen een konvent zou oplossen. In
dat geval is het opportuner om als konventsvoorzitter een financiële stand van zaken
te geven op de algemene vergadering van het konvent, oppert de beheerder.
Schamper vraagt zich af of er een gegronde (juridische) reden is waarom die
informatie niet publiek gemaakt wordt en of dat niet indruist tegen de openbaarheid
van bestuur. De beheerder legt uit dat het om een traditie gaat en dat men sinds
mensenheugenis de lopende boekhouding vertrouwelijk houdt. Dat houdt niet tegen
dat men de begroting van een afgesloten boekjaar altijd kan inkijken aangezien die
documenten publiek toegankelijk zijn.
Thijs Verbeurgt (AK) is meer te vinden voor een systeem waarbij de konventen elkaars
saldo kunnen raadplegen, met de verdeling van de subsidies in het achterhoofd. Het
SK is van mening dat een saldo op een willekeurig tijdstip weinig zegt over de stand
van zaken binnen een konvent en dus geen argument mag zijn bij de verdeling. Het
HK sluit zich hier bij aan en meent dat het vaak simpele luiheid is die aan de basis ligt
van een hoog saldo laat in het boekjaar, niet een overschot aan subsidies. Verbeurgt
vindt luiheid geen excuus en aarzelt niet om dat ook luidop te zeggen. Het KK stelt
voor om eventueel aan het begin van iedere VKV een algemeen overzicht van de
verbruikte subsidies te geven, zonder die informatie op het controlepaneel te zetten.
Het SK vraagt zich af of het wel aan de VKV is om zich te moeien met de interne
financiële politiek van een konvent. Verbeurgt verduidelijkt dat hij zich niet wil inlaten
met de zin of onzin van het financiële beleid, maar dat hij enkel inzage wil in de
regelmaat waarmee subsidies opgesoupeerd worden. De beheerder vindt, gesteund
door het HK, dat het de taak van een konventsvoorzitter is om daarover te oordelen.
"De konventen moeten toch íets doen?", mijmert hij. Ondanks die verhelderende
opmerking blijven zowel het BK als Verbeurgt voorstander van een volledig transparant
controlepaneel.
De beheerder stelt resumerend dat er twee verschillende punten ter discussie staan.
Vooreerst is er de heikele kwestie van de controle van de subsidies. Op dat vlak is de
beheerder duidelijk en alles behalve diplomatisch: “Er is er hier maar één die dat
controleert, ik.” De andere discussie hoort enkel rond de technische aspecten van het
controlepaneel te draaien. De aanpassingen zijn er immers hoofdzakelijk voor de
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verenigingen zodat zij zelf meer zicht hebben op de eigen subsidies. Daarnaast kan
een konvent het ook gebruiken om zijn leden aan te sporen tijdig alle onkostennota’s in
te dienen. Het was echter nooit de bedoeling om de konventen elkaar te laten
controleren.
Met die, ietwat autoritaire, tussenkomst van de beheerder lijkt de discussie dood te
bloeden. Verbeurgt begraaft het idee, maar betreurt de beslissing. Het voorstel dat
uiteindelijk ter stemming komt houdt in dat in de toekomst: iedere vereniging zijn eigen
saldo zal kunnen raadplegen op het controlepaneel en dat iedere konvent zowel haar
eigen saldo als dat van haar lidverenigingen te zien krijgt.
Het BK onthoudt zich en de rest stemt in met het voorstel.

4. MONUMENTENSTRIJD: DE BOEKENTOREN
De beheerder nodigt iedereen uit voor een happening in de Therminal ter ere van de
eindronde van de Monumentenstrijd. Dankzij de wonderen van de techniek zal de
uitzending live te bewonderen zijn op groot scherm. De beheerder belooft
daarenboven “minstens twee” gratis vaten voor de aanwezigen. (Wat later schierlijk
overdreven blijkt te zijn, noot van de verslaggever.)
5. GENTSE JEUGDRAAD
De medewerkers van de Gentse Jeugdraad zochten onlangs contact met de
beheerder. Hij nodigde ze uit op de volgende VKV om zichzelf voor te stellen. De
beheerder zou graag een manier uitwerken om als VKV/DSA in de raad te
participeren. Het HK vindt het alleszins opportuun om een vertegenwoordiger van de
VKV te sturen. De beheerder merkt op dat ook de studentenvertegenwoordigers
interesse hebben. Dat wordt, volgens hem, eieren lopen.
6. VARIA EN RONDVRAAG
Het HK vraagt zich af hoe het nog zit met de fameuze bierestafette van de beheerder. De
beheerder meldt dat hij de praktische uitvoering van het plan heeft overgedragen aan zijn
bevallige assistente die er druk mee bezig is. Gegrom bij het FK.
Het BK vraagt zich af wanneer de volgende VKV plaatsvindt en had graag een datum
gekregen. De beheerder heeft zijn agenda niet bij. Ergens in de eerste week van de volgende
maand, luidt het.
Verbeurgt stelt voor om van de handelingen der Sociale Raad een vast agendapunt te maken.
Als we de beheerder mogen geloven is dat al altijd het geval geweest. Schamper vindt het
desalniettemin hartverwarmend dat de pas verkozen vertegenwoordiger ook van plan is om
effectief aanwezig te zijn op de VKV.
URGent nodigt iedereen uit op de Superkotfuif. Om de Genste oudjes wat te ontzien is de
formule dit jaar ietwat gewijzigd, maar iedereen blijft welkom op 20 maart in zaal de Hobbit.
De beheerder herinnert er iedereen aan dat de voorstelling van het jaarverslag op 1 maart
valt. Voor de eerste keer gaat alles door in de Therminal, omdat dat stukken goedkoper uitvalt
en er ook veel meer bier geschonken kan worden. Applaus op alle banken.
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