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Aanwezig: Mieke Van Eenoo (HK), Michiel Vermeiren (BK), Anne Vanrenterghem (Urgent.FM), Mieke
de Regt (PFK), Hannah Demol (Schamper), Timothy Deryck (12-urenloop + FK), Aline Vercruyssen
(KK), Cedric Dierens (SoRa), Kevin De Wolf (HK), Jeroen Baeken (SK), Els Vande Winkel (SK), Evy
Bauwens (WVK), Hans Pijpelink (DSA), Bart Mesuere (DSA), Joyce Lohmann (DSA).
Vorige VKV: Verslagen zijn goedgekeurd
12urenloop:
FK: Op de 12-urenloop werd verlies gemaakt (1400€). Daarbij komt nog het verlies door de diefstal
(6500€). De belangrijkste vraag is nu wat er met de 12-urenloop gaat gebeuren. Blijft het onder het AK
of wordt het een project van het FK? Het FK zorgt voor veel financiële inbreng, ze dragen een groot
deel van de kosten en dus is het misschien ook logisch dat de activiteit dan onder het FK wordt
ondergebracht. Dan moet daar natuurlijk ook rekening mee gehouden worden bij de herverdeling van
de subsidies van het AK. Als de subsidies van het AK dan gewoon herverdeeld worden onder alle
konventen, dan heeft het FK niet voldoende geld voor de 12urenloop. Wat het verlies van de editie
van dit jaar betreft, kan het FK wel een deel van de kosten betalen maar niet alles.
Hans Pijpelink: De 12urenloop krijgt van alle verenigingen het meeste geld bij de subsidieverdeling.
Welk voordeel brengt het opdoeken van de vereniging?
WVK: De 12-urenloop maakte op de vorige edities ook al verlies. Ik ben niet overtuigd van het nut van
de 12-urenloop in zijn huidige vorm. Er was weinig volk en weinig sfeer bij deze editie. De Student
Kickoff trekt meer volk.
Schamper: Ik ben akkoord met het feit dat die schulden er niet zouden mogen zijn maar de 12urenloop is wel een belangrijk evenement, niet alleen voor de gewone student maar vooral voor de
studentenverenigingen. Omdat studenten op zo’n evenement voor hun kring rondjes lopen, vinden ze
de weg naar hun studentenvereniging en krijgt de vereniging er nieuwe leden bij. De VKV zou vanaf
volgend jaar meer betrokken moeten worden als er grote beslissingen genomen worden, bv. als men
beslist grote kosten te maken. Als het verlies op het einde van de rit op de schouders van de VKV
terecht komen, moeten ze ook inspraak hebben wanneer de kosten gemaakt worden.
Hans Pijpelink: De VKV heeft bij de 12-urenloop in de laatste 5 jaar al 2 keer moeten helpen bij het
e
vereffenen van de schulden, dit zou de 3 keer zijn.
WVK: Hoe gaan die 8000€ aan schulden betaald worden?
FK: We zouden niet de volle 6500€ voor de gestolen boog betalen, maar enkel wat hij nog waard is op
dit moment. Coca Cola zou iets laten weten, maar er is voorlopig nog geen nieuws. Het is goed
mogelijk dat Coca Cola hier niet meer op terugkomt en we dus niet voor die kosten moeten opdraaien.
PFK: Dit kunnen we beter opnieuw bespreken als de problemen zich effectief voordoen en als we
weten hoe groot het verlies precies is.
KK en Schamper: misschien moet er meer geïnvesteerd worden in beveiliging. Dit betekent niet dat er
meer geld moet geïnvesteerd worden in beveiliging, misschien is er gewoon nood aan een betere
organisatie.

Hans Pijpelink: De VKV zal via mail op de hoogte gehouden worden. Dit punt wordt een agendapunt
op de eerste VKV van het volgende academiejaar.
Verkiezing nieuwe afgevaardigde VKV in Sora:
Hans Pijpelink: De termijn zou starten aan het begin van volgende academiejaar. Mieke de Regt en
Bart Mesuere stellen zich kandidaat. Ik stel voor dat de kandidaten hun kandidatuur eerst even
motiveren en dat we dan overgaan tot de stemming.
Mieke de Regt: Ik ben al langer geïnteresseerd in Sociale Raad, maar de vorige keren kon ik me door
omstandigheden nooit kandidaat stellen. Na anderhalf jaar PFK-voorzitter te zijn, een boeiende,
interessante maar ook niet echt prettige functie, zou ik me graag inzetten in de Sora. Het is volgend
jaar mijn laatste jaar als student. Ik ben graag bezig met studentenvertegenwoordiging en
studentenactiviteiten in het algemeen. Ik wil me ook kandidaat stellen voor de functie van interne
medewerker in de GSR en dan kan ik zo alle sociale zaken opvolgen en zou ik op de hoogte zijn van
alle dossiers.
Er wordt even nagekeken of het mogelijk is tegelijkertijd in de GSR en de SoRa werkzaam te zijn. Dit
blijkt geen probleem te vormen.
Bart Mesuere: Ik ben dit academiejaar ICT-medewerker bij de DSA. Ik heb 5 jaar in het praesidium
van Home Boudewijn en 3 jaar in het praesidium van het HK gezeteld. Ik woon al 6 jaar op een
studentenhome en weet hoe het er daar aan toe gaat. Huisvesting is een van de belangrijke punten
op de agenda van de Sora. Door mijn grote engagement in praesidia en mijn werk bij de DSA ben ik
op de hoogte van de meeste lopende zaken.
Mieke de Regt en Bart Mesuere verlaten de kamer voor de stemming. Bij de stemming zijn er 9
stemgerechtigden aanwezig: 5 stemmen voor Mieke de Regt en 4 stemmen voor Bart Mesuere. Mieke
de Regt is verkozen tot nieuwe afgevaardigde van de VKV in de SoRa.
Afvaardiging in GSR (en vice/versa):
Hans Pijpelink: Evy Bauwens was aanwezig op de laatste vergaderingen van de GSR en blijkbaar is
de VKV daar niet echt gekend. Volgend academiejaar zou een afgevaardigde van de VKV de
vergaderingen van de GSR bijwonen en zou een afgevaardigde van de GSR de VKV bijwonen, dit om
de communicatie tussen de twee organen te verbeteren.
Schamper: Het is belangrijk dat de VKV-afgevaardigde zo veel mogelijk vergaderingen van de GSR
bijwoont. De agendapuntjes lijken kort maar er wordt lang over gediscussieerd.
Hans zal een mail sturen naar Jeroen De Mets en Thys Vogelaere, de oude en de nieuwe voorzitter
van de GSR om dit te bespreken. Normaal gezien zal er volgend jaar een afgevaardigde van de GSR
aanwezig zijn. Deze persoon heeft geen stemrecht binnen de VKV.
FKcampagne Durf Doen (op vraag van HK en WVK):
HK: Ook al is het een leuk initiatief om op te roepen tot engagement bij de studenten. ‘Denk groot,
denk FK’ is toch discriminerend met betrekking tot de andere konventen.
WVK: Door het FK werd gezegd dat alle konventen betrokken zouden worden en in de campagne
kwam enkel het FK voor.
FK: De bedoeling was dat dit een heel grote campagne zou worden, maar door een paar problemen
bestond de campagne enkel uit posters en ballonnen. Volgend jaar zou het grootser worden
aangepakt en zouden alle konventen betrokken worden.
Bart Mesuere: De foto’s die genomen zijn op de 12-urenloop en die deel uitmaakten van deze
campagne zijn nergens terug te vinden.

Hans Pijpelink: De mening van de VKV zal doorgemaild worden naar Laurens en Jan. En dit zal op de
volgende VKV opnieuw besproken worden.
Verslag GSR:
Evy Bauwens: De microprojecten werden afgeschaft zonder er eerst echt over te discussiëren. Het
grootste deel van de financiën die werden opgebouwd, wordt wel overgedragen naar de VKV. Er
wordt onder andere geïnvesteerd in de verbetering van de akoestiek in de drie vergaderzalen, in het
aanpassen van de Trechterzaal waardoor die ook dienst kan doen als auditorium en er wordt ook
geïnvesteerd in een nieuwe bar voor in de Podiumzaal.
Begroting Dies Natalis fuif:
De VKV heeft extra subsidies aan het FK afgestaan voor de uitbreiding van de Dies Natalis fuif.
Volgens Evy werd 60% van het budget uitgegeven aan de lounge. Timothy heeft niet echt weet van de
exacte bedragen, maar 60% lijkt hem toch wat veel.
Evy Bauwens: De begroting moest worden doorgemaild, maar zelfs dit is niet gebeurd.
Artsen zonder Grenzen (mail in bijlage):
Er wordt een buitenlandse film gemaakt en die wordt getoond in de week van de Student Kickoff 2010
in Auditorium E. Het is de bedoeling dat er reclame wordt gemaakt voor deze voorstelling. Misschien
kunnen de cultuurpraesessen van alle verenigingen aangesproken worden. Enkele verenigingen van
het WVK voelden zich aangesproken en zullen vergaderen met de initiatiefnemers van Artsen Zonder
Grenzen. Ook enkele verenigingen uit het PFK zijn geïnteresseerd.
Aanwezigheid van niet-UGentstudenten in de besturen van konventen en verenigingen:
Hans Pijpelink: Dit kan niet. Iedereen wordt aangeraden dit duidelijk in zijn statuten op te nemen. Het
staat sowieso in de DSA statuten en die overschrijden de statuten van de konventen, maar toch kan
iedereen dit het best nog eens in zijn eigen statuten opnemen.
Schamper: Veel verenigingen hebben toegevingen gedaan bij de subsidieverdeling om extra
subsidies te kunnen afstaan aan het FK. Dit geld lijkt vooral te zijn gegaan naar publiciteitsstunts en
zaken waarmee de VKV het niet eens is. En dan blijkt dat bij de subsidievergadering blijkbaar
gestemd is door iemand die geen stemrecht had.
WVK: Dit moet zeker in rekening gebracht worden op de volgende subsidievergadering.
Schamper: Kan deze klacht niet officieel op papier gezet worden zodat hiermee rekening kan
gehouden worden bij de volgende subsidievergadering?
Hans Pijpelink: de VKV kan een brief sturen naar het FK. Deze brief kan dan afgeprint worden en
voorgelezen worden op de volgende subsidievergadering. Dit zal via mail verder afgesproken worden.
Gelijkvormig maken van de konventstatuten met de statuten van de DSA (regelingen omtrent
erkenning ed):
De statuten van de DSA zijn aangepast (subsidies, erkenning en uitsluiting van verenigingen, …). Er
zijn waarschijnlijk bij de verenigingen een aantal artikels in de statuten die moeten worden aangepast.
Het nieuwe reglement staat online. Elk konvent wordt gevraagd zijn statuten aan te passen. Bij vragen
kan je altijd langskomen. Op gebied van erkenning en uitsluiting van verenigingen is er heel veel
veranderd.

Varia:
Schamper: Hoeveel vertegenwoordigers mag een konvent hebben?
Hans Pijpelink: Normaal gezien is er één vertegenwoordiger per konvent aanwezig, maar twee mag
ook.
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