DIENST STUDENTENACTIVITEITEN

VERSLAG VKV 8 SEPTEMBER 2008

AANWEZIGEN
Hans Pijpelink (DSA, studentenbeheerder)
Bert Dobbelaere (Schamper)
Erik Langerock (PFK)
Jan Willems (FK)
Emmelien Werbrouck (FK)
Cedric Dierens (SK)
Bart Mesuere (HK)
Rob Caluwaerts (HK)
Tacco Van Geertruyen (WVK)
Simon Vandekerckhove (BK)

-

-

-

1. OPENINGSUREN SECRETARIAAT
Hiervoor werden al verschillende mails gestuurd: Het voorstel is om tussen 10 en 18
uur doorlopend permanentie te voorzien, om zo een optimale dienstverlening te
bieden.
Rob: Dit biedt weinig extra voordelen voor de studenten. Daarentegen is het wel enorm
moeilijk voor Ine.
Emmelien: Wat er ook verandert, de communicatie over de balie moet sowieso beter.
Hans: De laatste tijd was uitzonderlijk: zwangerschappen en ziekte. Ik probeer zoveel
mogelijk zelf in te vallen hiervoor. Als het secretariaat niet open is, staat het op de site.
Vroeger werden hiervoor mails gestuurd, maar dit gaf op den duur een overflow aan
mails.
Rob: Is het niet mogelijk om nog meer digitaal te regelen? Dit kan een oplossing zijn
als de openingsuren moeilijk liggen.
Consensus: De VKV formuleert een negatief advies voor het aanpassen van de
openingsuren
TODO: Hans gaat vaker mailen als er niemand aan het secretariaat zit en kijkt de
mogelijkheid voor digitaal reserveren na
TODO (varia): Schamper krijgt ook sleutels bij proportioneel tov de groei van de
redactie.

2. VASTLEGGEN DATA VKV
Dinsdag 7 oktober om 18 uur
Woensdag 5 november om 18 uur
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Dinsdag 9 december om 18 uur

3. STUDENT KICK-OFF
24 september Sint-Pietersplein. Er worden nog medewerkers gezocht
-

-

-

4. HUISREGLEMENT
Emmelien: Ik wil op basis van de besprekingen in de VKV van vorig jaar een
aangepast huisreglement opstellen.
Hans: Het staat op de planning om alle verschillende reglementen ed in 1 tekst te
plaatsen en deze ook up-to-date te maken
Hans: De vraag komt trouwens van de rector dat de verenigingen twee keer per jaar
(op vaste momenten) een erkenningsdossier kunnen indienen
Tacco: Dit zou zeer handig zijn voor het WVK
Hans: Welke datums stellen we voor?
Concensus: 6 december en 6 april
5. AK
Het AK heeft geen echte konventswerking meer, en men stelt zich de vraag bij het nut
hiervan. Het voorstel is om de Massacantus naar het SK te laten gaan en de
12urenloop naar het FK
Rob: Waar kunnen nieuwe eenmalige activiteiten dan in de toekomst terecht?
Hans: Rob maakt hier zeker een punt
*geanimeerde discussie waarbij de verslaggever niet meer kon volgen)
Consensus: De VKV neemt de taak van het AK over. De subsidies worden bekrachtigd
door de VKV in consensus.
6. VARIA
Hans: 29 september is het de infovoorstelling van de DSA
Bert: Schamper stelt 1 pagina voorop voor aankondigingen/verslagen van activiteiten
van kringen en konventen. Die blijken daar toch niet zo happig op te zijn. Ik stuur die
info nogmaals door naar de konventen en willen jullie dit zeker doorgeven aan jullie
verenigingen?
Tacco: Zit URGent nog in de VKV
Hans: Ja, voor de banden tussen de verenigingen en de studenten
Rob: Hoe zit het met SABAM?
Emmelien: Daar wordt aan gewerkt
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