DIENST STUDENTENACTIVITEITEN

VKV 24/02/2009
Aanwezig: Bart Mesuere (HK), Wouter Degreve (HK), Wouter Hertegonne (SK), Simon
Vandekerckhove (BK), Emmelien Werbrouck (FK), Timothy Deryck (12UL), Lieseotte Goessens (KK),
Lander Osterlynck (KK), Koen Colpaert (SoRa), Bert Dobbelaere (Schamper), Evy Bauwens (WVK),
Tacco Van Geertruyen (WVK), Anne Vanrenterghem (URGent)
Welkom en mea culpa door Hans. Het vorig verslag staat nog niet in de huisstijl en is bijgevolg nog niet
doorgestuurd. Dat wordt in orde gebracht.
SoRa:
Koen kon de laatste vergadering niet aanwezig zijn, maar is wel op de hoogte
SK: de erkenning van de clubs werd weer niet goedgekeurd. Het verdere verloop van dat dossier
is nogal onduidelijk. Volgende SoRa komt het waarschijnlijk opnieuw op de agenda
Blok@Therminal:
o Volgende blok zou men de Overpoortresto eventueel ook willen inschakelen.
o Daarover zijn al veel uitspraken gedaan, terwijl er eigenlijk nog niks vastligt en geregeld
is.
o Het plaatstekort zal waarschijnlijk een blijvend probleem zijn. Sommigen vragen zich af
of het wel de moeite is om een oplossing te blijven zoeken. Misschien moeten we ons
maar houden bij wat nu bestaat
Werkingsreglement DSA:
Rob is niet aanwezig en kan bijgevolg zijn nota niet toelichten
In het werkingsreglement zijn ondertussen de opmerkingen van de vorige VKV verwerkt. Dat
wordt nog eens doorgestuurd.
DSA zou dit reglement graag dit jaar goedgekeurd zien, zodat het volgend jaar zeker gebruikt
kan worden.
De Vedette: op 22 april, om 21u is iedereen uitgenodigd in de balzaal van de Vooruit.
12UL
4 maart op het Sint-Pietersplein
Begroting wordt uitgedeeld, alles ziet er voorlopig goed uit
Maatregelen om te besparen:
o Aantal diensten van de Unief goedkoop of gratis aangewend
o Aantal investeringen gedaan om verliezen te voorkomen, vb containers met sloten
o Afvalplan overeengekomen met IVAGO, waardoor die bijdrage wegvalt
o Sabam is goedkoop uitgevallen
Koen vraagt waarvoor “vergoeding medewerkers” staat. Dat dekt de vergelding van de bonnetjes
die uitgedeeld worden om te eten en te drinken.
Tacco vraagt of er rekening werd gehouden met eventuele verliezen. Ja, volgens de begroting
zou er ongeveer 1500€ moeten overschieten en daarnaast is er, indien nodig, een buffer
voorzien tijdens de subsidieverdeling. 12UL rekent daar niet op, maar het staat daar wel

Directie Studentenvoorzieningen – Dienst StudentenActiviteiten
Studentenhuis De Therminal, Hoveniersberg 24, B-9000 Gent

www.student.UGent.be

Jaarverslagen:
De jaarverslagen werden gecontroleerd en vergeleken met de elektronisch doorgegeven
activiteiten. Vooral met de aankondiging op de site waren nogal wat problemen, maar alle
verenigingen hebben daarover een mail gekregen en DSA zal daarover moeten blijven
communiceren
Probleem voor sommige verenigingen:
o SABAM houdt die aankondigingen in het oog. FK antwoordt dat dat geen verschil zou
mogen maken. Als wij het eerlijk spelen, is er het meeste kans om een eerlijke reactie
van SABAM te krijgen
o Jaarverslagen moeten tijdens de examens binnen. Moet die deadline vroeger liggen
om de studenten te helpen? Neen, volgend jaar gewoon half november al op wijzen dat
die binnen zullen moeten en dat dat ook vroeger al kan
Agenda en verslagen van de AV’s van de konventen moeten doorgestuurd worden naar DSA
Werkzaamheden aan de Therminal
De schuine wand is bijna volledig weg door een natte kelder. Die wand zal aangepast worden en
de beerput vervangen. Na 1 maand worden die werken geëvalueerd. Als het nog niet in orde is,
zal ook binnen gewerkt worden.
De branddetectie en de brandwerende verf wordt hoe dan ook in orde gebracht
Er is een raming gevraagd om 3 vergaderzalen akoestisch te verbeteren. Mangeleer is
voorstander. Iedereen brengt originele ideeën aan om dit op te lossen, maar die maken meestal
extra problemen met brandveiligheid. Schamper vraagt of het eventueel mogelijk is om hun
lokaal ook in dat project te betrekken
Nieuwe advalvasborden zijn geleverd en zullen worden opgehangen. De witte panelen zullen dan
verdwijnen. Volgens het nieuwe systeem, zullen de affiches afgegeven moeten worden aan het
secretariaat en door de secretaresses worden opgehangen achter gesloten luiken.
Schamper vraagt om een schamper-bakje op te hangen in de Therminal. Hans zorgt ervoor, Bert
steekt eentje binnen op het DSA-bureau
Blazertjes geïnstalleerd in de WC’s. Dat zijn goede investeringen
Volgende VKV’s:
Dinsdag 24 maart om 20u
Woensdag 23 april om 17u
Indien nodig wordt er in mei nog een vergadering opgeroepen
Subsidieerbaarheid herstellingen instrumenten: VKV gaat akkoord dat het moet kunnen als de
instrumenten eigendom zijn van de vereniging.
Sabam:
Bjorn en meester Deweppe zijn ermee bezig
Doel: kleinst mogelijke bedrag per zaal afspreken met Sabam. HK vraagt om daar ook de ruimtes
van de homes in te betrekken. FK gaat akkoord, maar verwacht daarvoor des te meer dat
iedereen zijn facturen binnendoet. Dat is absoluut noodzakelijk.
Binnen 2 jaar krijgt SABAM waarschijnlijk concurrentie, waardoor het eventueel wel mogelijk zal
zijn om een grote deal met kortingstarief af te slauiten
3 weken geleden is een stappenplan over het overleg met SABAM nationaal afgewerkt. HK
vraagt om dat eens door te sturen, zodat iedereen een idee heeft hoe het loopt
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Bjorn komt volgende VKV mee, met een draaiboek. FK wil dan wel op medewerking kunnen
rekenen van alle VKV-leden. Facturen moeten dus zeker doorgegeven worden en er kan altijd
bijgesprongen worden voor het opmeten van zalen.

Varia:
WVK: konventen willen graag toegang krijgen tot de gegevens van hun verenigingen. DSA zal
dat in orde brengen
HK: donderdag 26 februari is er een HK-fuif in de rector
BK: hoe zit het met het online reserveren van zalen? David is er mee bezig.
BK: kopiemachine? Daarover kan weinig informatie gegeven worden
Koen: wat is het probleem met het PFK? Erik mailde de rector over de toelatingsaanvraag van
het NSV en kreeg als gevolg daarvan een motie van wantrouwen tegen. Donderdag wordt
daarover gestemd.
DSA: 12/03, voorstelling jaarverslag om 19u. Alle konventen samen krijgen een half uur om zich
voor te stellen
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