DIENST STUDENTENACTIVITEITEN

VKV 20 oktober 2009
Aanwezig: Evy Bauwens (WVK), Mieke De Regt (PFK), Michiel Vermeiren (BK), Jan Willems (FK), Mieke
Van Eenoo (HK), Bart Mesuere (HK), Karen Bourlez (SK), Hannah Demol (Schamper), Hans en Joyce
(DSA)
Afwezig: Urgent, Kultureel Konvent
Vorige VKV: Verslag is goedgekeurd
Sociale Raad:
De begroting werd goedgekeurd door de sociale raad, inclusief de begroting van de afdeling
huisvesting.
-

De indexering werd niet doorgevoerd.

-

De subsidies werden niet aangepast.

Op de volgende sociale raad staat het subsidiereglement nogmaals op de agenda. Als
iedereen aanwezig is, zou de goedkeuring ervan geen probleem zijn.
StuGent
De Student Kick-off was geslaagd. Er waren wel klachten over de grote hoeveelheid,
ongesorteerd afval.
Wat de doop betreft heeft de hogeschool nog steeds geen doopreglement. Het zijn dan ook
die verenigingen die voor problemen zorgen.
Administratie en subsidies
De konventsvoorzitters wordt gevraagd hun verenigingen dringend op te roepen hun
inlichtingsformulieren, bankformulieren en statuten in te dienen.
De deadline voor het indienen van subsidies is over 6 weken. Nog maar een kwart van de
subsidies zijn opgebruikt
1 december is een dinsdag. De deadline zal dan ook vallen op maandag 30 november om
17u.
Staat van De Therminal

Als verenigingen een zaal in De Therminal huren, moet die in dezelfde staat achtergelaten
worden als waarin ze aangetroffen werd. De voorzitters wordt gevraagd hun verenigingen erop
attent te maken dat er maatregelen zullen volgen wanneer dit niet gebeurt. Er zijn verenigingen
die hiervoor al een waarschuwing gekregen hebben. Verenigingen moeten ook de reservatie-uren
van de zalen respecteren.
-

Structurele problematiek:
o

Het hoge stroomverbruik en de rookafzuiging worden onderzocht.

o

De vochtproblemen zijn opgelost. De kelder heeft wel schade opgelopen door deze

vochtproblemen, maar ook hieraan wordt gewerkt.
o

De verwarmingsketel is gemaakt.

o

Verenigingen met activiteiten overdag klagen over het ontbreken van zonnewering

in de podiumzaal, trechterzaal en het schamperlokaal. De mogelijkheden worden
onderzocht, maar deze werken worden niet beschouwd als prioritair en worden ook
bemoeilijkt door geldtekort.
o

Wegens de vele problemen in het verleden zal de ritalkast in de podiumzaal

afgesloten worden en zal een systeem ingevoerd worden dat we ook terugvinden in de
auditoria.
Verdeling actiefonds
Het actiefonds bedraagt 2000€. Er was reeds beslist dat het actiefonds in de eerste plaats
naar de nieuwe verenigingen zou gaan.
o
Mieke vraagt voor MINOS en L² 7/12 van het normale bedrag voor een PFKvereniging omdat ze al in mei erkend werden. Dit zou 443.33€ bedragen en wordt
afgerond op 445€ per vereniging.
o
Evy vraagt voor GISA en CENEKA telkens 255€. STUFH zal pas op de volgende
vergadering erkend worden en Evy vraagt dan ook voor de korte periode die volgt geen
geld voor deze vereniging.
Het voorstel wordt goedgekeurd. Dit betekent dat nog 600€ overblijft en verdeeld wordt over
de andere kandidaten.
o
SK: het SK houdt dit jaar een lustrumeditie en zou hiervoor een fototentoonstelling
organiseren in het Gravensteen. Het SK kan dit echter niet zelf bekostigen want zij krijgen
sowieso een beperkt budget voor 36 clubs. Het SK vraagt 300€.
o
HK: op de vorige subsidievergadering kreeg het HK geen subsidies. Er werd hen
dan ook belooft dat zij in de eerste plaats recht zouden hebben op eventuele geldelijke
overschotten. Het geld zou gebruikt worden voor de sociale dienstverlening, één van de
taken van de homeraden. Het HK vraagt 500€, 100€ voor elke home.
o
Schamper: de subsidieregeling dateert al van jaren gelden. Intussen tellen de
Schampers meer pagina’s en zijn er ook meer edities per jaar. Sponsors haken af wegens
de economische crisis waardoor Schamper in financiële moeilijkheden komt. Schamper
vraagt 250€.

-

Oplossing:
o
Het SK kan de GSR aanspreken. Zij hebben een budget van 1000€ voor
microprojecten van verenigingen. Het dossier kan nog ingediend worden tot 31 oktober,
hiervoor moet men mailen naar staf@gsr.ugent.be. Er wordt overeengekomen dat het SK
dit sowieso doet. Voorlopig krijgen ze 100€.
o
Bart zegt dat het HK ook tevreden is met 50€ per home. Het HK krijgt dan ook 250€.
o

Schamper krijgt 250€.

Varia
Woensdag 21 oktober komt het selectiecommissie samen om een nieuwe ICT-medewerker
voor De Therminal aan te stellen. De nieuwe medewerker zal onmiddellijk in actie treden, zodat
alle achterstand zo snel mogelijk wordt ingehaald.
Het PFK en het WVK zijn uitgebreid, dit betekent niet dat hun budget ook sowieso zal
vergroten. De verenigingen zullen aangespoord worden te bezuinigen
De studentenbeheerder zal in de toekomst een publieke vacature plaatsen voor de job van
zijn assistent(e).
In de toekomst zal geen enkele vereniging nog een lokaal kunnen reserveren om in te
blokken tijdens blok@Therminal.
-

De studentikoze opening van het academiejaar zal plaatsvinden op 27 oktober.

Op 28 oktober vindt de studentenactie van AA Gent plaats. Toegangstickets voor studenten
kosten 4€
-

Voor de server voor de kopiemachine is gebeld.

