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Aanwezig: Mieke de Regt (PFK), Hannah Demol (Schamper), Cedric Dierens (SoRa), Nelle Huyge
(FK), Thijs Goethals (FK), Frederik Decock (KK), Bart Vergauwe (KK), Wouter Degreve (HK), Ivo van
der Veeken (FK, MCC, 12UL), Anne Vanrenterghem (Urgent), Evy Bauwens (WVK), Brecht Cassiman
(SK), Katrijn Van der Linden (SK), Michiel Vermeiren (BK), Bart Mesuere (DSA), Hans Pijpelink (DSA)
Verontschuldigd:
Vorige VKV: Verslag is goedgekeurd
Verdeling subsidies:
Opmerkingen van hans: Er mogen geen nietjes gebruikt worden op de formulieren en subsidies
mogen vroeger dan de deadline ingediend worden.
Er werd beslist om het actiefonds te verkleinen met 1000 euro. Dit geld kan dus verdeeld worden.

Eerste Ronde
PFK: wil meer geld omdat er meer verenigingen zijn. (+1000)
Schamper: ipv 10 Schampers van 24 blz zijn er nu 14 Schampers van 30+ blz. Bijgevolg zijn er dus
meer drukkosten. Ze vragen niets extra als ze hun bedrag van vorig jaar kunnen houden.
FK: fkcentraal doet veel meer grote projecten dan vroeger en wil dus zelf geld. Bv dies natalis. Dit jaar
in het ICC ipv. de Vooruit. (+2000)
KK: heeft ook meer verenigingen. Goed voor het imago van de UGent. Ook steeds grotere projecten.
Ze vragen niets extra als ze hun bedrag van vorig jaar kunnen houden.
HK: 3 verenigingen kunnen geen fuiven meer organiseren in hun eigen zalen. Verder wil het HK zijn
doelgroep aanspreken met democratische prijzen. Ook zijn er investeringen in duurzaam materiaal.
(+900)
MCC: wil evenveel geld.
BK: wil evenveel geld.
12uloop: Geen inkomsten uit drank meer door koppeling aan fakbar concept. Er valt dus een groot
deel van de winst weg. (+1000)
WVK: wil evenveel geld.
SK: Gravensteenfeesten barst uit zijn voegen, volgend jaar verplichte hogere kosten voor security en
dus meer geld nodig. (+500)

Tweede Ronde
PFK: vorig jaar heeft het PFK ook al geen extra geld gekregen voor de extra verenigingen.
12uloop: wil het parcours over een brug en wil daarvoor nog meer geld. Mieke (PFK) en Wouter (HK)
zijn daar niet echt voor te vinden omdat er andere conventen het extra geld nodig hebben voor hun
basiswerking en dat een loopbrug of gigantische Dies Natalis fuif een lagere prioriteit hebben. De rest
sluit zich aan bij hun mening. Hannah (Schamper) zegt dat als de rector een grotere fuif wil dat hij die
dan zelf financieel moet steunen. (12uloop vraagt +750 ipv +1000)
De andere conventen blijven bij hun standpunt.
Derde Ronde
Er wordt nog steeds veel teveel gevraagd.
SK: wil zijn 500 laten vallen als ze meer geld krijgen als de deelverenigingen ooit erkend raken.

SK: FK wil meer geld voor plannen terwijl de rest (HK en PFK) het geld nodig heeft voor zijn werking.
(FK vraagt +1500 ipv +2000)

Vierde Ronde
We verdelen gewoon de 1000 euro en komen tot een akkoord:
Verschil met vorig jaar
12UL

+ €150

Totaal
€5650

MC

€5500

BK

€8100

FK

+ €250

€36250

HK

+ €200

€9300

KK
PFK

€14150
+ €400

€11150

Schamper

€16000

SK

€6000

WVK

€10900

Actiefonds

Totaal

-€1000

€2000

€0

€125000

Varia:
NSV!
PFK: NSV! is erkend na een nipte meerderheid op de vorige PFK-vergadering. Mieke (PFK) vindt het
jammer dat in sommige visieteksten de nieuwe verenigingen (bv. Minos, L^2)uitgemaakt worden. Ook
NSV! had het al over een morele overwinning maar werden hiervoor op de vingers getikt. Mieke roept
op om NSV! een kans te geven en ze hun ding te laten doen (door affiches laten hangen bv).
Hans vraagt om onregelmatigheden rond de therminal te melden aan het permanentiecentrum.
WVK: vraagt hoe het zit tussen NSV! en homoseksualiteit naar aanleiding van lidvereniging Verkeerd
Geparkeerd. Mieke zegt dat NSV! gezegd heeft dat ze zich gaan gedragen. Hans zegt dat het om een
mening gaat en dat nog andere verenigingen niet voor bv. het homohuwelijk zijn. Zolang het bij een
mening blijft is er geen probleem, holebi’s mogen echter niet lastig gevallen worden.
SK vindt het jammer dat NSV! zo “gemakkelijk” erkend raakt en de SK clubs niet. Hij vraagt Mieke wat
er zal gebeuren als in de komende jaren blijkt dat er een activiteit fout loopt die gesubsidieerd wordt.
Mieke zegt dat er dan een motie zal ingediend worden en zegt dat de erkenning niet zo simpel was.
Hans zegt dat er moet een onderscheid gemaakt worden tussen geweld van een individu en een

oproep van een vereniging om aan geweld te doen. SK blijft het bizar vinden dat NSV! zomaar binnen
PFK kan worden goedgekeurd terwijl de SKclubs via de Sociale Raad moeten gaan.
Schamper vraagt “Als NSV! iets fout doet dan vliegen ze buiten maar als links nu te sterk reageert
vliegen ze dan ook buiten?” In theorie wel, in de praktijk zal dit niet gebeuren want voor een motie is
2/3 meerderheid nodig en links kan dit dus blokkeren.

Drankrekening therminal
PFK: Hoe lang moeten de verenigingen die drank gebruikt hebben in de therminal wachten op hun
rekening? Hans zegt dat het lange wachten komt door de administratie van de unief. Schamper zegt
dat het héél lang duurt (tot 1 jaar).

Klacht beamer
PFK: Een persoon kreeg geen hulp bij het werken van de beamer van Hans.
Hans zat er al een eind buiten zijn uren en er hangen handleidingen bij het materiaal.
De handleidingen zijn blijkbaar verdwenen en zullen vervangen worden. Bij zo’n defecten mag er altijd
gemaild worden naar admin@student.ugent.be. Er worden wel vaker lokalen niet in orde
achtergelaten.
Sociale Raad
Schamper vindt het jammer dat Cedric nu al weg is want ze hadden vragen over de sociale raad.
HK: Wouter zegt dat er weer geld tekort is. Kunnen we niet naar hogerhand gaan om meer geld te
vragen. Hans zegt dat het voorstel is om met Geert Cleuren samen te zitten om met de VKV mee te
beslissen over microprojecten. Indien niet worden ze afgeschaft.

Veggiedag
WVK wil “donderdag veggiedag” introduceren aan de UGent. Volgende vergadering wordt het project
voorgesteld.
Cantus
SK meende zich vaag te herinneren dat er iemand wou spreken over het cantusgebeuren en de
codex.
Na rondvraag blijkt Rob hier achter te zitten. We wachten dus af.

