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1. GOEDKEURING VORIG VERSLAG
Opnieuw middels een doodse stilte laat de vergadering blijken dat het verslag van de
voorgaande vergadering goedgekeurd wordt.
Matthias Jacxsens merkt op dat het vorige verslag wel degelijk een schrijfstijl had...
2. SOCIALE RAAD-HIGHLIGHTS:
Vooreerst vermeldt Thijs Verbeurgt de aanpassing van de prijzen in de UGent
studentenresto’s. In een notendop: de goedkoopste gerechten worden duurder en vice
versa, zodat de prijzen naar elkaar toegetrokken worden. Ook stelde de GSR voor om
een zogenoemde gezondheidsincentive door te voeren: de ongezond geachte
gerechten worden duurder (+ €0,20) en de gezond geachte dalen in prijs (-€0,50). Vis
wordt dus ook goedkoper. Het belangrijkste punt die naar voor kwamen uit de enquête
gevoerd via Minerva was dat de studenten algemeen tevreden zijn over de prijskwaliteit verhoudingen in de resto’s. Er waren echter wel opmerkingen over de
gaarheid van de groentjes, waardoor het keukenpersoneel een spoedcursus groenten
stomen kreeg. Ook over de wachttijden kwamen opmerkingen.
Er komt een nieuwe home middels een pps (publiek-private samenwerking). Dit houdt
ondermeer in dat de UGent de gebouwen huurt voor 99 jaar en dat de partners de
ruimte krijgen om bvb. een supermarkt te runnen in het gebouw.
Tot slot werd op de Sociale raad ook ingestemd met het reglement met betrekking tot
de externe verhuur van zalen in De Therminal, zowel binnen als buiten de UGent.
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3. VERSLAG STUGENT
Na een rondleiding door prof. dr. ir. Firmin Mees, vond het studentenoverleg met de
Stad Gent voor het eerst plaats in De Therminal.
Het officiële verslag van deze vergadering zal na te lezen zijn op www.student.ugent.be.
De belangrijkste punten die werden behandeld op deze vergadering worden kort
toegelicht door Sofie Mus:
 Sanitair voor grote studentenevenementen: er werd opgemerkt dat de dienst
Feestelijkheden een aantal toiletwagens specifiek had aangekocht voor
(studenten)evenementen, maar dat er te weinig personeel was om ze te
installeren voor en te laten gebruiken door organisaties. Een kafkaiaanse
toestand die volgens Stugent zo snel mogelijk moet veranderen, zodat de
toiletwagens weldegelijk kunnen gebruikt worden.
 Fietsenstallingen Kramersplein: Er komen meer fietsenstallingen rond het
Liberaal Archief zodat het wildparkeren van fietsen een halt kan toegeroepen
worden.
 Gentse jeugdraad en Stugent: Stijn Baert zal zetelen in de Gentse Jeugdraad
als afgevaardigde van Stugent.
 Superkotfuif Urgent.fm: De politie ontving geen enkele klacht omtrent dit
evenement; een groot succes! Bovendien denkt de Stad Gent aan een
incentive in het kader van de “Kom uit uw Kot”-actie.
 Beiaardcantus: werd afgelast en mag de komende jaren niet meer
georganiseerd worden... Er was evenwel veel begrip voor het afgelasten
omwille van de te lage opkomst. De organisatie op zich was volgens Schepen
Coddens wel volledig in orde.
 Uitleendienst
Jeugddienst:
Vanaf
heden
mogen
de
erkende
studentenverenigingen – na een negatief advies bij de provinciale uitleendienst
(PUD) – rechtstreeks materiaal aanvragen en ontlenen bij de Uitleendienst van
de Stad Gent. Enkel de aanvraag bij de PUD dient dus nog via het secretariaat
van de DSA te gebeuren.
 Voorstelling AEGEE: deze vereniging diende reeds een aanvraag tot erkenning
in bij de DSA; deze werd geweigerd op basis van artikel 1 van het “reglement
m.b.t. de subsidiëring van studentenactiviteiten”. Alle informatie over AEGEE
vind je op www.aegee.org.
 Kunstproject ‘student’ op Sint-Pietersplein: er worden 4 studenten gevraagd om
te zetelen in de werkgroep. Men heeft graag 4 studenten die nog minstens één
jaar in Gent studeren omdat men rekent op 1,5 jaar om het kunstwerk op te
richten.
 Studentenvertegenwoordigers in Stugent: er werd opgemerkt dat vooral de
UGent goed vertegenwoordigd was en de studenten van de hogescholen iets
minder. De vertegenwoordigers van de hogescholen (geen studenten) merkten
op dat hun studenten vaker naar de lessen moeten dan
universiteitsstudenten... Naar volgend jaar toe wordt er gezocht naar meer
studentenparticipatie uit die hoek.
 De website Kotatgent wordt vernieuwd. De beheerder van de website lichtte de
belangrijkste aanpassingen toe, maar kon deze helaas niet in praktijk laten
zien, wegens een veel te ingewikkelde voorlopige url.
Deze Stugent-vergadering was de laatste van huidig academiejaar.
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4. NIEUWS VAN DE RECTOR
Met betrekking tot het convenant GUK-GUSO wist de rector aan de beheerder te
vertellen dat de nodige stappen zullen ondernomen worden om dit eindelijk volledig in
orde te brengen.
De rector heeft ook goed nieuws: de beheerder mag bij de begrotingswijziging 25000
euro bij vragen. Paul Van Cauwenberge liet zich naar eigen zeggen overhalen door het
grote aantal activiteiten per jaar (zoals duidelijk werd gemaakt op de voorstelling van het
jaarverslag van de DSA). De extra 25000 euro moet wel nog goedgekeurd worden op
de eerstvolgende Sociale Raad en Bestuurscollege.
De ethische code werd door de Raad van Bestuur goedgekeurd. De rector zal geval per
geval oordelen of de roemruchte “tegensprekelijkheid” wel aanwezig is bij bepaalde
activiteiten. De beheerder stelt dat dit met de huidige rector een goede zaak is, maar
men weet natuurlijk nooit wie de volgende rector wordt en hoe die zal oordelen.
5. STAND SUBSIDIES
Om een degelijke motivatie te kunnen voorleggen voor de gevraagde verhoging van het
totale bedrag aan subsidies, werd aan de VKV gevraagd om tegen eind maart al een
aanzienlijk deel van hun subsidies op te gebruiken.
FK: de kringen hebben al heel wat subsidieerbare onkosten ingediend.
BK: de verenigingen hebben nog niks ingediend; Toon Macharis kondigt tevens een
wijziging in de statuten van het BK aan: er zal een bestuur komen in plaats van één
voorzitter.
AK: Massacantus en 12urenloop zullen zo snel mogelijk hun onkostennota’s indienen.
Maarten Geeroms zegt dat het papierwerk bijna volledig is en dat het om aanzienlijke
bedragen gaat.
SK: dit werd nog niet besproken binnen het nieuwe bestuur. Men zal dit zo snel mogelijk
doen.
WVK: heeft al een aanzienlijk bedrag aan subsidies opgemaakt.
Schamper: heeft aparte regeling: vast bedrag per editie
Urgent: zal in orde gebracht worden.
KK: komt in orde.
PFK: stand van de subsidies is ok.
6. HUISREGLEMENT DE THERMINAL
Het huisreglement werd goedgekeurd door het Bestuurscollege en is daarmee officieel van
kracht. Het dient absoluut te worden nageleefd en de DSA vraagt dan ook aan de
konventsvoorzitters om op hun eerstvolgende AV het huisreglement op de agenda te plaatsen
en het enigszins uitvoerig toe te lichten.
De beheerder haalt enkele belangrijke elementen uit het huisreglement aan:
zonder toestemming van de beheerder mag geen eigen aangekochte (ook geen Oxfam)
drank in De Therminal binnengebracht worden. Ook voor voedsel dient men de
beheerder te raadplegen.
De sleutels van zalen en de gereserveerde apparatuur dienen tijdens de kantooruren te
worden afgehaald, ook al moet je hiervoor je nachtrust onderbreken...
Voorts kan de DSA het heuglijke nieuws melden dat er een “kinky schrobzuigmachine” werd
besteld voor De Therminal. Thijs Verbeurgt kijkt er al halsreikend naar uit!
7. BLOK@THERMINAL
Vanaf 21 mei gaat Blok@Therminal weer door. Deze keer zal ook de Trechterzaal voorzien
worden van tafels. Hans Pijpelink zal trachten DOWA gedeeltelijk te laten opdraaien voor de
schoonmaakkosten (via ISS).
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8. KICKOFF
Frederic Seghers vraagt de VKV hoe zij een participatie in de Student Kickoff ziet, aangezien
vorig jaar de communicatie met de VKV behoorlijk spaak liep. Op 16 april zal er een
brainstormsessie gehouden worden op de architectenzolder. Alle info kan je bij Fré bekomen
fre@studentkickoff.be.
Het SK wenst meer betrokkenheid bij de organisatie. Hans reageert: het SK had op de vorige
editie verzamelen geblazen bij de Overpoortbowl. Jern Vermeiren stelt dat dit was omdat men
letterlijk verloren liep op het terrein. De standjes waren niet goed geregeld. Matthias Jacxsens
vond de standjes wel ok.
De belangrijkste zorg van het FK is de inschakeling van medewerkers die worden geronseld
binnen de kringen. Sylke Haemerijck herinnert de VKV aan de behandeling van de
medewerkers op de 12urenloop en ziet dit als een na te volgen voorbeeld. Jern Vermeiren
suggereert dat meer walkietalkies een must zijn. Thomas Vervecken oppert dat de bierprijs
fors naar beneden moet.
Frederic Seghers vraagt of de VKV wil meewerken aan de distributie van informatie en flyers
en de verdeling van de infostands.
Matthias Jacxsens vindt dat inspraak niet zozeer noodzakelijk is, dan wel de nodige informatie
en het feit dat de VKV vooral op de hoogte wenst gehouden te worden.
9. VARIA
DSA: Responsible Young Drivers wenst samen te werken met studentenverenigingen.
De VKV kreeg de e-mail in bijlage.
DSA: in verband met de verkiezingen in alle verenigingen en konventen: de nieuwe
inlichtings- en bankformulieren mogen ook nu al ingediend worden!
Schamper zorgt voor de nieuwe editie van Gent Verkend, evenwel met het budget van
de GSR. Matthias Jacxsens vraagt om de gegevens van de nieuwe besturen door te
mailen.
BK: Toon Macharis vraagt wanneer de volgende VKV zal plaatsvinden. Er wordt
voorgesteld om de datum te laten afhangen van het Bestuurscollege waarop de extra
25000 al dan niet worden toegekend, zodat er voor de tweede keer dit jaar lustig
gebakkeleid kan worden over de subsidieverdeling.
SK: het nieuwe bestuur werd reeds verkozen en is ook reeds in functie. Thomas
Vervecken stelt zich voor als Vice-unief. Jern Vermeiren is Senior Seniorum van het SK
en studeert bedrijfskunde aan de Mercator hogeschool. Hij wordt daarom op de VKV
formeel vertegenwoordigd door Thomas en Sylke Hamerijck (PR) die een interessant
verleden schijnt te hebben waar men niet dieper op in zal gaan...

Met vriendelijke groeten,
Sofie Mus

4
Directie Studentenvoorzieningen – Dienst StudentenActiviteiten
Studentenhuis De Therminal, Hoveniersberg 24, B-9000 Gent

www.student.UGent.be

