DIENST STUDENTENACTIVITEITEN

VERSLAG VKV 5 NOVEMBER 2008

AANWEZIGEN
SK (Wouter Hertegonne)
KK (Lander Osterlynck en Lieselotte Geesens)
FK (Emmelien Werbrouck)
WVK (Tacco Van Geertruyen en Evy Bouwens)
HK (Wouter Degrève en Bart Meseure)
BK (Simon Vandekerckhove)
Schamper (Bert Dobbelaere)
Koen Colpaert als VKV-vertegenwoordiger in de Sociale Raad
Hans Pijpelink en Veerle Delerue (DSA)
VERONTSCHULDIGD:
Urgent, PFK

VKV-mailinglist: Lander krijgt de mails nog niet (de formulieren van het KK zijn nog niet verwerkt).
Koen en Bert vragen om na te kijken of ze die mails ontvangen.
Goedkeuring voorgaande verslagen: OK
Verdeling Aktiefonds: hiervoor wordt een extra vergadering vastgelegd op vrijdag 7 november om 13u
in de Therminal. Het agendapunt was te laat gekend bij de konventen en kon bijgevolg intern nog niet
besproken worden.
Sociale Raad: Koen geeft een update, als vertegenwoordiger van de VKV in de Sociale Raad. Hij
mailde eerder reeds een aantal opmerkingen door.
- NSV:
o Feiten: het NSV diende een toetredingsaanvraag in bij het PFK, die door het PFK
afgekeurd werd. Daarna moest de Sociale Raad een advies geven over het beroep dat
het NSV aantekende. Daarin volgden ze het NSV wat betreft het beroep met ruime
meerderheid. Nu moet het bestuurscollege een beslissing nemen over dat beroep,
waarna het dossier terugkeert naar het PFK.
o Opmerking Tacco: het PFK zal daarna niet meer geneigd zijn om het NSV te laten
toetreden. Hoe moet dat dan verder? Hans: na de tweede behandeling door het
bestuurscollege zouden tegenstemmers geschorst kunnen worden (dat zou eerder
door de Raad van State al eens beslist zijn).
o Vervolg: er werd in de Sociale Raad voorgesteld om een Commissie op te stellen die
de Blandijnbezetting van 7 oktober zou onderzoeken. De directie ging er niet mee
akkoord om die samen te stellen uit directie, studenten en eventueel ander personeel.
Misschien komt de Commissie er toch nog, maar dan alleen samengesteld uit
studenten. Bedenking: verschillende leden van de VKV zien het als onmogelijk om zo’n
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geloofwaardige commissie uit studenten op te stellen. Onafhankelijkheid hierin kan op
geen enkele manier verzekerd worden.
- Budget/begroting: werd goedgekeurd.
o Alles bleef daarbij gelijk, zonder dat een indexering toegepast werd
o Bij de volgende begrotingswijziging zou de VKV een deftige motivering moeten
opstellen voor de indexering. Tot nu toe werd dit wel gevraagd, maar nooit gevolgd.
- Erkenning streekclubs:
o Toen dit punt besproken werd, vertrok een groot deel van de Sociale Raad naar een
vergadering van de Raad van Bestuur. Men was wel nog in quorum en behandelde dit
punt, maar kwam niet tot een stemming.
o Probleem voor de Sociale Raad: in de statuten van het SK staat opgenomen dat er een
vice hogeschool is. Dat zou uit de statuten moeten als de erkenning van de streekclubs
er moet komen.
o Bedenking VKV: verschillende leden van de VKV merken op dat het SK reeds erkend
is, met zijn vice hogeschool. Die zit net in het Dagelijks Bestuur voor de
hogeschoolclubs van het SK, die geen erkenning vragen. Dit is dus niet echt relevant
voor de erkenning van de streekclubs. Nagaan in hoeverre hogeschoolstudenten in
streekclubs zijn vertegenwoordigd, is moeilijk.
o SK: het is eigenlijk geen optie om de vice hogeschool uit de statuten te schrappen. Die
is noodzakelijk voor de hogeschoolclubs in het konvent. WVK bevestigd dat dat een
gelijkaardige regeling is als bij hen, waar het om dezelfde reden gewoonte is om een
wetenschapper en iemand van de maatschappelijke verenigingen tot voorzitter en vice
te maken.
o Volgende SoRa:
 Er moet gevraagd worden om dit als tweede agendapunt te bespreken, zodat
er meer volk aanwezig is
 Er moet eventueel iemand uit het SK-DB uitgenodigd worden
Sabam: er wordt binnen het FK aan gewerkt
- Het bedrag dat voor meester Deweppe aan de kant werd gezet, staat nog bijna volledig open.
- Het FK is facturen aan het opvragen bij al zijn verenigingen, om daar een standaard uit af te
leiden die aan Sabam kan voorgesteld worden
- Emmelien vraagt of ook andere konventen de facturen van hun verenigingen kunnen doorgeven.
Dat kan in het bakje van het FK of door te mailen naar bjorn@fkserv.UGent.be (waar je ook
met vragen/problemen terecht kunt).
Varia:
- Voor filmvertoningen kun je ook bij een andere instantie dan Sabam terecht. Die betaal je 50€
per jaar en dat is alles. Het FK zal Bjorn misschien eens meebrengen, die weet dat allemaal.
- Hans:
o Op zoek naar kuispersoneel voor elke dinsdag en donderdag (3u tijdens kantooruren).
Bestuursleden krijgen voorrang
o Binnenkort gaat de nieuwe DSA-nieuwsbrief de deur uit. Wie er iets in wil laten zetten
kan dat doormailen naar dsa@student.UGent.be
o De deadline voor subsidies ligt op vrijdag 28/11 om 17u (op hetzelfde moment wordt de
dropbox leeggehaald, andere bussen worden niet nagekeken).
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- Koen: Music for Life komt naar Gent, zijn daar plannen voor?
o Het FK was daarmee al bezig en zou later andere konventen uitnodigen om alles
binnen een kadercampagne te plaatsen, zodat er meer aandacht gaat naar het geheel
van studenteninitiatieven.
o Schamper wil ruimte verkopen
o Iedereen houdt elkaar op de hoogte van wilde plannen. emmelien@fkserv.UGent.be
fungeert als coördinatiepunt, dus mail alles zeker naar daar door.
- Bert: moet nog een halve bladzijde vullen, laat iets gebeuren…
- Bart: hoe zit het met de kopiemachine? Die is gemaakt en morgen zijn er normaal nieuwe
kopiekaarten. Het uiteindelijke systeem is nog altijd niet in orde en Hans vindt dat vervelend.
- Wouter: binnen de homes is er een milieuraad opgericht. De unief zou graag zien dat dat wat
breder getrokken wordt. Het gaat voornamelijk om sensibisering.

- Lander: wil graag een draaiboek over hoe men een begroting/boekhouding opstelt.
Emmelien stuurt een powerpoint door die het FK ooit gebruikte. Als dat niet volstaat,
laat Lander iets weten aan Hans, die eventueel prof. Christiaans om hulp vraagt.
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