DIENST STUDENTENACTIVITEITEN

VERSLAG VKV 15 OKTOBER 2008

AANWEZIGEN
Cedric Dierens (SK)
Wouter Degreve en Bart Meseure (HK)
Lander Osterlynck en Peter Van Vaerenbergh (KK)
Erik Langerock (PFK)
Tacco Van Geertruyen en Evy Bauwens (VWK)
Emelien Werbrouck (FK)
Bert Dobbelaere (Schamper)
Simon Vandekerckhove (BK)
Hans Pijpelink en Veerle Delerue (DSA)
VERONTSCHULDIGD:
Urgent

Goedkeuring vorig verslag:
Niet iedereen heeft het vorig verslag ontvangen, of herinnert zich dat nog. Het verslag wordt opnieuw
doorgestuurd. Goedkeuring komt opnieuw op de agenda op de volgende VKV
Verzekeringen (punt aangebracht door FK)
1. Het FK wil graag weten of andere konventen soms problemen hebben met verzekeringen
of/hoe ze die aanpakken. Het is namelijk zo dat niet alle activiteiten en niet alle studenten
verzekerd zijn.
2. Na enige aanmoediging herinnert het SK zich dat ze daarmee ook problemen hebben. De
leden van hogeschoolclubs zijn niet verzekerd op SK-activiteiten.
3. Hans heeft daarover advies gevraagd bij de juridische dienst, maar die reageert nogal traag, hij
informeert nogmaals. Voorgestelde wijziging: in het vervolg zou men willen samenwerken met
hogescholen. Dan zou al dan niet verzekerd zijn, niet meer verbonden worden aan de
organisator van de activiteit, maar rechtstreeks aan de persoon. Via de associatie werken
volstaat niet, aangezien het Kaho daar niet onder valt, daarom wordt schepen Coddens
betrokken.
4. Daarnaast wordt opgemerkt dat weinigen weten hoe/waar een aangifte werkt, dat moet op de
één of andere manier gecommuniceerd worden.
Sabam (punt aangebracht door HK)
5. Gebeurt nog iets in dat dossier? Sabam blijft studenten namelijk viseren en met de natte vinger
kostennota’s opmaken
6. Het FK heeft op 30 oktober een overgangsvergadering met zowel de oude als de nieuwe
verantwoordelijke. Ze willen zelf ook dat er daarna haast achter wordt gezet en zijn dat dus vast
van plan.
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Controlepaneel
7. In het vervolg zullen alle koepels (die in orde zijn met hun infoformulieren) ook de
contactgegevens van hun verenigingen waarover de DSA beschikt kunnen raadplegen via het
controlepaneel.
8. Er wordt gevraagd of dat ook kan voor de bestuursleden van de konventen. DSA zal in de
plaats gewoon een bestandje doormailen waarin die gegevens staan.
Administratie
9. Nog niet alle konventen zijn in orde. Er wordt zo snel mogelijk aan elk konvent doorgestuurd
welke van hun verenigingen nog niet in orde is.
10. Het PFK kan nu eerst formulieren indienen waarop één persoon staat. Zodra hun secretaris
terug is van Zuid-Amerika, mag dat dan doorgegeven worden.
11. Schamper zal die dingskes langs achter in dat boekske wel eens binnendoen
Varia
12. SK: /
13. HK: /
14. KK: hoe vrij werkt de DSA-boekhouding? Een solist in het koor kan ingegeven worden als
spreker.
15. PFK: kan de VKV een standpunt innemen over de gebeurtenissen rond het NSV-debat? De
VKV kan geen kant kiezen. Kan wel onderstrepen dat Durf Denken een mooie slogan is en dat
die universitaire waarde kan nageleefd worden met respect voor het patrimonium. Wouter, Erik,
Emelien en Veerle proberen iets te schrijven, waarin ze zich niet uitspreken over goed of
kwaad.
16. DSA: er kwamen klachten uit de Blandijn. De deuren worden telkens weer gebruikt als
plakmuur. Dat mag niet, ook al heeft het zijn nut al vaak bewezen.
17. WVK: Evy M. Bauwens moet in de VKV-mailinglist komen. Doordat er een naamgenote
rondloopt op de universiteit, heeft ze een iets minder voor de hand liggend adres.
18. FK: er is een akkoord met de basketploeg van Gent (Optima): tijdens de week mag elke
student gratis binnen op vertoon studentenkaart.
19. Schamper: /
20. BK: hoe kun je printen in therminal? De copykaart werd gestolen, maar DICT heeft Hans
beloofd dat volgende week alles in orde zal zijn. Tot dan is printen/kopiëren in de therminal dus
alleen mogelijk met een eigen kaart of tijdens de openingsuren van de balie.

Volgende vergadering: 5 november
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