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Aanwezig: Michiel Vermeiren (BK), Timothy Deryck (FK), Wouter Degrève (HK), Mieke Van Eenoo
(HK), Aline Vercruyssen (KK), Machteld Joly (KK), Mieke de Regt (PFK), Brecht Cassiman (SK),
Karen Bourlez (SK), Evy Bauwens (WVK), Hannah Demol (Schamper), Bram Bombeek (Schamper),
Anne Vanrenterghem (Urgent.fm), Hans Pijpelink (DSA), Joyce Lohmann (DSA), Bart Mesuere (DSA),
Tijs Vogelaere (GSR), Jeroen De Mets (GSR), Matthias Byn (GSR), Laurens De Blieck (RVB), Cedric
Dierens (SoRa).
Timothy Deryck heeft de vergadering vervroegd verlaten.
GSR:
Studentenverkiezingen: Thijs Vogelaere geeft hierbij een kort woordje uitleg. De
studentenverkiezingen vinden plaats in maart. De GSR organiseert een campagne om iedereen in
contact te brengen met de studentenverkiezingen: er zullen affiches worden opgehangen, iedereen
wordt aangespoord om te gaan stemmen. Er worden verschillende affiches gemaakt, de eerste spoort
de mensen aan om naar de eerste infosessie te komen. De tweede affiche zal effectief gericht zijn op
het zoeken van kandidaten, hierbij zal het beeld van Barack Obama gebruikt worden. Hierna zal een
debat volgen. De verkiezingen zullen plaatsvinden over 7 weken. Hierbij zal een mobiel stemkantoor
aan de verschillende faculteiten staan en er zal ook een gratis drankje voorzien worden voor iedereen
die stemt. De campagne heeft tot doel de studentenverkiezingen weer te doen leven bij de studenten.
Om alle studenten te kunnen bereiken, heeft de GSR de hulp van de VKV nodig bij het ophangen van
affiches en het maken van reclame. De VKV kan ook actief op zoek gaan naar geschikte kandidaten
voor de studentenverkiezingen. Vragen e.d. kunnen worden gemaild naar verkiezingen@gsr.ugent.be.

Microprojecten: Matthias Byn geeft hierbij een kort woordje uitleg. De microprojecten zijn een lopend
project. De microprojecten van de GSR willen vooral nieuwe waardevolle projecten een duwtje in de
rug geven. Voor de tweede reeks van de microprojecten ligt de deadline op 6 maart 2010. Er staat
een budget ter beschikking van 1500 euro voor alle verenigingen. Het reglement zal worden
doorgestuurd. Het principe is redelijk eenvoudig: we hebben een overzicht nodig van alle uitgaven
voor het project en het project moet toegankelijk zijn voor alle Gentse studenten. Projecten gericht tot
de leden van een bepaalde studentenvereniging hebben heel weinig kans om goedgekeurd te
worden. Na de activiteit volgt er een evaluatie om te kijken of de regels gevolgd werden. Wat het
project van COMAC betreft, dit werd goedgekeurd door een tekort aan projecten. Deze activiteit moet
wel nog geëvalueerd worden en hierna zal beslist worden of ze het geld effectief krijgen. Het
reglement is sindsdien wel strenger geworden. Een goed microproject was dan weer de
Gravensteenfeesten van het SK waardoor het SK een extra tentoonstelling kon organiseren.
De tweede reeks van de microprojecten zal zeker nog doorgaan. De microprojecten worden
geëvalueerd eind maart. Tijdens deze evaluatie zal ook beslist worden of de VKV eventueel volledig of
gedeeltelijk beslissingsrecht krijgt over deze activiteit. Mieke de Regt merkt op dat de VKV misschien
meer geschikt is om te beslissen welke projecten goedgekeurd worden en welke niet omdat alle
verenigingen vertegenwoordigd worden op een VKV. In de GSR zetelen mensen die banden hebben
met bepaalde verenigingen en er wordt gevreesd dat deze verenigingen bevoordeeld zouden kunnen
worden. De VKV heeft ook een beter zicht op de verenigingen en weet ook welke verenigingen welke
specifieke activiteiten organiseren en in hoeverre deze activiteiten de Gentse studenten bereiken. Ook
dit wordt volgens Matthias besproken in de evaluatie van eind maart. Als de VKV zijn standpunt goed
kan argumenteren is het zeker mogelijk dat ze (gedeeltelijk) beslissingsrecht krijgen. Een andere

eventuele oplossing zou zijn dat er gebruik wordt gemaakt van een andere selectieprocedure en dat
er een preselectie in een commissie zou plaatsvinden. Hans stelt voor dat er sowieso VKV-leden
uitgenodigd kunnen worden bij de selectie van microprojecten.
Het is nog niet duidelijk wat er met het geld zou gebeuren als de microprojecten stopgezet zouden
worden. Ook deelverenigingen van het SK kunnen onder de vleugels van het SK financiering krijgen
van de GSR als het doelpubliek aan de voorwaarden voldoet.

Beroep erkenning NSV: Op de PFK-vergadering in december werd het NSV! erkend als
studentenvereniging. Een aantal verenigingen hebben beroep aangetekend tegen deze erkenning.
Kliment Kostadinov Pramatarski zal een woordje uitleg geven over het beroep en Wouter Opdenacker
zal dit doen voor het NSV!. Cedric Dierens zal de stem van de VKV
Kliment: De verenigingen die beroep hebben aangetekend willen vooral wijzen op de racistische
achtergrond van het NSV!. Zo zou het NSV! racistische teksten verspreiden. Vorig jaar zijn ze niet
erkend omdat ze racisme en haat zouden kweken. Er is niets veranderd tegenover vorig jaar. De
standpunten van deze vereniging zijn in strijd met de anti-discriminatieverklaring van de Universiteit
Gent. Er is nu ook een nieuw argument dat vorig jaar niet gebruikt mocht worden omdat het feit zich
na de aanvraag tot erkenning voordeed. Het feit betreft de betoging aan de Blandijn op 8 oktober
2008. Het NSV drong toen op een gewelddadige manier de Blandijn binnen. Kliment beweert dat
security-agenten van de universiteit werden aangevallen en dat leden van het NSV! met matrakken in
het gebouw gesignaleerd werden. Iedereen vindt dat het NSV! debatten mag organiseren, maar het
inhuren van een knokploeg bij deze debatten gaat net iets te ver.
Het bestuur van het NSV! verzekert iedereen dat er niet langer geweld gebruikt zal worden. De
matrakken werden gedragen door sympathisanten van de partij waar zij als bestuur geen controle
over hebben. Dit geldt ook voor de onruststokers bij de linkse partijen. De linkse partijen beweren ook
dat het hier gaat over sympathisanten waar zij geen controle over hebben.
Er wordt gediscussieerd over het feit of dit alles niet zal beteren zodra ze erkend zijn. Mieke de Regt
voegt nog toe dat ze zich bewust zijn van de kans die ze krijgen. Ze weten zelf ook dat ze weer uit het
PFK gezet zullen worden als ze zich misdragen. Verder wordt ook nog aangehaald dat ook het AK,
Comac en ALS extreme partijen zijn, even extreem als het NSV! en dat zij ook erkend zijn. Als het
NSV! erkend wordt, kunnen ze ook bestraft worden door de universiteit.
Wouter: NSV! is de afkorting van Nationalistische Studentenvereniging. Via gespreksavonden en
discussieavonden willen ze het nationalistisch gedachtegoed tentoonspreiden en willen ze in debat
treden met mensen met een andere visie. Naast deze avonden voeren ze ook actie om hun
standpunten duidelijk te maken en is ook het studentikoze aspect duidelijk aanwezig door o.a. het
organiseren van cantussen. Deze vereniging geeft een meerwaarde aan het PFK, er is nog geen
conservatieve nationalistische vereniging in het PFK aanwezig. Ook zij verdienen een plaats aan de
universiteit. Wouter stelt dat het beroep vol fouten staat en er geen bewijzen zijn. Hij ontkent het
gebruik van matrakken. Als er dan toch geweld zou gebruikt zijn door leden van het NSV! zal
hiertegen opgetreden worden, voor zulke mensen is er geen plaats in het NSV!. Wouter verzekert de
VKV dat er Voorpost niet aanwezig zal zijn bij het debat van 23 maart 2010. Iedereen gaat ervan uit
dat alles rustig blijft. Wouter geeft echter geen duidelijk antwoord op de vraag of Voorpost op elke
activiteit afwezig zal blijven.
De voorwaarden om toe te treden tot het NSV! zijn tamelijk eenvoudig. Iedereen met dezelfde
ideologie is welkom. Op het einde van het academiejaar zal een ontgroening plaatsvinden. Wouter
benadrukt dat ze geen enkel probleem hebben noch met homoseksuelen, noch met het feit dat ze
trouwen. Er zijn zelfs mensen met een homoseksuele geaardheid werkzaam binnen de partij. De partij
staat wel voor het traditionele gezin, d.w.z. dat ze vinden dat kinderen niet passen in een
homoseksuele relatie. Er wordt aangehaald dat er binnen het PFK nog partijen zijn met deze mening.

De aanvraag tot erkenning is op een correcte manier gebeurd. De statuten zijn in orde.

De Sociale Raad formuleert vrijdag 12/2/2010 een advies naar het bestuurscollege toe. Dit betekent
dat er vrijdag gestemd zal worden op die Sociale Raad en ook de VKV heeft een stem. Cedric Dierens
leest het beroep voor. De beweringen van beide partijen moeten genuanceerd worden.
Het beroep wordt door de VKV unaniem ontvankelijk verklaard. De pers, zijnde Schamper en
Urgent.fm, hebben de zaal ondertussen verlaten. Zij willen hun neutraliteit behouden en zullen dus
niet stemmen. De VKV voegt wel de opmerking toe dat 3 van de verenigingen die beroep aantekenen,
niet erkend zijn.
De is onenigheid over het feit of het beroep al dan niet gegrond kan worden verklaard. Er volgt een
voorlopige gesloten stemming:
Steunt het beroep: 2
Steunt het beroep niet: 3
Onthouding: 1
De argumenten worden herhaald en opnieuw overwogen. Hierna volgt de officiële stemming:
Steunt het beroep: 2
Steunt het beroep niet: 3
Onthouding: 1

Voorstelling jaarverslag: de datum volgt. De voorstelling begint om 19u. Het is de bedoeling dat
iedereen zijn konvent voorstelt. Hierna volgt er een receptie. De muziek zal verzorgt worden door de
Studentenfanfare.
Therminal:
Er is een nieuwe koelkast.
De Therminal weer in gereedheid brengen voor het tweede semester na Blok@Therminal nam 2
volledige dagen in beslag. De eerste week van het nieuwe semester is nog niet ten einde is het alweer
een rommeltje. Willen de voorzitters hun verenigingen erop attent maken dat ze de zaal in dezelfde
staat moeten achterlaten als waarin ze die gevonden hebben. Als de zaal niet in orde is zullen de
kosten aangerekend worden aan de vereniging.
Varia:
Er staan nog foutjes in de subsidiegids.
Bart zal ervoor zorgen dat de verschillende activiteiten in de toekomst per vereniging online opgezocht
zullen kunnen worden.
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