DIENST STUDENTENACTIVITEITEN

VKV 09/12/2008
Aanwezig: Lander Osterlynck (KK), Lieselotte Goesens (KK), Simon Vandekerckhove (BK), Erik
Langerock (PFK), Bert Dobbelaere (Schamper), Evy Bauwens (WVK), Tacco Van Geertruyen (WVK),
Arvid Cardinaels (Massacantus), Emmelien Werbrouck (FK), Timothy Deryck (12UL), Laurens De
Blieck (12UL), Koen Colpaert (SoRa), Wouter Degreve (HK), Cedric Dierens (SK), Hans Pijpelink
(DSA), Veerle Delerue (DSA)
Goedkeuring vorige verslagen: OK
SoRa:
Er komt een nieuwe resto op Sint-Jansvest binnen 1 à 2 jaar. Die resto moet een capaciteit
hebben zoals de Brug. De studenten merkten op dat er geen fietsenrekken zijn voorzien op de
plannen. Die plannen zijn echter al goedgekeurd en dus zullen er geen fietsenstallingen
ingepland worden tot het probleem zich stelt…
Het NSV zal opnieuw besproken worden. Koen vraagt welk standpunt hij moet innemen. De VKV
zegt dat hij zich, ofwel onthoudt, ofwel het advies van de juridische dienst te volgen.
Er wordt een werkgroep opgericht die de werking van DSA, de konventen en de verenigingen
nagaat. Op 18/12/2008 gaat een vergadering door hierover (Hans mailt precieze uur en plaats
nog door). Erik, Emmelien, Wouter en Joena zullen hierop aanwezig zijn.
o Opmerkingen die kunnen meegenomen worden: onderhoud Therminal laat te wensen
over (vb. WC’s) volgens Arvid. Hans antwoordt dat dat met alle Uniefgebouwen zo is.
Emmelien vraagt hoe het zit met het kelderrot, Hans antwoordt dat daarvoor een
maand geleden een dringende herstelling is aangevraagd. Emmelien wijst erop dat het
FK-raam nog altijd niet in orde is. Arvid en Tacco vinden het jammer dat de
keldergewelven bij de ingang van de Therminal niet in gebruik genomen worden. Hans
reageert dat dat wegens geldgebrek is, maar dat hij het nog eens aanhaalt bij zijn
volgende overleg met de Rector.
Subsidies:
12UL en Massacantus zijn aanwezig wegens het wegvallen van het AK
Hans wil eerst 12UL, MC en het Actiefonds bekijken. Niemand heeft daartegen bezwaar. Het AK
had vorig jaar 11.000 EURO, gelijk verdeeld tussen MC en 12UL.
MC: het geld werd goed besteed, maar door onvoorziene omstandigheden is het toch nog fout
gegaan. Nu zijn er dus een aantal problemen, waaronder een lening die nog terugbetaald moet
worden aan het FK. De 12UL kan geen inkomsten uit toegangsgelden halen en haalt weinig aan
drank. Daarom willen ze 8500 EURO.
Arvid vindt dat 12UL waardevol is en dat het dus verantwoord is om daar in noodgevallen meer
geld aan te geven, maar dat mag niet ten koste gaan van de MC. Dan zouden ze bestraft worden
voor de goede aanpak van de afgelopen jaren, in het voordeel van een activiteit waar het de
laatste jaren telkens fout gaat.
Laurens: de 12UL wordt hoe dan ook basic, maar dan nog is die 3000€ extra nodig.
Arvid: MC kan 12UL wel bijstaan met ervaring en know-how
Laurens: 12UL zal evident proberen consistentie in te bouwen, maar het geld blijft noodzakelijk
Timothy: het geld is nodig om putten van vorig jaar weg te kunnen werken en zuiver te kunnen
starten
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-

-

Arvid: overbruggingskrediet voorzien moet kunnen, maar welke garantie is er dat het nu niet weer
fout gaat
Emmelien: er moet verantwoording aan de VKV afgelegd worden
Hans: volgens de reglementen moeten dergelijke grote activiteiten vooraf een raming opmaken
en doorgeven aan DSA
Bert: het kan niet dat de VKV of de andere konventen opdraaien voor de fouten die de voorbije
jaren binnen 12UL gemaakt zijn.
Arvid: er bestaan verzekeringen voor de aansprakelijkheid van een feitelijke verzekering. Dat
kost ongeveer 50€.
Erik: organiseer een symbolische 12UL en gebruik de subsidies van dit jaar dus om de put te
vullen, dan organiseer je volgend jaar weer iets gewoon
12UL: het zal nu al zo basic mogelijk zijn, maar om te lopen alleen komt niet veel volk
Erik: niemand heeft geld over, in tegendeel, terwijl 12UL jaar op jaar blijft verliezen…
12UL: we blijven niet verliezen, er waren uitzonderlijke omstandigheden de laatste jaren
Hans: er zijn misschien andere plaatsten aan het Unief waar je geld kunt halen. Eventueel bij het
GSR
12UL: daar hebben we aan gedacht, maar we zouden daarvan pas uitslag krijgen als het
evenement al voorbij is
Conclusie: we hebben te weinig subsidies
Hans: zal nog eens aandringen op indexering
Bert: indexeren alleen zal niet volstaat, de subsidies moeten ook gekoppeld worden aan het
groeiend aantal studenten.
Hans: zal blijven proberen dat gedaan te krijgen
Wouter: VKV kan een brief naar de rector sturen en vindt dat Bert gelijk heeft
Hans: een percentage van de inschrijvingsgelden gaat naar sociale voorzieningen, maar
ondanks de stijgende studentenaantallen komt die verhoging nooit bij de VKV.
Emmelien: liever geen brief sturen, maar eerst eens rustig polsen
Conclusie: de VKV is akkoord dat een eisenpakket niet direct kan, Emmelien gaat het gewoon
eens laten vallen als ze nog eens bij de rector komt.
Simon stelt voor om alles dus gewoon gelijk te laten
Veerle: is het mogelijk om na te gaan wie er meest nood heeft aan geld.
Hans stelt voor om een rondje te doen en bij iedereen te horen wat ze willen
o KK: 2000 EURO sponosiring kwijt (van banken door financiële crisis). Besparen is
omogelijk, want de concerten voor de komende twee jaar liggen al vast. Ze hadden dus
graag wat meer geld gehad, maar willen minstens behouden wat ze al hebben.
Daarnaast willen ze opmerken dat het GUDC binnenkort ook subsidiegerechtigd is en
dat daar dus bij volgende verdelingen rekening mee zal moeten worden gehouden.
o

BK: ging van 4 naar 7 verenigingen en binnenkort komt daar een achtste bij. Willen dus
liefst meer geld, maarja…

o

PFK: 4 nieuwe verenigingen op komst dus meer geld nodig, maar geziende
omstandigheden is dat blijkbaarn iet mogelijk. Als zware toegeving willen ze zich
eventueel beperken tot het bedrag dat ze vorig jaar kregen

o

Schamper: schrijven meer boekjes dan begroot is en wilden graag 1 Schamper meer
laten subsidiëren, maarja…

o

WVK: enorm gegroeid (laatste paar jaar 7 nieuwe, 1 weg en een paar lopende).
Moeten dus minstens kunnen behouden wat ze hebben.
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o

MC: proberen elk jaar break-even te blijven draaien. Meer geld zou goed besteed
kunnen worden, maarja…

o

FK: de kringen worden altijd maar professioneler en hebben heel veel activiteiten (zo’n
65 per week). In verhouding krijgen ze nu al weinig geld, dus ze kunnen absoluut niks
missen

o

12UL: wil dus 8.500 in plaats van 5.500

o

HK: doordat de fuiven niet meer in de homes doorgaan, kunnen velen geen winst meer
maken. Het HK kreeg 700€ van het Aktiefonds en is daar heel dankbaar voor, maar het
HK heeft meer nodig. Ze wilden 14.000€ vragen in plaats van 9.100€, maar wil zich nu
eventueel beperken tot 11.000€

o

SK: draaien met wat ze hebben. Als de erkenning van de streekclubs er komt, zullen ze
daarmee wel in aanmerking voor willen komen, al is dat niet het belangrijkste van die
erkenning. Dit jaar willen ze houden wat ze hebben.
Op 19/12 zal die erkenning van streekclubs nog eens besproken worden op de SoRa.
Cedric komt voordien nog eens samen met een aantal stuvers om hen nog eens uit te
leggen wat de bedoeling is.

-

DUS: er is 4.900€ te kort.

-

HK: zal eventueel maar 900€ extra vragen, maar heeft dat dan wel echt nodig

-

DUS: nog 3.900€ te kort

-

12UL: kan zijn vraag niet bijstellen, aangezien er bovendien nog minder sponsoring zal zijn door
de financiële crisis en een minder mooi evenement doordat het zo basic wordt gehouden.

-

Schamper: 12UL is wel een uitgelezen moment om een “kasactiviteit” te organiseren, lotjes te
verkopen ofzo…

-

12UL: kan daarop niet rekenen, want het is niet in te schatten wat het zal geven. Het risico blijft
dat ze volgend jaar weer negatief moeten beginnen.

-

SK: wil weten wat de grote kostposten zijn

-

12UL: het gaat hem vooral over kosten die gemaakt moeten worden om te kunnen opstarten

-

SK: hoeveel sponsoring wordt er gehaald?

-

12UL: 2.000€ vorig jaar

-

SK: “Kont op tegen kanker” had zo’n 10.000€ sponsoring, 12UL zou toch meer moeten kunnen
ophalen

-

12UL: er is een schatting gemaakt van 1.000 à 1.500€ gemaakt, maar dat is zelfs nog geen
zekerheid
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-

Hans: stelt voor om 1.000€ minder in het Aktiefonds te steken, mocht na de 12UL blijken dat ze
dat nodig hebben om hun schulden te dekken.

-

HK: wijst erop dat ze veel leden hebben en niet zonder dat geld kunnen. Ook als
studentenvertegenwoordigers hebben ze hun waarde en kunnen ze anders niet meer
functioneren. Kunnen de andere konventen echt niks missen?

-

BK: een indexering alleen zal blijkbaar niet volstaat. Als er niet meer geld komt, kunnen we geen
nieuwe verenigingen meer toelaten

-

HK: sponsors hebben maar een hele beperkte interesse voor het HK-publiek

-

KK: kan iedereen een begroting maken? Om zo af te leiden hoeveel er echt nodig is?

-

-

Schamper: het bedrag dat te kort is, is te groot om door herverdeling op te lossen.
-

Emmelien: GSR geeft 5.000€ voor sportactiviteiten, maar daar zijn al veel aanvragen voor
ingediend. De 12UL zal daarvan dus waarschijnlijk niets of heel weinig krijgen.

-

Hans: liefst niets meer uit het Aktiefonds halen, want dat is in principe voor nieuwe verenigingen
voorbehouden

-

WVK: STUFH zal uit het bedrag gaan dat het WVK nu krijgt en ook de andere nieuwe
verenigingen kunnen misschien voldoende krijgen uit het geld van WVK centraal. Voor die
verenigingen zal het Aktiefonds dus waarschijnlijk niet nodig zijn.

-

DUS: er wordt 1.000€ uit het Aktiefonds gegeven aan de 12UL mochten ze schulden hebben na
het evenement, als ze geen schulden hebben, dan blijft dat geld in het Aktiefonds

-

Schamper: deze regeling mag niet permanent lijken.

-

HK: heeft hierop weinig te zeggen, het geld blijft nodig, ookal is het er niet.

-

Schamper: als iedereen iets afstaat, zodat het HK ook een derde krijgt van het gevraagde (12UL
zou namelijk een derde hebben)

-

HK: dat is geen oplossing

-

Hans concludeert wie nu wat kan

-

MC: zal bespreken of ze nog iets zullen kunnen doen voor 12UL

-

FK: kan eventueel iets als “sponsoring” doen.

-

HK: als er extra geld komt door de gesprekken met de rector, wil het HK daar wel graag als
eerste aanspraak op maken.
Uiteindelijk komt de VKV volgende verdeling overeen:
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12urenloop
massacantus
actiefonds
BK
FK
HK
KK
PFK
Schamper
SK
WVK

5500
5500
3000
8100
36000
9100
14150
10750
16000
6000
10900

Subsidiereglement
DSA heeft zich nog eens over hun eigen reglementen gebogen en daarbij een aantal ideeën
geformuleerd. DSA vraagt de VKV om zich daarover uit te spreken, het gaat louter om een werkstuk.
Art.1: uit punt 3 kan afgeleid worden dat streekclubs al erkend zouden zijn…
-

SK: inderdaad, de streekclubs hebben daar recht op

-

HK: eventueel moet gemeld worden dat de SoRa dat ook moet goedkeuren

-

FK en Hans: niet de SoRa, maar de DSA moet daar in principe over uitspreken

-

Discussie binnen VKV: DSA kan zo’n beslissingen nu moeilijk zomaar nemen, tenzij Veerle wil
promoveren

Algemeen
-

FK: de naam “subsidiereglement” kan eigenlijk niet meer, want het gaat om iets breder.
Misschien moet bovendien een andere opbouw gebruikt worden. Er ontbreekt ook hier en daar
nog iets, vb. over wat de taak van DSA is.

-

HK: zou “werkingsreglement DSA” voorstellen in plaats van “subsidiereglement”

Art.6:
-

WVK: is het noodzakelijk om flyers in te dienen?

-

Hans: dat is niet zozeer voor DSA, maar wel voor het archief van de universiteit. Als dat bij het
jaarverslag wordt gevoegd, volstaat dat ook.

Art.7:
-

HK vraagt zich af of de manier waarop een konvent wordt geschreven – 1 of 2 woorden – belang
heeft en of dat niet op 1 manier zou kunnen.

Art.8: compatibiliteit wordt vervangen door vereenigbaarheid, in §5 wordt “(werk)dagen”, “werkdagen”
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Art.9: in §3 worden Schamper en Urgent tussengevoegd. In §4 moet de laatste zin niet doorstreept
worden, anders staat nergens welke meerderheid gehaald moet worden (WVK).
Art.10:
-

DSA: is de VKV akkoord om zich uit te spreken over erkenningsaanvragen van verenigingen, als
de beslissing van het konvent na beroep werd verbroken?

-

WVK: de verenigingen zullen niet altijd opgezet zijn met het stemgedrag van het konvent. Zou
het mogelijk zijn de stemmingen daarrond geheim te houden?

-

HK: akkoord

-

Conclusie: in art.11 moet ingeschreven worden dat de stemming geheim moet gebeuren, dat de
uitslag niet in detail bekend wordt gemaakt (maar alleen het eindresultaat) en dat de VKV-leden
met “politieke neutraliteit” zullen oordelen.

Art.11: §1, lid 4, zin 1 moet duidelijker geschreven worden.
Art.12: §1, laatste zin moeten ook eventverenigingen opgenomen worden
Art.15:
-

§1: konventen hoeven niet altijd 3 afgevaardigden te hebben

-

§1: het kotadres zou nog altijd gevraagd moeten worden

-

§1 en §2: onverwijld wordt vervangen door direct

-

§3: konventen moeten geen jaarverslag met 10 activiteiten doorgeven

Verdere opmerkingen:
-

Konventen zouden inzicht willen krijgen in de details van subsidiegebruik van hun verenigingen.
DSA reageert dat dat soms wel misleidend kan zijn, de duurste post op een formulier bepaalt
onder welke post de volledige aanvraag valt. Het zou wel mogelijk moeten zijn om dat te regelen

-

Schamper: wil graag zicht op de beide uitgaveposten met betrekking tot hun subsidies

-

Tacco: de therminal wordt nergens in het besproken reglement aangehaald. Dat is toch wel
nodig. Hans antwoord dat over de bevoegdheden van DSA over de therminal vorig jaar op de
SoRa een dossier is geopend, dat nog altijd niet is afgewerkt, dus dat de situatie misschien
moeilijk in het reglement kan verwerkt worden

-

Hans: in het tweede semester is het de bedoeling dat het huisreglement op dezelfde manier
wordt herbeken.
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Varia
FK:
-

Er is een kaderaffiche gemaakt voor activiteiten van “Students for life”, je kunt daarvoor nog altijd
mailen naar emmelien@fkserv.ugent.be.

-

Er werden collectebussen geplaatst in de resto’s

-

Vraag aan KK: het FK is zijn power point-voorstelling over begroting kwijt, hopelijk is dat al op
een andere manier opgelost. KK: neen, maar we kunnen het de prof nog altijd vragen

HK: is er nog iets gebeurd met het Sabamdossier? FK reageert dat ze daar nog altijd mee bezig zijn.
Direct na de kerstvakantie zouden ze graag nog een dossier af hebben.
Hans:
Een werkgroep binnen de associatie wil een enquête afnemen over drank- en druggebruik bij
studenten. Eind februari zal de rector hierover een mail sturen. Aan de konventen wordt
gevraagd om hun verenigingen aan te sporen om deel te nemen
o

-

-

Het HK en het SK stellen voor om de resultaten ook aan te wenden om te onderzoeken
wel konvent de grootste zatlappen heeft

Voor blok@Therminal worden deze vrijdag tafels geplaatst. Iedereen die kan helpen is welkom
om 13u
o

Schamper vraagt om het logootje door te sturen

o

Hans: de trechter- en turbinezaal zullen gebruikt worden voor de blok, de podiumzaal
als ontspanningsruimte. Als er voldoende tafels zijn, kan de plenaire gebruikt worden
door bestuursleden.

o

KK: het GUK repeteert door tijdens de blok. Dat kan in de kelder, waar de X-BOX van
Schamper staat. Hans verzekert dat het leeg zal zijn.

De printer werd niet gemaakt door een personeelstekort. Op 2 januari wordt een nieuwe
informaticus aangeworven. De printer staat op 1 op zijn to do-list. Het rack komt van het
boerenkot, maar het is niet helemaal duidelijk wanneer dat zal zijn.

KK: iedereen behalve KK-verenigingen kunnen subsidies aanvragen voor cultuuractiviteiten bij “Alles
kan”.
HK: had graag een drankje gehad bij dergelijke lange vergaderingen. Hans stelt voor samen iets te eten
in het Pand na de examens. DSA zou dan de drank betalen.
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