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Aanwezig: Timothy Deryck (12-urenloop), Laurens Verbeke (FK), Sofie Vercruyce (HK), Kevin De
Wolf (HK), Machteld Joly (KK), Mieke de Regt (PFK), Johannes Vandensavel (PFK), Lise Eelbode
(Schamper), Karen Bourlez (SK), Evy Bauwens (WVK), Anne Vanrenterghem (Urgent), Tijs Vogelaere
(GSR), Werner Raeymaeckers (DSA), Pieter Nobels (DSA), Joyce Lohmann (DSA)
Vorige VKV: Verslag werd goedgekeurd.
Belangrijkste punten vorige VKV:
-

Mieke is de afgevaardigde voor de Sociale Raad.

-

Dit academiejaar zal er een afgevaardigde van de GSR aanwezig zijn op de VKV. Er zal ook
een afgevaardigde uit de VKV aanwezig zijn op de GSR-vergaderingen. Evy Bauwens stelt
zich hiervoor kandidaat en wordt ook aangeduid.

-

In de loop van het academiejaar zullen er aanpassingen gedaan worden aan de verschillende
zalen in de Therminal. De akoestiek van Vergaderzaal 1, Vergaderzaal 2 en de Plenaire
Vergaderzaal zal verbeterd worden. In de Podiumzaal komt een nieuw barmeubel. De
trechterzaal zal in de toekomst ook gebruikt kunnen worden als auditorium. Overdag zullen
hier lessen van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde plaatsvinden, ’s avonds kan ze nog
steeds gebruikt worden voor activiteiten van de verschillende verenigingen.

DSA:
-

Hans is niet langer studentenbeheerder en werd vervangen door Werner Raymaeckers.

-

Pieter Nobels is de nieuwe ICT-medewerker. Op het einde van het vorige academiejaar waren
er enkele problemen met ICT-gerelateerde zaken. Dit resulteerde in een nauwere
samenwerking met DICT.

-

De nieuwe permanentie-uren zijn te vinden op de website.

-

Er zijn vanaf heden digitale inlichting- en bankformulieren: dit om problemen i.v.m.
schrijffouten te voorkomen. Deze formulieren moeten voor 31 oktober 2010 worden ingediend.

-

Er zal strenger opgetreden worden bij niet-aangekondigde activiteiten of ontoereikende
betalingsbewijzen bij het controleren van de subsidies.

-

Er wordt geïnformeerd naar een nieuwe overeenkomst betreffende het busvervoer.
Momenteel is er een overeenkomst met Sylvae Tours. De prijzen liggen echter enorm hoog,
we hopen een gunstigere overeenkomst te kunnen sluiten. Het is een mogelijkheid dat
busreizen vanaf dat moment enkel nog subsidieerbaar zullen zijn via het door ons opgestelde
raamcontract.

Sociale Raad:
Mieke de Regt is dit academiejaar afgevaardigde bij de SoRa. Ze zal naar de VKV komen als nietstemgerechtigde. Voorlopig verloopt alles vlot.

Projecten:
Er lopen verschillende projecten en verschillende ideeën die nog kunnen worden uitgewerkt.
Er zal een groentepakket uitgedeeld worden onder de studenten, dit zal gebeuren in samenwerking
met alle verenigingen, in het bijzonder met het HK en Jong EVA.
Ook zal er een project komen rond de kotreglementen m.b.t. het privéverhuur van koten. Er wordt o.a.
oneerlijk omgesprongen met de terugbetaling van waarborgen. Dit zal gebeuren in samenwerking met
het FK en de GSR. Er zal ook samengewerkt worden met kot@gent. De GSR zal ook een
ombudsdienst oprichten, hiervoor hebben zij ook een medewerker aangenomen. Er zal ook een
website komen omtrent de huisvesting en de rechten van de studenten i.v.m. huisvesting. Er zal ook
een FAQ-link op de website verschijnen. Er zal ook een contactadres of zelfs een spreekuur zijn
waarbij de GSR-medewerker de student kan verder helpen en op hun vragen kan antwoorden. Dit
alles moet natuurlijk wel nog gepromoot worden. Extra suggesties zijn altijd welkom via mail.
Faculteiten Konvent:
Er waren tijdens het vorige academiejaar heel wat problemen met het FK. Op de subsidieverdeling
van vorig jaar waren er heel veel verenigingen met financiële problemen. Uiteindelijk kreeg het FK
extra subsidies voor de Dies Natalis fuif. De VKV kreeg echter nooit een begroting van de fuif te zien
en weet dus niet waaraan het geld juist werd uitgegeven. In de Durf Doen campagne werden de
andere verenigingen niet betrokken, hoewel dit wel beloofd was. Op de VKV’s was de
vertegenwoordiger van het FK meer niet dan wel aanwezig. Er zou een brief opgesteld worden maar
dit is nooit gebeurd.
Laurens Verbeke haalt aan dat het financieel verslag van de Dies Natalis fuif volledig is en dat dit zal
worden doorgestuurd. De aanwezigheid op de VKV’s zal verbeteren en ook de samenwerking met de
andere konventen zal verbeterd worden. Zo wordt er dit jaar weer een Durf Doen campagne
georganiseerd, dit in samenwerking met het SK en het HK. Het geld werd vorig jaar niet altijd even
verstandig besteed. Ook dat zal dit jaar anders zijn.
Politiek en Filosofisch Konvent:
Mieke De Regt wenst niet langer de taak van konventsvoorzitter op zich te nemen. Het PFK heeft een
moeilijk jaar achter de rug. Mieke is nog aangebleven tot het NSV-dossier afgerond was. Spijtig
genoeg waren er geen kandidaten voor de opvolging. Na lang vergaderen is Johannes Vandensavel
de nieuwe PFK-voorzitter. De werklast in het PFK kan enorm groot worden en daarom stelt Mieke het
volgende voor: als dit het geval zou zijn zou er een medewerker kunnen aangesteld worden voor de
louter administratieve taken (contact met politie, pers, studentenbeheerder, juridische dienst, schrijven
van verslagen, het beantwoorden van mails). Deze medewerker zou worden aangesteld voor de
periode van één jaar en zou betaald worden vanuit het budget van PFK-centraal.
De VKV staat hier niet negatief tegenover, maar het moet een neutraal persoon zijn, niemand uit één
van de verenigingen. Het moet iemand zijn die niet beïnvloed wordt door de verschillende
verenigingen. Het plan moet wel duidelijk en concreet worden uitgewerkt. Ook wordt de mogelijkheid
onderzocht of PFK-centraal, dat nu uit één persoon bestaat, niet kan worden uitgebreid. Er zouden
negatieve reacties kunnen komen vanuit de andere verenigingen omdat zij dit administratief werk
vrijwillig doen terwijl hiervoor iemand betaald worden binnen het PFK. Mieke haalt aan dat er spijtig
genoeg geen kandidaten zijn die willen toetreden tot PFK-centraal. Kevin De Wolf zegt nog dat je de
verenigingen lidgeld kan laten betalen aan PFK-centraal, zo krijg je dan genoeg geld bij elkaar om die
medewerker te betalen.
Subsidiereglement:
Werner Raeymaeckers geeft enige toelichting bij de erkenning van nieuwe verenigingen. Momenteel
beslist de AV van een konvent of die nieuwe vereniging binnen hun konvent past. Het probleem is dat

zich binnen vb. het PFK de moeilijkheid stelt dat een linkse vereniging geweigerd wordt door de
rechtse verenigingen en vice versa. Het zou misschien interessant zijn om deze passage te
herschrijven en dat een vereniging het konvent waar ze deel van willen uitmaken contacteren, het
konvent een advies geeft en ook de studentenbeheerder een advies geeft. Als deze twee adviezen
elkaar tegenspreken dan wordt de kwestie besproken op de VKV.
Evy Bauwens haalt aan dat dit misschien inderdaad geen slecht idee is. Als verenigingen de
redenering maken: ‘een vereniging meer betekent minder subsidies voor ons’, dan zouden er zich wel
eens problemen kunnen voordoen in de toekomst.
Ook dit zal verder worden uitgewerkt.
12-Urenloop:
Timothy geeft hierbij meer toelichting. Voor de banner is een lening aangegaan bij het FK, een kopie
van deze overeenkomst zal worden doorgestuurd naar de DSA. Er wordt gewerkt aan manieren om
de schuldenlast van vorig jaar goed te maken (meer sponsoring, minder schadegevallen, meer
inkomsten aan drank, …). Er zal ook geen brug meer zijn, wel trappen die eventueel goedkoper zullen
zijn. Er moet wel rekening gehouden worden met het feit dat er geen inkomsten meer zijn vanuit de
GSR. Ook het contract tussen de GSR en het 12-urenloopcomité kan worden doorgestuurd.
Er is onenigheid over de graad van controle die de VKV mag en kan uitoefenen. Enerzijds blijft het
een evenement van het 12-urenloopcomité. Anderzijds zal het de VKV zijn die eventuele verliezen zal
moeten bekostigen. Er zal tussentijdse rapportering zijn op de VKV.
De 12-urenloop zal plaatsvinden op 4 mei 2010.
Varia:
-

Mieke De Regt vraagt of de agenda in de toekomst vroeger kan worden doorgestuurd.

-

De posters van de verschillende verenigingen worden in studentenrestaurant De Brug enorm
snel verwijderd. Er zal communicatie plaatsvinden met de directie van De Brug.

-

Microprojecten GSR: vorig jaar werden deze afgekeurd en dit project zal waarschijnlijk niet
meer worden opgestart.

-

De initiatieven van het voormalige AK hebben geen stemrecht binnen de VKV.

-

Hans Pijpelink had het WVK een grondige herziening van de subsidies beloofd. Er zal
hiervoor contact opgenomen worden met Hans.

-

De VKV’s van het eerste semester zullen plaatsvinden op:
o

Woensdag 17 november om 20u

o

Dinsdag 14 december om 19u
Joyce Lohmann – Medewerkster Studentenbeheerder 2010-2011

