DIENST STUDENTENACTIVITEITEN

VERSLAG VKV 5 NOVEMBER 2008

AANWEZIGEN
SK (Cedric Dierens en Bram Dierick)
KK (Lander Osterlynck en Lieselotte Geesens)
FK (Emmelien Werbrouck)
WVK (Tacco Van Geertruyen en Evy Bauwens)
HK (Wouter Degrève en Bart Meseure)
Schamper (Bert Dobbelaere)
PFK (Erik Langerock)
Koen Colpaert als VKV-vertegenwoordiger in de Sociale Raad
Hans Pijpelink en Veerle Delerue (DSA)
VERONTSCHULDIGD:
Urgent, BK
Verdeling actiefonds

Konvent
SK
HK
FK
PFK
WVK
KK
Schamper
BK

Poging 1
450
1000
500
400
0
600 à 700
0
0

Poging 2
400
1000
500
400
0
0
0
0

Poging 3
400
800
500
400
0
0
0
0

Definitieve cijfers
150
700
250
400
0
0
0
0

Motivatie:
-HK: HK moest dit jaar omwille van brandveiligheid zijn fuiven buiten de homes houden, dit kostte
natuurlijk geld. Ze willen de extra kostprijs ook niet doorrekenen aan hun leden om het betaalbaar te
houden voor iedereen.
Daarnaast zou het HK graag investeren in nieuw ICT materiaal.
-SK: Het SK heeft dit jaar een paar extra activiteiten gehad en zou graag investeren in ICT materiaal.
-FK: Het FK heeft extra geld nodig, niet om te verdelen onder hun verenigingen maar het zou vooral
naar FK centraal gaan zodat deze kan zorgen voor optimale dienstverlening aan haar leden.
-PFK: Het PFK had een nieuwe vereniging. Volgens de reglementering gaat geld uit het actiefonds
eerst naar nieuwe verenigingen, vandaar dat het PFK meteen de 400 euro krijgt die het nodig heeft.
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ResPACT
Respact is een actie die opkomt tegen de stijgende (bijkomende) studiekosten voor studenten. Op
15/11 gaat er een ‘respact-dag’ door in Brussel. Van de initiatiefnemers kreeg Hans de vraag om hun
motivatie door te sturen naar alle bestuursleden. Er is beslist dat elk FK bestuur beschikking krijgt over
de informatie en beslist of het deze doormailt naar de bestuursleden van het konvent of niet.
Verkeer in de Overpoortstraat
Het Kramersplein is afgezet en daardoor is er meer verkeer in de Overpoort, vaak zijne chauffeurs ook
al geïrriteerd door de paaltjes, wat natuurlijk niet positief is voor hun rijstijl. Hans gaat het probleem
aankaarten op de volgende ‘Stugent’ vergadering.
Varia
1. Sabam.
Er werd gevraagd om een draaiboek ‘Wat met Sabam’ te maken en Emmelien beloofde dit te doen.
2. Opslagruimte voor het SK.
Het SK had graag opslagruimte gehad gezien hun opslagruimte momenteel bestaat uit de verschillende
koten van de bestuursleden. Zo hebben de massacantus en de 12-urenloop een tijdelijke opslagplaats.
Er werd gevraagd om te mailen naar hen wanneer ze die opslagruimte nodig hebben. Verder heeft
Hans nog wel ergens wat ruimte voor het SK.
3. Klachten over dopen.
Er komen allerlei klachten binnen over dopen. Er zijn al klachten geregistreerd in het Citadel- en het
Muinckpark en ook aan de watersportbaan. De meeste klachten komen van omwonden. Ook was er de
ontroerende klacht van een klein meisje wiens bloemetjes van haar fiets gestolen zijn door
nietsontziende schachten. De meeste klachten zijn waarschijnlijk echter veroorzaakt door
onafhankelijke clubs over wie het VKV niets te zeggen geeft, ook gaat het de helft van de tijd
waarschijnlijk niet eens om een doop maar eerder om een paar mensen die een excuus zoeken om hun
gedrag te verantwoorden.

VOLGENDE VERGADERING: 9 DECEMBER 18 UUR
(LET OP: HIER KOMT DE SUBSIDIEVERDELING TER SPRAKE)
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