DIENST STUDENTENACTIVITEITEN

VERSLAG VKV 24 APRIL 2008

AANWEZIGEN
Erik Langerock (PFK, voorzitter),
Pieter Verholle (KK, PR),
Peter Van Vaerenbergh (KK, voorzitter),
Vincent Keereman (Urgent, voorzitter),
Tacco Van Geertruyen (WVK, voorzitter),
Stijn Debrouwere (Schamper, voorzitter),
Cedric Dierens (SK, voorzitter),
Wouter Degreve (HK, kandidaat voorzitter),
Koen Colpaert (HK, vicevoorzitter),
Simon Bauwens (BK, voorzitter),
Thijs Verbeurgt (FK, voorzitter),
Caroline Huys (DSA, medewerker).

VERONTSCHULDIGD
Hans Pijpelink (DSA, studentenbeheerder)

1. GOEDKEURING VERSLAG
- Het verslag van de vorige vergadering is goedgekeurd.

2. STATUTEN VKV
In het verleden zijn er een aantal discussies geweest over de bevoegdheden en

-

taakverdeling van de VKV. Deze hadden onder andere te maken met de lokaalverdeling
in het studentenhuis en over de functie van de vertegenwoordiger van de VKV in de
Sociale Raad. Nu bestaan er enkel het huisreglement van het studentenhuis en het
subsidiereglement om op terug te vallen bij twijfel.
Er zijn een aantal mensen nodig om dit inhoudelijk voor te bereiden en een voorstel uit
te werken. Tijdens deze vergadering zullen een aantal richtlijnen worden uitgewerkt om
hen daarin te helpen.
De personen die het voorstel zullen uitwerken zijn:
o Laurent Samyn
o Rob Caluwaerts
o Erik Langerock
o Hans Pijpelink
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De statuten van de VKV moeten de volgende elementen bevatten:
o Reglementering rond de lokaalverdeling in het studentenhuis, zoals eerder
aangepast in het huisreglement.
o De VKV wenst inspraak in het beheer van De Therminal. Niet in dagelijkse
beslissingen, dit is het terrein van de studentenbeheerder en zou ook praktisch
niet uitvoerbaar zijn. Maar wel in beslissingen die langetermijngevolgen hebben
en/of een impact op verschillende verenigingen en/of konventen heeft.
o Vergaderreglement, met daarin volgende punten:
 De vergadering van konventsvoorzitters kan samengeroepen worden
door de beheerder, of door een aantal konventsvoorzitters samen. Een
konventsvoorzitter kan niet alleen een vergadering samenroepen.
 De beheerder modereert de vergadering.
 Er moet een minimaal aantal vergaderingen zijn per academiejaar. Er
wordt voorgesteld: 1 per maand, er kan een uitzondering gemaakt
worden voor blok-, examen- en vakantieperiodes.
 Het quorum van de vergadering bedraagt de helft plus 1 van de
konventen die deel uit maken van de VKV.
 Besluitvorming:
• De beslissingen rond de subsidieverdeling worden genomen
met de unanimiteitsregel.
• Belangrijke beslissingen, zoals het aanduiden van een
vertegenwoordiger voor de SoRa, worden met een
tweederdenmeerderheid genomen.
• Voor gewone beslissingen is een gewone meerderheid
voldoende.
 Bevoegdheden VKV:
• Wanneer een beslissing binnen een konvent worden betwist, zal
de VKV en zijn afgevaardigde in de SoRa het standpunt van dit
konvent steunen. Tenzij er duidelijk kan worden aangetoond dat
er regels zijn overtreden.
 Afgevaardigde van de VKV voor de SoRa:
• Moet de afgevaardigde steeds het standpunt van de VKV
vertegenwoordigen of enkel in agendapunten die de VKV
aanbelangen?
• De vergaderdata van de VKV zouden kunnen worden aangepast
aan deze van de SoRa, aangezien die in het begin van het
academiejaar worden vastgelegd. De agenda van de SoRa kan
naar de VKV worden doorgemaild, zodat men tijdig bemerkingen
kan laten weten aan de afgevaardigde.
• De aanwezigheid van de afgevaardigde is vereist op de
vergaderingen van zowel SoRa als VKV.
• Wie kan afgevaardigde worden? Er wordt voorgesteld om de
konventsvoorzitters zelf hiervan uit te sluiten. Door de statuten
van het eigen konvent is dit voor een aantal voorzitters toch al
niet mogelijk en zo wordt de werklast voor hen ook beperkt. De
afgevaardigde hoeft ook geen lid te zijn van de VKV, maar kan
een gewone student zijn die voorgedragen wordt door een
konvent.
• De verkiezing van de afgevaardigde van de VKV voor de SoRa
wordt verkozen met een tweederdenmeerderheid.
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Vertegenwoordiger van de VKV op andere niveaus dan SoRa. Hiervoor
zijn er een aantal voorstellen gekomen:
• De studentenbeheerder
• (De studentenbeheerder +) de afgevaardigde voor de SoRa
• (De studentenbeheerder +) een nieuwe afgevaardigde.
Aan de keuze van deze persoon moet aandacht gegeven worden,
aangezien iedereen sowieso steeds eigen belangen zal hebben. Er
wordt dan ook voorgesteld dat deze geen konventsvoorzitter kan zijn.
Indien er gekozen wordt voor de beheerder samen met iemand extra,
zijn er een aantal mogelijkheden.
• De vertegenwoordiger kan steeds samen met de beheerder de
VKV vertegenwoordigen.
• De vertegenwoordiger treedt enkel op wanneer een conflict is
tussen VKV en beheerder, maar wordt in het begin van het
academiejaar aangesteld.
• Er wordt pas een vertegenwoordiger aangesteld wanneer er een
conflict optreedt tussen VKV en beheerder.

3. SELECTIEPROCEDURE STUDENTENBEHEERDER
Binnenkort neemt de selectieprocedure voor de aanstelling van de nieuwe
studentenbeheerder plaats. In de commissie die over deze aanstelling zal beslissen, zal
ook een vertegenwoordiger van de VKV zetelen. Deze vertegenwoordiger zal naar
eigen inzicht oordelen welke kandidaat het meest geschikt is voor de functie,
rekeninghoudende met de belangen van de VKV.
Hiervoor zijn er een aantal kandidaten:
o Tacco Van Geertruyen
o Cedric Dierens
o Koen Colpaert
o Thijs Verbeurgt
De kandidaten nemen uiteindelijk samen de beslissing dat Tacco de VKV zal
vertegenwoordigen. Hij zal zelf contact opnemen met Robert Mendonck om de nodige
informatie te bekomen.
Op vraag van Tacco worden er een aantal punten vastgelegd waar hij tijdens de
selectieprocedure extra aandacht aan zal besteden.
o Vertrouwdheid met de universitaire structuren
o Bereidheid om rekening te houden met de VKV en met deze samen te werken
o Voldoende voeling met de studenten
o Visie over de DSA en het studentenhuis
o Sociale vaardigheden
o Onafhankelijkheid van verenigingen

4. VARIA
Thijs: er zijn onlangs een aantal problemen geweest binnen het FK met foutieve
rekeningen van drankverbruik in de Therminal. Kan er nagegaan worden wat hiervan de
oorzaak is en hoe men dit in de toekomst kan vermijden.
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Thijs: volgens Marc Bracke zou er nog voldoende budget zijn in de DSA om een
waterkraantje te voorzien. Misschien kan er toch nog eens nagegaan worden of dit een
haalbaar idee is.
Tacco: in het actiefonds is 1500 € voorzien voor de aankoop van stokken voor de 12urenloop. Deze zijn uiteindelijk niet aangekocht omdat deze niet tijdig klaar waren. Wat
gebeurt er nu met dit geld? Gaat dit toch naar de 12-urenloop, door het verlies dat zij
geleden hebben door de diefstallen of blijft het geld in het actiefonds?
Het geld dat voorzien was voor de aankoop van de stokken blijft in het actiefonds, om
eventuele nieuwe verenigingen van subsidies te voorzien. Indien het actiefonds niet
opgebruikt wordt, beslist de VKV hoe dit geld verdeelt wordt. De 12-urenloop is
momenteel zelf oplossingen aan het zoeken om het gemaakte verlies op te halen.
Indien dit niet lukt, kunnen zij hiervoor vragen om eenmalig geld uit het actiefonds te
krijgen. Dit blijft wel een beslissing van de VKV.
Koen: de GSR/Schamper-archiefruimte wordt door verschillende verenigingen als
stockageplaats gebruikt. Momenteel staat alles er door elkaar en is het niet meer
duidelijk welk materiaal van wie is. Misschien kunnen er in het archief ruimtes worden
afgebakend per vereniging, en kunnen er kisten worden voorzien die op slot kunnen om
diefstal van waardevol materiaal (en drank) te vermijden. Er wordt gevraagd dat de
beheerder dit nagaat.
Thijs: morgen (vrijdag 25 april 2008) neemt de studiedag van het FK plaats in het
studentenhuis. Iedereen is welkom en kan voor meer informatie kijken op de website:
www.gent-studentenstad.be.
Wouter: hoe vorderen de onderhandelingen met SABAM?
Thijs: het draaiboek voor de verenigingen zou begin volgend academiejaar moeten klaar
zijn. De klachten worden nu individueel onderzocht, dus dit zal nog even duren.
Cedric: in het SK is een nieuw bestuur verkozen. Zou het mogelijk zijn om voorlopig tot
de inlichtingsformulieren ingediend zijn, volgend emailadres toe te voegen aan de
mailinglist van VKV: cedric.dierens@ugent.be

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

www.student.UGent.be

