DIENST STUDENTENACTIVITEITEN

VERSLAG VKV 29 OKTOBER 2007
AANWEZIGEN

Rob Caluwaerts (HK, voorzitter),
Thomas Vervecken (SK, vicevoorzitter),
Simon Bauwens (BK, voorzitter),
Tacco Van Geertruyen (WVK, voorzitter),
Peter Van Vaerenbergh (KK, voorzitter),
Vincent Keereman (Urgent, voorzitter),
Maarten Geeroms (AK, voorzitter),
Thijs Verbeurgt (FK, voorzitter),
Laurent Samyn (FK, vicevoorzitter),
Dries Holvoet (PFK, voorzitter),
Stijn Debrouwere (Schamper, voorzitter),
Dieter Adriaenssens (DSA, ICT-medewerker),
Hans Pijpelink (DSA, studentenbeheerder),
Caroline Huys (DSA, medewerker).

1. GOEDKEURING VERSLAG
Op een aantal spellingsfouten na is het verslag goedgekeurd.

2. PROBLEMATIEK DOCTORAATSTUDENTEN
Vanuit het BK is de vraag gesteld of ook doctoraatstudenten een functie kunnen
uitoefenen binnen erkende verenigingen. Momenteel kunnen enkelgewone en ILOstudenten een bestuursfunctie op zich nemen. Er is in de praktijk wel een
uitzondering mogelijk voor de functie van webmaster.
Vorig jaar is Marc Reynders verkozen tot BK-voorzitter, maar hij is een
doctoraatstudent. Daarom is Marc waarnemend voorzitter gebleven tot op de nieuwe
verkiezingen Simon Bauwens is verkozen.
De studentenbeheerder vraagt aan de VKV of er een officiële vraag moet worden
gesteld om dit aan te passen. Er kan gevraagd worden of er een officiële
uitzondering gemaakt kan worden voor alle bestuursleden of enkel voor de functie
van webmaster.
Het WVK vraagt zich af of hierdoor niet het risico wordt gelopen dat
doctoraatstudenten gaan ‘profiteren’ van subsidies die voor studenten bedoeld zijn.
Het SK stelt voor om een uitzondering te maken voor de functies van voorzitter,
vicevoorzitter en penningmeester, zodat deze zeker steeds studenten blijven.
Het BK merkt op dat in hun konvent nood is aan doctoraatstudenten om continuïteit
te verzekeren binnen de verenigingen. Het probleem is dat veel leden
erasmusstudenten zijn en dus vaak in het buitenland zijn.
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Er wordt tot de conclusie gekomen om enkel een uitzondering te vragen voor de
functie van webmaster. Aangezien dit de enige functie is, naast voorzitter,
vicevoorzitter en penningmeester die op het inlichtingsformulier moet worden
ingevuld.

3. ADMINISTRATIE
De deadline voor het indienen van bankformulier, inlichtingsformulier en statuten
komt heel dichtbij. Dieter heeft een lijst doorgegeven met de verenigingen hierop die
nog niet in orde zijn. Wie voor 31 oktober niet alles heeft ingediend wordt tijdelijk
geschorst.
Verenigingen die over een lokaal beschikken in de Therminal en hun administratie
niet tijdig in orde brengen, zijn tijdens hun schorsing ook de toegang tot hun lokaal
kwijt.
Wanneer de statuten van een vereniging niet gewijzigd zijn, volstaat het om dit via
mail te laten weten aan het secretariaat.

4. GEBRUIK VAN HET ENGELS
Vanuit het BK wordt de vraag gesteld of het mogelijk is om mails van de universiteit
ook in het Engels te versturen. Algemene mails, bijvoorbeeld de mail over de
notebookactie, worden enkel in het Nederlands verstuurd. Dit is in het nadeel van de
buitenlandse studenten die op deze manier niet op de hoogte worden gebracht van
een aantal zaken.
Als oplossing wordt voorgesteld om een link in de mail te plaatsen naar een Engelse
vertaling van de mail. Hans zal navragen bij de dienst communicatie of dit mogelijk
is.
Ook de subsidieformulieren zijn enkel in het Nederlands. Maar omdat dit officiële
documenten zijn, is het niet mogelijk om hiervan een Engelse variant te voorzien.
Mails via minerva, worden door de professoren zelf verstuurd. Wanneer hierbij een
vertaling nodig is, moeten de studenten zelf met de professor contact opnemen.

5. SYLVAE TOURS
Er zijn een aantal vragen over het gebruik van bussen van Sylvae Tours via de DSA.
Daarom even ter verduidelijking: Sylvae Tours wordt in de subsidiebrochure vermeld
als de te gebruiken busmaatschappij. Dit is zo omdat de universiteit bij deze firma
een raamcontract heeft. Wanneer een vereniging via het DSA-secretariaat bussen
wenst te bestellen gebeurt dit dus steeds bij Sylvae Tours. Enkel het bestellen van
de bussen kan via de DSA gebeuren, niet de betaling hiervan.
Verenigingen die zelf hun busvervoer regelen zijn uiteraard vrij om dit te doen bij een
firma naar keuze.
Via het raamcontract van de universiteit kan busvervoer aan een voordelige prijs
worden aangeboden. Dit verzekert echter niet dat dit steeds de goedkoopste optie is.
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6. BIBBERDUIK
De jaarlijkse bibberduik gaat dit jaar niet door in januari omdat door werkzaamheden
de vijver van de Blaarmeersen onbeschikbaar is. De organisatie stelt de bibberduik
uit tot eind mei. Er werd gevraagd of er vanuit de VKV een mogelijkheid bestaat om
de bibberduik te promoten bij de studenten.
De beheerder zal verder contact opnemen met de organisatie van de bibberduik om
meer gegevens te krijgen zodat de verschillende verenigingen hun leden kunnen
informeren.

7. VERKIEZING NIEUWE AFGEVAARDIGDE SORA
Er is 1 kandidaat voor het mandaat van VKV-vertegenwoordiger in de Sociale Raad:
Laurent Samyn, vicevoorzitter van het FK.
Motivatie:
De Sociale Raad behandelt meestal interessante onderwerpen. Er is momenteel ook
niet veel inwerken nodig aangezien de meeste grote dossiers, met uitzondering van
de bouw van de nieuwe home, nu reeds afgerond zijn. Laurent heeft tijd genoeg om
zich hiervoor in te zetten. Omdat hij nu in zijn laatste jaar rechten zit, heeft hij ook
een juridische achtergrond die zeker van pas kan komen bij een aantal dossiers.
Rob Caluwaerts maakt de opmerking dat Laurent ook in eigen naam kan opkomen
om te zetelen in de Sociale Raad en niet als vertegenwoordiger van de VKV. Op die
manier kan is het mogelijk om een eigen inbreng te hebben. Er worden immers nog
een aantal mensen gezocht binnen de Sociale Raad.
Er wordt overgegaan tot de stemming: Laurent Samyn wordt unaniem verkozen.

8. VERDELING LOKALEN IN STUDENTENHUIS DE THERMINAL
Het AK brengt aan dat er twee verenigingen zijn die een lokaal zouden krijgen in het
studentenhuis. De vraag wordt gesteld waarom AK-Centraal, die ook een aanvraag
had ingediend geen lokaal ter beschikking krijgt. Maarten Geeroms verwijst naar
artikel 5 van het huisreglement waarin staat dat de verdeling van lokalen gebeurt op
een VKV, tijdens de eerste week van het academiejaar. Dit is echter niet gebeurd.
De studentenbeheerder zegt dat de eventuele herverdeling vorig jaar op een VKV is
vernoemd. Een VKV samenroepen tijdens de eerste week van het academiejaar was
praktisch gezien niet mogelijk. Indien er protest is vanuit de VKV kan de verdeling
van lokalen worden uitgesteld tot volgend academiejaar.
De herverdeling zou er uit bestaan dat KHK en ESN een lokaal delen en dat er bij
COMAC twee andere PFK-verenigingen worden geplaatst.
Voor AK bestaat de mogelijkheid om beneden in de archiefruimte een opslagplaats
te voorzien. Eventueel kan er ook gedurende de maand voorafgaand aan grote
activiteiten gebruik gemaakt worden van het GSR-lokaal.
FK maakt de opmerking dat zowel ESN als KHK twee goeddraaiende verenigingen
zijn die veel gebruik maken van hun lokaal. Door deze samen te plaatsen kan hun
dienstverlening naar studenten toe in het gedrang komen.
Maarten Geeroms merkt op dat er voor de verdeling van lokalen in de Therminal
heel weinig regels bestaan, maar deze nu wel overtreden worden.
De studentenbeheerder legt uit dat hij gedurende de zomer met alle verenigingen
heeft overlegd om een oplossing te zoeken voor het plaatsgebrek in de Therminal.
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Het gaat hier enkel om voorbereidingen, er zijn geen concrete beloftes gemaakt aan
verenigingen over het al dan niet toekennen van een lokaal.
Maarten verduidelijkt zijn eerdere stelling: het reglement is nog niet geschonden,
maar het risico dat dit gebeurt, is wel reëel. Hij vraagt meer duidelijkheid over de
toekenning van lokalen en de reglementering hieromtrent.
De studentenbeheerder benadrukt dat hij de herverdeling van de lokalen niet
doorvoert zonder de goedkeuring van de VKV. Wanneer men in de VKV het eens is
over hoe de lokalen moeten verdeeld worden, kan er eventueel een uitzondering op
het huisreglement worden toegestaan waardoor de verdeling niet in de eerste week
van het academiejaar moet worden doorgevoerd.
Thijs Verbeurgt vraagt waarom het KHK zegt te moeten verhuizen uit hun lokaal,
aangezien er nog geen beslissing is genomen. Hij stelt tevens om de uren die
toegewezen zijn aan COMAC te herverdelen, aangezien zij nooit aanwezig zijn op
hun lokaal.
Dries Holvoet zal contact opnemen met COMAC om te bespreken in hoeverre zij hun
lokaal nog nodig hebben.
De VKV heeft het recht te beslissen dat COMAC niet langer gebruik mag maken van
hun lokaal. De vereniging heeft vorig jaar reeds een waarschuwing gekregen over
hun afwezigheid in het lokaal. De originele motivatie van de vereniging om gebruik te
maken van een lokaal betrof het oprichten en uitwerken van een studentenvakbond.
Het BK stelt voor dat ESN hun lokaal kan delen met COMAC, aangezien zij blijkbaar
toch niet veel aanwezig zijn.
Concreet wordt er beslist dat Dries Holvoet contact opneemt met COMAC. Eventueel
kan beslist worden hen uit te nodigen op een volgende VKV, ter verdediging van hun
gebruik van een lokaal. Dries zal ook via mail afspreken met het FK en AK om de
lokaalverdeling te bespreken.
Dries Holvoet stelt voor om bij de PFK-verenigingen nog een extra vereniging te
plaatsen. Het probleem bij dit voorstel is dat AK tijdens normale periodes voldoende
heeft aan 1 dag in de week, maar er zijn een aantal zeer intensieve maanden waarbij
dit niet voldoende is.

9. VARIA
Zoals vorig jaar besproken tijdens de VKV heeft het FK een advocaat ingeschakeld
om met SABAM te onderhandelen. De bedoeling hiervan is de heksenjacht van
SABAM op vooral de kleinschalige activiteiten te stoppen en meer duidelijkheid te
krijgen. Er zal ook geprobeerd worden om een korting te verkrijgen van SABAM,
door een jaarlijks tarief in te voeren waardoor alle kleine activiteiten via een forfait
worden betaald. Wanneer de onderhandelingen zijn afgerond, kan het eindresultaat
door elk konvent afzonderlijk worden goed- of afgekeurd. Zo kan elk konvent
onafhankelijk beslissen of zij met de regeling tevreden zijn. Er zal tevens een
draaiboek worden opgesteld over hoe de SABAM-aanvraag moet worden ingevuld
e.d.
De kostprijs zal normaal onder het geraamde budget blijven. De facturatie zal via het
FK gebeuren. De duur van de onderhandelingen is niet in te schatten. Er wordt
voorgesteld om de VKV via mail op de hoogte te houden van de vorderingen van de
gesprekken. Dit om niet telkens op de VKV’s alles te bespreken en zo de
onderhandelingen met SABAM nog langer te laten duren.
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Thijs Verbeurgt vraagt of de prijsverandering van de drankenstock al is doorgevoerd.
De prijzen zijn reeds aangepast en zijn terug te vinden op de website van de DSA.
De konventsvoorzitters worden er aan herinnerd dat de deadline voor het indienen
van subsidies 30 november om 20u is.
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