DIENST STUDENTENACTIVITEITEN

VKV 7 mei 2009
Aanwezig : Mieke de Regt (PFK), Tacco Van Geertruyen (WVK), Simon Vandekerckhove (BK), Brecht
Cassiman (SK), Bart Meseure (HK), Jan Willems (FK), Bert Dobbelaere (Schamper), Caroline
Temmerman (SKO), Anne Van Renterghem (Urgent), Hans en Veerle (DSA)
Student Kick-off : Caroline is verantwoordelijke medewerkers en komt hier haar taak toelichten
Ze hebben rekening proberen houden met voorstellen van verschillende verenigingen en
opmerkingen na vorig jaar om zo alle verenigingen zoveel mogelijk te bieden voor het leveren
van medewerkers
Alle medewerkers krijgen eten en drank tijdens hun hulp en per 10 mensen van een vereniging
die helpen aan de opbouw en afbraak, krijgt de vereniging een vat. Dat moeten niet constant
dezelfde 10 zijn, het volstaat als er de hele tijd 10 aanwezig zijn voor de vereniging.
Na de examens zal een vergadering belegd worden met alle geïnteresseerden om duidelijke
afspraken te maken en te overleggen
Als iemand nog opmerkingen heeft, mogen die gestuurd worden naar:
caroline.temmerman@studentkickof.be
Ze hadden graag preventiestudenten van de homes ingeschakeld als stewards (HK??)
Dit jaar kunnen tijdens de SKO linten gedragen worden door de medewerkers, zolang de Tshirt zichtbaar blijft.
FK heeft opmerkingen:
o Stewardsopleiding was vorig jaar echt slecht, dat moet beter -> Timothy weet daarvan
en doet zijn best dat dit jaar beter te maken.
o De beloning moet niet konventgerelateerd zijn, de kringen moeten er zelf aanspraak op
kunnen maken -> iedereen kan zelf beslissen waarvoor ze werken, dus ze kunnen
zowel een konvent als een kleinere structuur opgeven.
Tacco wijst erop dat vroeg genoeg gecommuniceerd zal moeten worden waar en wanneer die
overlegvergadering doorgaat en dat de oproep duidelijk moet zijn over wat de bedoeling is en
wie verwacht wordt.
Goedkeuring vorig verslag: OK
SoRa + subsidiereglement:
Het laatste SoRa-verslag wordt uitgedeeld en aan de hand daarvan wordt de laatste vorm van
het subsidiereglement overlopen
Art.15: cumulatie van functies in het konvent en een deelvereniging blijft nog altijd mogelijk.
Tacco vindt dat dat eigenlijk niet kan -> dat hoort niet echt in dit subsidiereglement, maar
eerder in de statuten van het konvent zelf.
Vanaf nu moet Hans normaalgezien elke 3 maand een stand van de subsidies doorgeven op
de SoRa. Verenigingen moeten dus gemotiveerd worden om het hele jaar door aanvragen in te
dienen, zoniet zou dat eventueel tot verlagingen kunnen leiden. Hans doet zijn best om dat nog
tegen te gaan. Het is geen optie dat de DSA de verenigingen zelf verplicht om de helft van hun
budget in de eerste helft van het jaar op te gebruiken, want DSA is niet bevoegd om in het
tweede deel van het jaar te weigeren alles uit te keren.
Schamper vindt het heel belangrijk dat in het reglement staat dat elke vereniging minsten 75%
behoudt van de subsidies van het jaar voordien.
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Sponsorvoorstel: ter info werd een sponsorvoorstel uitgedeeld. De omschrijvingen in dat voorstel zijn
nogal breed en voor interpretatie vatbaar. Het geheel ziet er niet echt betrouwbaar uit en zou voor
problemen in verband met privacy van de leden kunnen zorgen. Elk konvent kan zelf zien of ze er iets
mee willen aanvangen.
Elektronische zaalreservaties: vanaf nu mogelijk. Aan de konventen wordt gevraagd dat nog eens
door te geven aan hun verenigingen.
Toegang tot zaalreservatiesysteem: het zou mogelijk moeten zijn voor meerdere bestuursleden om
daaraan te kunnen. Dat zal gebeuren via het infoformulier, en daardoor zou men toegang krijgen tot dat
deel van het controlepaneel en dat deel alleen. Het is dus belangrijk om die infoformulieren snel in orde
te brengen.
Akoestiek Therminal: geraamd op 21.000€. Hans doet zijn best om dat in een budgetwijziging te
krijgen. Eind juni weten we hoe het daarmee is afgelopen.
Openingsuren secretariaat:
Geen opmerkingen?
Hans zou in bepaalde periodes graag wat later opendoen. Nu staat het namelijk een paar uur
leeg voor het gebruikt wordt. Dat ziet er niet goed uit in verband met diefstal. Vooral tijdens de
vakantieperiode kan dat problemen geven
Iedereen is akkoord, als het mogelijk blijft om na een mailtje uitzonderlijk op een vroeger tijdstip
al open te doen.
Varia:
Tacco: de sprekersformulieren worden soms pas 2 maand na indienen uitbetaald. Dat zorgt
voor problemen -> Hans: de administratie is nu eenmaal zo log, er valt niet veel aan te doen
Brecht: het SK blijft bezig met zijn erkenningsdossier, maar de wijzigingen die gevraagd worden
door de SoRa, zijn waarschijnlijk te verregaand voor de hogeschoolclubs
Bart: in de homes is er echt een probleem met de internetverbindingen, en ze kunnen nergens
meer terecht voor hulp. Het HK is de wanhoop nabij
Nieuwe vertegenwoordigers (zoals Brecht), moeten nog opgenomen worden in de mailinglist.
Dat zou snel moeten gebeuren.
Lijstje thema’s voor de rector:
Internet HK
Betalingen sprekers
Printer Therminal
Akoestiek Therminal (en bij uitbreiding de volledige toestand van het gebouw)
SK-probleem
Door de inflatie en de groeiende studentenpopulatie hebben de konventen meer geld nodig
Rookafzuiging Therminal flipt en verbruikt teveel energie
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