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Aanwezig:
Verontschuldigd: Urgent, FK
Vorige VKV: Verslag is goedgekeurd
Ecocampus: Ecocampus voor het hoger onderwijs is een vervolg op MOS voor het secundair
onderwijs. Er zijn drie actiedomeinen, namelijk de campus, de opleiding en het studentenleven. Op de
campus streeft men vooral naar de sensibilisatie van studenten en personeel. In de opleiding worden
er thesissen en projectwerk in verband met Ecocampus gemaakt. Men wil ook milieuzorg in de
opleiding integreren en dit vooral door het promoten van duurzame aankopen. Voor het actiedomein
‘studentenleven’ zal er een Expo Eigen Kweek plaatsvinden in Gent van 8 februari 2010 tot en met 2
april 2010 langs de verschillende studentenrestaurants. De expo bestaat uit een aantal interactieve
zuilen met daar rond heel wat infostanden. In de studentenrestaurants zal onderzocht worden van
welke leveranciers zij gebruik maken en hoe groot het percentage vegetarische voeding is in
verhouding tot het totale voedselaanbod. Donderdag Veggiedag wordt ook gepromoot, er zullen
winkeltassen van Ecocampus gemaakt worden, er zullen groententassen gemaakt worden (dit zijn
tassen met een variatie aan groenten erin) en er zullen ook wedstrijden zijn.
Er wordt aan de VKV gevraagd iemand af te vaardigen voor vergadering. De voorkeur van de VKV
gaat uit naar iemand van ONZ of JongEva. Het moet in ieder geval iemand zijn die er voldoende tijd in
wil en/of kan steken.
Tijdens die Expo zijn er kringen nodig die activiteiten willen organiseren rond het thema duurzame
voeding.
Volgend academiejaar zal er een nieuw project plaatsvinden, namelijk Eerste Hulp Bij Ecostudent.
Men wil studenten warm maken voor duurzame aankopen.
Er zouden ook milieuwerkgroepen opgericht worden. Dit houdt in dat milieubewuste studenten op de
eigen campus kijken wat er kan veranderd en/of verbeterd worden. Er zou eventueel een
overkoepelende milieuraad komen voor alle UGent-studenten. Wouter haalt aan dat dit milieuproject
al bestaat op de studentenhomes maar dat dit zich wel nog in een beginfase bevindt. Er wordt nog
gezocht naar een kandidaat-verantwoordelijke voor deze milieuraad. Die verantwoordelijke zou dan
eerst nog wat ervaring kunnen opdoen in de milieuraad van de studentenhomes. De
konventsvoorzitters zullen hiervoor een oproep lanceren.
Sociale Raad: Cedric Dierens laat zich verontschuldigen op de VKV als afgevaardigde van de Sociale
Raad. Mieke stelt voor dat er misschien kan gewerkt worden met een vice-vertegenwoordiger die
Cedric in zulke situaties kan vervangen.
Het goedkeuren van het subsidiereglement is opgeschort naar de volgende Sociale Raad omdat niet
alle vertegenwoordigers aanwezig waren. De vorige Sociale Raad werd dan omgevormd tot een
werkvergadering waarop enkele kleine puntjes besproken werden. Zo moeten activiteiten in de
toekomst 48 uur voor de activiteit effectief plaatsvindt, aangekondigd worden. De volgende Sociale
Raad valt op 4 december. Tijdens deze vergadering zullen de studentenhomes bezocht worden en
zullen de pijnpunten aangehaald en getoond worden. Zo zullen de vertegenwoordigers in de toekomst
weten waar ze het over hebben als er beslissingen genomen moeten worden in verband met de
studentenhomes. De goedkeuring van het subsidiereglement wordt dus een agendapunt op de
Sociale Raad van januari.
Functiebeschrijving nieuwe studentenbeheerder: Die is vastgelegd maar er zullen misschien nog
wat wijzigingen doorgevoerd worden.

Actiefonds: Het actiefonds bedroeg 3000€ in plaats van 2000€. Er kan dus nog 1000€ verdeeld
worden.
Het BK vraagt 150€ voor Tomo No Kai. Ze organiseren heel veel activiteiten en kregen slechts 400€
aan subsidies. Ze hebben dit geld vooral volgend semester nodig. Hun aanvraag vervalt dus omdat
volgend semester deel uitmaakt van het volgende boekjaar.
Schamper vraagt de rest van het geld. De vraag wordt gesteld of Schamper effectief pogingen doet
om te besparen. Vorig jaar werden er immers nog nieuwe computers gekocht en meubilair voor de
inrichting van hun lokaal. Hannah zegt dat er dit jaar geen meubels, eten of drank (buiten water en
koffie) werd gekocht. Er zal ook geen kerstspecial van 40 pagina’s uitgegeven worden, maar wel een
gewone editie van 32 pagina’s.
Het HK vraagt nog 50€ extra.
Schamper krijgt dus 950€ en het HK 50€.
Microprojecten GSR: Het project van het SK is goedgekeurd door de GSR. Ook de aanvraag van de
collectieve blok van COMAC werd goedgekeurd. Dit viel bij veel personen niet echt in goede aarde.
De collectieve blok gaat door nabij Namen. Hoe het geld gebruikt zal worden, is heel onduidelijk. Er
werd ook niet geantwoord op de vraag of dit enkel voor UGent-studenten zou zijn of ook voor leden
van COMAC uit Antwerpen en dergelijke. Mieke zegt dat ze denkt dat het geld echt wel op een
correcte manier zal gebruikt worden. Toch is dit een aanleiding voor de VKV om de veel te grote
budgetten van de GSR aan te kaarten. Dit budget wordt inderdaad ook gebruikt voor de
cultuurcheques, de Student Kick-Off en Studentenmobiliteit, drie fantastische projecten. Het is ook net
omdat er niet genoeg microprojecten door de studentenverenigingen worden ingediend, dat elk project
goedgekeurd wordt. Ook de milieuraad zal een microproject indienen. Ook akoestische aanpassingen
en rolluiken voor de Therminal zouden misschien op deze manier gefinancierd kunnen worden.
Subsidies: Het volgende percentage aan subsidies is nog niet ingediend:
AK: 0%
BK: 45%
FK: 19.5%
Hk: 22%
KK: 41%
Schamper: 22%
SK: 37%
WVK: 45%
PFK: 70%
Er zijn verenigingen die enkel Hans contacteren, die subsidies aan het secretariaat afgeven waardoor
ze niet onmiddellijk gecontroleerd kunnen worden of die ze in een brievenbus achterlaten waardoor ze
soms zoek raken. Veel kostennota’s zijn niet in orde, denk eraan dat er een financieel verslag
bijgevoegd moet worden als er ook inkomsten waren voor de activiteit en er moet steeds een factuur
en een betalingsbewijs toegevoegd worden. Als niet alle subsidies opgebruikt worden, zal iedereen
sowieso minder subsidies krijgen bij een begrotingswijziging.
Varia:
De Artevelde Hogeschool stelt de Kantienberg open voor blokkende studenten. UGent-studenten zijn
niet welkom. Dit zal besproken worden op de volgende associatievergadering en in de Therminal
zullen tijdens de blok hogeschoolstudenten niet langer welkom zijn.
Tijdens Blok@Therminal moet streng opgetreden worden tegen storende studenten.
Fietsen mogen niet in het gebouw geplaatst worden.
De beerput is alweer lek, dit zorgt voor geurhinder op de kelderverdieping.
Het verwarmingsschema is deze week opnieuw aangepast. Klachten over de temperatuur en vragen
moeten binnen de 24 uur gemeld worden want de back-up van de temperatuurmetingen wordt maar
24 uur bijgehouden.

Bart Mesuere is onze nieuwe ict-medewerker. Als je vragen of problemen hebt, mag je altijd mailen
naar admin@student.ugent.be.

