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Aanwezig: Arne Deprez (BK), Laurens Verbeke (FK), Kevin De Wolf (HK), Aleid de Bruijn (KK),
Machteld Joly (KK), Lise Eelbode (Schamper), Karen Bourlez (SK), Evy Bauwens (WVK), Pieter De
Baets (WVK), Michael D’Hont (WVK), Anne Vanrenterghem (Urgent), Tijs Vogelaere (GSR), Mieke de
Regt (SoRa), Werner Raeymaeckers (DSA), Pieter Nobels (DSA), Joyce Lohmann (DSA).
Afwezig: PFK, 12-urenloop.
Vorige VKV: Het verslag van de vorige VKV is nog niet goedgekeurd. De opmerking gemaakt door
Mieke de Regt zal worden toegevoegd en het verslag zal opnieuw verstuurd worden.
Algemene mededelingen van de DSA:
Raamcontract bussen
Een nieuw raamcontract werd afgeraden. De reden dat de kosten voor de bussen hoger liggen dan de
marktprijs is omdat een deel van de bussen wordt voorbehouden voor het raamcontract zodat er altijd
bussen beschikbaar zijn voor de studentenverenigingen. Er zal dus gewoon geen nieuw raamcontract
gesloten worden.
Dienstverplaatsingen met cambio-wagens
Er zullen bepaalde punten worden opgericht in de buurt van campussen waar je cambio-wagens kan
huren. Indien je zo’n wagen wil huren, moet je langskomen op de DSA en de je aanvraag motiveren.
Je moet sowieso altijd nog subsidies open hebben staan als je een cambio-wagen wil reserveren.
Hoe vroeger je reserveert hoe beter. De reservatie moet minstens één dag op voorhand worden
doorgegeven. De concrete realisatie zal nog enkele weken in beslag nemen.
Lokaalreservatie weekview
Vanaf nu is een algemeen weekoverzicht beschikbaar van de gereserveerde zalen in de Therminal.
Je kan zo per week zien welke zalen nog beschikbaar zijn en je kan gemakkelijker en sneller door de
agenda bladeren.
Drankenstock
In de toekomst zullen de studentenverenigingen ook zelf een telling moeten uitvoeren. Sofie telt dan
nog eens de volgende dag zodat er onmiddellijk contact kan worden opgenomen met de
studentenvereniging in kwestie als de resultaten van beide tellingen verschillen. Dit systeem wordt
toegepast om onenigheid over de verbruikte drank in de toekomst te vermijden.
Verenigingen die verdwenen zijn
Volgende studentenverenigingen zijn verdwenen:
-

Jong EVA (WVK)

-

Symposium Culturele Vereniging (WVK)

-

L² UGent (PFK)

-

Socialisme 21 UGent (PFK)

-

Vonck, Marxistische Studenten (PFK)

Opvolging subsidies
Er zijn nog enkele problemen met de bankformulieren. Dit wordt zo snel mogelijk in orde gebracht.
Hans Pijpelink formuleerde vorig jaar een voorstel i.v.m. de subsidies naar het WVK toe. Zijn voorstel
was om elke vereniging hetzelfde standaardbudget toe te kennen en dan bij elke vereniging bepaalde
multiplicators toe te voegen. De autonomie van de konventsvoorzitters om subsidies toe te kennen
zou hierbij vervallen. Het voorstel wordt afgewezen.
Werner Raeymaeckers stelt dat normaal gezien de subsidies die niet opraken herverdeeld worden
binnen het konvent zelf. Het konvent kan er ook voor kiezen om het subsidie-overschot over te dragen
naar de 12-urenloop. Het geld kan niet overgeboekt worden naar het volgende jaar.
Werner Raeymaeckers werpt nog het idee op dat in de toekomst het actiefonds eventueel kan opgaan
in het bedrag dat voorzien wordt voor de energiekosten. Het bedrag van het actiefonds zou dan de
overschot van dit totale bedrag zijn. Sommige jaren zou dit in het voordeel zijn van het actiefonds,
andere jaren dan weer niet. Dit wordt meegenomen naar een volgende VKV.
Actuele thema’s in de Sociale Raad:
Mieke de Regt geeft toelichting. Er is nog geen Sociale Raad geweest sinds de vorige VKV. Vorige
week werd wel een rondleiding georganiseerd in de universitaire homes om de pijnpunten aan te
tonen. Op de volgende Sociale Raad zal hierover worden samen gezeten.
Ook de wijzigingen in de statuten zullen worden besproken. Het huisreglement is vorig jaar veranderd
dus elk konvent zou wijzigingen moeten hebben doorgevoerd.
Als een studentenvertegenwoordiger wegvalt en ook zijn opvolger is niet beschikbaar dan zal hij
opgevolgd worden door de vijfde Stuver in rij. Als Mieke de Regt niet langer beschikbaar zou blijken te
zijn in de toekomst zal op dat moment een plaatsvervanger worden aangeduid, wanneer het probleem
zich voordoet.
Agendapunten mogen altijd worden doorgegeven.
Actuele thema’s in de GSR:
Er zijn intussen twee vergaderingen geweest. De microprojecten werden vorig jaar afgeschaft omdat
ze niets te maken hadden met studentenvertegenwoordiging, hun doel niet bereikt hadden en de
praktische uitwerking ervan te ingewikkeld was. Dit zorgt ervoor dat dit jaar 1500€ budget beschikbaar
blijft. Daarenboven blijft de vraag vanuit de verenigingen i.v.m. deze microprojecten wel bestaan. Er
zal dus een nieuw systeem worden opgestart. 80 procent van het budget gaat naar een jaarlijks groot
thema. Dit thema staat rechtstreeks in verband met studentenvertegenwoordiging. Verenigingen die
rond dit thema werken, kunnen geld vragen voor activiteiten die ze omtrent dit thema organiseren. 20
procent van het budget gaat naar kleinere projecten. Deze projecten moeten inhoudelijk sterk zijn,
moeten toegankelijk zijn voor alle studenten en komt enkel in aanmerking mits doorverwijzing vanuit
de milieuraad, cel diversiteit en gender of dienst huisvesting.
Verdeling actiefonds:
Er mag 2000€ verdeeld worden.
Voorstel 1: 12-urenloop
Evy Bauwens en Mieke De Regt hebben een voorstel hieromtrent. Zij willen deze 2000€ aan 12urenloop schenken tenminste als er aan bepaalde voorwaarden voldaan wordt. Het actiefonds is
bedoeld als hulp bij noodsituaties en de toestand van 12-urenloop is heel duidelijk een noodsituatie.

De voorwaarden omvatten onder andere een duidelijke evaluatie van de 12-urenloop. De 12-urenloop
blijft elk jaar verlieslatend. Een strenge evaluatie is dus noodzakelijk. Hoe ziet de toekomst van de 12urenloop eruit? Is het project in zijn huidige vorm niet te ambitieus? Misschien moet het weer wat
kleinschaliger worden.
Laurens Verbeke haalt aan dat dit jaar een heel team is aangesteld die instaat voor de organisatie van
de 12-urenloop. Dit team bestaat onder andere uit twee financieel verantwoordelijken die erop zullen
toezien dat de financiële situatie weer wat gezonder wordt. De 12-urenloop moet een ambitieus
evenement blijven. Laurens wijst er ook nog even op dat de 12-urenloop twee jaar geleden wel
winstgevend was. Het contract voor de lening aan 12-urenloop werd opgesteld en wordt doorgegeven.
Evy Bauwens merkt nog op dat er vorig jaar een verlies was van 5600€, dit wordt niet goedgemaakt
door de winst van twee jaar geleden.
Karen Bourlez voegt toe dat het een slecht teken is naar het 12-urenloopteam toe om zomaar geld te
schenken, net omdat het evenement al zo vele jaren verlieslatend is. De VKV moet toch wel zeker zijn
dat het geld bijvoorbeeld niet naar een loopbrug zal gaan.
Mieke de Regt vermeldt dat een loopbrug en een VIP-wagen geen noodzakelijke kosten zijn en dat er
dit jaar dus transparantie moet zijn i.v.m. de uitgaven voor de 12-urenloop.
Laurens Verbeke verzekert nogmaals dat er effectief transparantie zal zijn.
Er wordt door verschillende partijen voorgesteld om facturen die hoger liggen dan een bepaalde grens
door te spelen aan de VKV. Werner Raeymaeckers zal persoonlijk instaan voor een wekelijkse
opvolging i.v.m. uitgaven van de 12-urenloop. Volgend jaar kan eventueel een deel van hun subsidies
opzij gezet worden in het actiefonds. ze krijgen dit deel van hun subsidies dan enkel als de opgestelde
voorwaarden ingelost worden.
Voorstel 2: Kultureel Konvent
Machteld Joly stelt dat het Kultureel Konvent te kampen heeft met geldtekort. De verenigingen hebben
niet voldoende geld om hun werkingskosten te financieren.
De VKV zal dit meenemen naar de subsidieverdeling op 14 december 2010.
Voorstel 3: Schamper
Lise Eelbode vraagt 700€ om de kosten van de drukker te financieren. Er worden steeds meer en
steeds dikkere Schampers gedrukt. Dit wordt zeer moeilijk om te blijven financieren. Zes Schampers
werden al uit eigen zak betaald.
Voorstel 4: SK
Karen Bourlez vraagt 250€ voor het SK, vooral voor de Gravensteenfeesten. De Gravensteenfeesten
barsten uit hun voegen waardoor dit jaar ook professionele security noodzakelijk wordt en dit is een
zeer grote kost.
Verdeling actiefonds
De VKV beslist dat het actiefonds zal gaan naar:
- Schamper: 700€
- SK: 250€
- 12-urenloop: 1050€

Goedkeuring en eventuele sleuteling aan lokalen in de Therminal:
Enkel de podium- en trechterzaal kunnen gebruikt worden voor grotere activiteiten. Op het overzicht
zien jullie alle dagelijkse activiteiten in deze zalen na 18 uur. Deze zalen worden enorm dikwijls
ingenomen door het Kultureel Konvent. Zijn er eventueel in de toekomst ook alternatieve ruimtes
beschikbaar voor het Kultureel Konvent?
Aleid de Bruijn brengt aan dat de trechterzaal echt uiterst geschikt is ook omdat hier voldoende
opslagruimte beschikbaar is en dat een nieuwe locatie vinden enorm moeilijk zal worden. De
podiumzaal zal wel zoveel mogelijk beschikbaar gesteld worden voor de andere
studentenverenigingen.is echt perfect. iets nieuws vinden zal echt heel moeilijk worden. De
podiumzaal zijn we mee bezig om zoveel mogelijk af te zeggen.
Werner Raeymaeckers geeft ook nog mee dat er zo snel mogelijk verwittigd moet worden als een
activiteit niet doorgaat. Pieter Nobels zal een applicatie aanbrengen op de website waardoor de
verenigingen zelf zalen kunnen annuleren of wijzigingen kunnen aanbrengen aan hun reservatie.
Erkenning SK:
Er is een voorlopig akkoord bereikt. Dit komt neer op gedeeltelijke erkenning. De hogeschool- en
caféclubs zullen hun bijdrage aan SK-centraal verhogen en de bijdrage van de streekclubs zal
verminderen. Streekclubs krijgen ook een gilde-erkenning. Door elke gilde mag in de Therminal één
activiteit per semester worden georganiseerd. Indien dit geen problemen oplevert, kan dit uitgebreid
worden naar één activiteit per semester per vereniging. Vermits activiteiten georganiseerd door de
Streekclubs in de toekomst erkend zullen zijn, zullen de UGent-studenten die aan deze activiteiten
deelnemen, verzekerd zijn. De hogeschoolstudenten zijn vanzelfsprekend niet verzekerd.
Karen Bourlez voegt toe dat de gildes voorlopig nog niet erkend worden in de statuten van het SK en
dat deze statuten dus zullen worden herschreven.
Bespreking projecten:
-

De Durf Doen campagne is kort ter sprake gekomen op de vergaderingen van de GSR. Er
wordt een actieplan opgestart om de communicatie tussen de verschillende organen te
optimaliseren. Hierbij zou de Durf Doen campagne eventueel gebruikt kunnen worden.

-

Ook bij de Massacantus zal er strenger toezicht worden gehouden op de boekhouding. Zij
draaien tot nu toe altijd break-even.

Varia:
-

Het winterdroom evenement op het Sint-Pietersplein: gelieve dit voor te stellen aan de
deelverenigingen als sport- of culturele activiteit.
Joyce Lohmann – Medewerkster Studentenbeheerder 2010-2011

