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Aanwezig: Timothy Deryck (12 UL), Jochen Merlier (12UL), Nathalie Schoup (MC), Lien Verdickt
(MC), Arne Deprez (BK), Wouter Verhoeye (FK), Kevin De Wolf (HK), Sofie Vercruysse (HK), Aleid de
Bruijn (KK), Machteld Joly (KK), Johannes Vandensavel (PFK), Lise Eelbode (Schamper), Joost
Vanderdeelen (Schamper), Karen Bourlez (SK), Evy Bauwens (WVK), Pieter De Baets (WVK), Anne
Vanrenterghem (Urgent), Tijs Vogelaere (GSR), Mieke de Regt (SoRa), Werner Raeymaeckers
(DSA), Pieter Nobels (DSA), Joyce Lohmann (DSA).
Vorige VKV: Het verslag van de vorige VKV werd goedgekeurd.
Algemene mededelingen van de DSA:
-

BK-centraal en PFK-centraal worden unaniem goedgekeurd ook al hebben ze enkel 1
bestuurslid.

Aankopen DSA
-

Nieuwe grote koelkast in het barmeubel op de voorziene plaats in de podiumzaal. De oude
koelkast werd gemaakt.

-

HD ready projector 2500 lumen: verenigingen kunnen nu films projecteren, zelfs bij daglicht.

-

Nieuwe uitleenlaptop, een van de oude laptops kon gemaakt worden.

-

Nieuwe efficiënte handendrogers in de toiletten.

-

Kenwood event walkies. Geschikt voor grote evenementen.

-

Pooltafels, airhockeytafels en brandvrije zetels in de podiumzaal.

-

Schilderwerken in de herentoiletten. De binnenzijde van de kabines krijgt een afwasbare plaat,
bestand tegen vandalisme.

-

Vernieuwde PC-klas (DICT): alle computers werken terug. Alles hangt vast om diefstal te
vermijden.

-

Akoestiek in de gang wordt verbeterd. De huidige situatie is dat elk geluid over het hele
gebouw verspreid wordt. Ook de akoestiek in de trechterzaal zou verbeterd worden voor het
KK. Een wordt een dik gordijn bevestigd dat geluidsabsorberend is zodat de anderen geen
last meer hebben van de repetitie, en als verbetering van de geluidskwaliteit voor de
verenigingen zelf.

-

Er wordt extra ruimte gecreëerd in de kelder. Er is een verloren ruimte naast de drankenstock.
Door hier een wand en deur met slot te plaatsen, kunnen we extra opslagruimte creëren.

Nieuwe verenigingen
-

PFK:
o

NSV! Gent en KASPER. Beide verenigingen kregen een gunstig advies. Het PFK
formuleert zijn mening op vrijdag 17 december 2010.

o

Definitieve erkenning van CENEKA en JEF Gent.

SK-dossier: werd goedgekeurd op SoRa. De statuten zullen moeten herschreven worden tijdens het
tweede semester. Ook de statuten van alle andere konventen, behalve PFK, zullen moeten worden
herschreven. De statuten van het PFK werden tijdens het tweede semester van het vorige
academiejaar al herschreven.
Werkingsverslag DSA: zal besproken worden op de volgende sociale raad. Opmerkingen mogen
worden doorgestuurd naar Mieke de Regt.
Huidige situatie subsidies
Er is geen verhoging in de begroting voorzien tot het academiejaar 2015-2016. Dit jaar ging de
overschot aan subsidies naar de 12-urenloop. Vorige jaren was dit niet het geval. Er was altijd geld
over en dit vloeide altijd terug. Dit jaar zal dit niet zo zijn, we zullen ongeveer op 0 euro uitkomen.
Schuld 12-urenloop
De subsidies van het BK zijn wegens omstandigheden dit jaar niet opgeraakt. De wisseling in het
bestuur van verschillende verenigingen vond pas plaats in oktober. Hierdoor had het nieuwe bestuur
sowieso al niet veel tijd om de subsidies nog binnen te brengen. Facturen of betalingsbewijzen
werden vaak niet overgedragen naar het nieuwe bestuur waardoor de kostennota’s niet konden
worden ingevuld. Dit is een eenmalige gebeurtenis en mag dus geen al te groot gevolg hebben voor
het BK bij de subsidieverdeling.
De overschot aan subsidies binnen het BK werd overgedragen naar de 12-urenloop. Er werden
voorwaarden opgesteld en ondertekend. Ook vanuit DSA krijgt de 12-urenloop eenmalig nog extra
geld, namelijk 2316 euro. Deze overschot was er ten gevolge van administratieve onduidelijkheden.
Als er in de toekomst nog extra facturen zouden binnenkomen die eigenlijk van dit geld betaald
moesten worden, wordt dit afgetrokken van de subsidies van de 12-urenloop. Dit zou ervoor zorgen
dat de schuld van 12-urenloop nu nog een 1300 euro bedraagt.
Actuele thema’s in Sociale Raad (door Mieke de Regt)
Het SK-dossier werd goedgekeurd.
Ook de kotenquête werd besproken. Bij deze bespreking waren ook veel partners aanwezig (dienst
huisvesting i.v.m. de studentenhomes, kot@gent, …). Er wordt heel veel moeite gedaan om de
huisvesting voor de studenten in Gent zo goed en efficiënt mogelijk te organiseren.
Actuele thema’s in de GSR (door Evy Bauwens; evt. verder verduidelijkt door GSR
afgevaardigde)
Op de vergadering kwam vooral het thema van Urgent FM aan bod maar dit wordt later besproken.
In de Sterre wordt een servercomplex gezet. Zeus, Wina en VTK toonden hiervoor interesse. Werner
stelt dat dit voor de overige verenigingen niet een al te best plan is. Niet elk jaar is er bij de
webmasters even grote IT-kennis. Het is dan gemakkelijker dat wij kunnen ingrijpen indien nodig.
Urgent FM
-

Verduidelijking door Anne Vanrenterghem:
o

we brengen items, informatie en evenementen van en voor studenten. Als jullie een
evenement of dergelijke organiseren, proberen we dit zo veel mogelijk uit te zenden,
maar het moeten wel radioprogramma’s blijven, geen reclamespots. Je mag ons altijd
iets laten weten als je iets organiseert en dan proberen we het te verwerken. We gaan
sowieso ook zelf op zoek naar grote evenementen.

-

o

We hebben één groot studentenprogramma, Spoetnik, van 17u tot 19u. Dit gaat echt
puur over studentenitems. Er is veel meer werk dan enkel die twee uurtjes uitzending.
We gaan op reportage, er is ook in de studio zelf nog heel veel werk aan. De andere
programma’s zijn goede muziekprogramma’s, voor een breder publiek, natuurlijk ook
voor studenten, ook al wordt dit niet specifiek vermeld. Codex is een programma van
de Stad Gent uit, ook op studenten gericht, waarbij de stad Gent zelf items levert die
dan leuk worden verwerkt in het programma. Het programma Spoetnik stopt wanneer
het academiejaar stopt, er zijn dan nog bitter weinig studenten in Gent.

o

Studenten kunnen via Urgent FM voor een kleine prijs een debuutplaat opnemen. Dit
is een nuloperatie voor Urgent FM maar ze kunnen dan wel als eerste de plaat
draaien. Ook DJ’s zijn beschikbaar, 150 euro per avond.

o

Opmerkingen of reportages mogen altijd gemaild worden naar student@urgent.fm.
Reportages mogen de week zelf nog worden doorgestuurd, maar liefst wel enkele
dagen op voorhand.

Evy verduidelijkt wat op de GSR-vergadering precies werd gezegd:
o

Sander Van der Maelen heeft een document opgesteld met dingen die beter kunnen.
Zo moesten de huisstijl en website aangepast worden. Hij stelde hiervoor wel een
deadline, wat misschien nogal streng is. Tijs voegt toe dat de deadline gesteld werd
om de dingen sneller vooruit te laten gaan. Anne zegt nog dat eraan gewerkt wordt
maar door de deadline te vroeg te leggen, maart is enorm snel, kunnen er dingen
verloren gaan.

o

Sander stelde ook dat de communicatie verbeterd kon worden en dat er meer
inspraak van studenten moest zijn.

o

Er werd gevraagd naar een evenement m.b.t. de blok. Anne antwoordt hierop dat er
normaal gezien een live-uitzending zou komen in de Therminal tijdens
blok@Therminal.

o

Hij vroeg ook naar een beter uitgewerkt promotieplan. Er moet meer geld naar
promotie gaan zodat Urgent FM bekender wordt. Anne licht toe dat bekender worden
heel langzaam gaat maar dat er aan gewerkt wordt d.m.v. posters, stickers, badges.
De uitzending verlengen van twee naar drie uur zou betekenen dat hetzelfde aantal
items over die drie uur verspreid wordt. Extra items verwerken zou echt onmogelijk
zijn vermits er nog altijd met hetzelfde aantal mensen wordt gewerkt.

o

Hij stelde ook dat er te weinig studentenprogramma’s zouden zijn. Dit lichtte Anne al
toe.

-

Werner stelt dat het zich mengen in de interne werking van een konvent gevoelig ligt. Urgent
krijgt immers niet langer subsidies van de VKV maar valt onder de bevoegdheid van het
bestuurscollege. Hij stelt voor dat o.a. in de podiumzaal Urgent FM zou kunnen worden
opgezet. Evy deed het voorstel van een bijhorende poster: ‘u luistert naar Urgent FM’. Er kan
ook een samenwerking ontstaan met het KK waarbij de studenten op de website van Urgent
FM zouden kunnen luisteren naar een podcast die opnames van de concerten van de
verschillende deelverenigingen bevat.

-

Anne legt nog uit dat Urgent FM zijn eigen glazen huis zal hebben in Gentbrugge op 17
december 2010 met heel wat bekende groepen, gelinkt aan Music For Life van Studio
Brussel. Het ingezamelde geld zal rechtstreeks aan het goede doel worden gestort.

-

Opmerkingen kunnen altijd naar Sander Van der Maelen of Anne Vanrenterghem worden
doorgestuurd.

Subsidieverdeling
Bepaling actiefonds
Het actiefonds bedroeg twee jaar geleden 3000 euro, vorig jaar 2000 euro. Er wordt unaniem besloten
om ook dit jaar het actiefonds 2000 euro te laten bedragen.
Subsidieverdeling
-

In bijlage vindt iedereen een overzicht van de subsidieverdeling van 2007 t.e.m. 2010. Het feit
dat verschillende konventen extra geld hebben gekregen zonder dat een ander konvent geld
afgaf kan verklaard worden door de overstap van Urgent FM naar een andere financiële
afdeling, waardoor de financiering niet langer door ons gebeurde.

-

Eerste ronde: Wil iemand geld afstaan? Het antwoord is neen.

-

Tweede ronde: Wie wil extra subsidies?
o

MC: de kosten liggen dit jaar een stuk hoger door het verplichte verlaten van het SintPietersplein vanwege het Winterdroom-evenement. De massacantus moet dus
doorgaan in Flanders Expo, de zaal is dan ook veel duurder. Er zijn ook nog andere
grote kosten zoals verzekering en De Lijn die extra trams inzet om ervoor te zorgen
dat alle studenten veilig thuis geraken. Kleine sponsors uit de buurt van het SintPietersplein willen niet langer sponsoren, wat logisch is. Grotere sponsors zijn
terughoudend net omdat het om een massacantus gaat en omdat er nog niets
bewezen is door het comité in Flanders Expo. We kunnen dus zeker geld gebruiken.
Als we dit jaar hetzelfde bedrag aan subsidies krijgen zouden we volgend jaar
waarschijnlijk net niet uit de kosten geraken zeker omdat het Winterdroom-evenement
waarschijnlijk de volgende jaren ook zou blijven doorgaan. Door de spaarpot die we
hebben opgebouwd lukt het voorlopig nog net, maar dit zal niet blijven duren.
è Vragen 2500€ extra.

o

12-UL: We kunnen het verlies enkel oplossen door meer geld te vragen aan de
kringen, maar net zoals bij de massacantus is dit geen haalbare oplossing.
è Vragen 2500€ extra.

o

SK: Het SK heeft geen spaarpot en door de hervormingen zijn de streekclubs
vrijgesteld van de betaling van lidgeld. Dit wordt opgelost door de hogeschoolclubs
die meer lidgeld zullen betalen. Dit jaar hebben de hogeschoolclubs hiermee
ingestemd maar dit biedt geen garantie voor volgend academiejaar. Er worden steeds
meer kosten overgedragen naar het volgende academiejaar, dit kan niet blijven duren.
è Vragen 600-700€ extra.

o

HK: We hebben een rondvraag gedaan bij de deelverenigingen m.b.t. het bedrag dat
zij nodig zouden hebben om hun verscheidene activiteiten te organiseren. Voor dit
semester zijn deze activiteiten al bekend, voor het eerste semester van het volgende
academiejaar werd gekeken naar het huidige semester.
è Vragen 1000€ extra.

o

WVK: We willen er even op wijzen dat onze subsidies enorm snel op waren en dat
alles correct werd ingediend. We kunnen absoluut meer geld gebruiken, er komen
steeds verenigingen bij. Vorig jaar hebben we geen extra geld gevraagd, ook bij de
verdeling van het actiefonds niet maar nu hebben we extra subsidies nodig en we
zouden die graag van PFK krijgen. PFK is een konvent met minder verenigingen dan

WVK, ze organiseren ongeveer dezelfde soort van activiteiten en toch hebben zij
meer geld. Daarenboven was op 31 oktober 2010 al de helft van onze subsidies
ingediend. PFK moest op 30 november 2010 nog de helft van zijn subsidies indienen.
è Vragen 500€ extra van PFK.
•

o

Antwoord PFK: Wij krijgen ook verenigingen bij en het PFK telt
enkele grote verenigingen zoals LVSV, KVHV en Comac. PFK
organiseert veel grotere activiteiten dan WVK. Ik weet niet precies
wat jullie konvent doet maar ik kan je garanderen dat jullie werking
verschilt van die van PFK. Onze verenigingen sparen nu eenmaal
hun subsidies op tot op het einde. Dit wil niet zeggen dat ze dat geld
niet nodig hebben.

Schamper: Wij kunnen extra geld gebruiken. We krijgen nog altijd hetzelfde bedrag
aan subsidies als in 2007. Ondertussen zijn wel het aantal bladzijden van de
Schamper verhoogd en zijn de drukkosten gestegen. Maar we hebben geen hogere
advertentie-inkomsten.
è Vragen 500€ extra.

o

FK: We hebben geen extra geld nodig. We vragen wel aandacht voor de 12-urenloop
want als zij verlies lijden komt dit onvermijdelijk bij ons terecht.

o

KK: We hebben niet zo veel verenigingen als sommige andere konventen maar het
zijn wel heel dure verenigingen. GUHO is er onlangs bij gekomen en zij tellen al meer
dan 70 leden, wat enorm veel is. Er zijn verenigingen binnen ons konvent die hun
basiswerkingskosten niet kunnen betalen. Elke vereniging heeft zijn sponsors, maar
op een bepaald moment zijn die ook uitgeput.
è Vragen 2000€ extra.

o

PFK: We vragen 40 euro per vereniging, hierbij houden we dan nog geen rekening
met de vereniging die er nog gaan bijkomen.
è Vragen 600€ extra.

o

BK: We vragen hetzelfde bedrag. De problemen met de besturen zullen worden
opgelost. Elke vereniging zal worden gevraagd om in april van bestuur te wisselen in
plaats van in oktober. Er zijn ook enkele verenigingen die echt wel meer geld kunnen
gebruiken. Daarom zouden we hetzelfde bedrag willen behouden..
è Vragen zelfde bedrag als vorig jaar.

-

Tweede ronde: Evy stelt dat er vorig jaar 1000€ vanuit het actiefonds verdeeld werd. Hiervan
ging 250€ naar het FK, 200€ naar het HK en 400€ naar het PFK.
o

MC: We vragen dan enkel het bedrag dat we aan De Lijn moeten betalen
è Vragen 1300€ extra.

o

SK: Ons bedrag was een redelijk bedrag.
è Vragen 600-700€ extra.

o

HK:
è Vragen 750€ extra.

o

WVK:
è Vragen 500€ extra van PFK.

o

Schamper: Het voorbije academiejaar was er een verlies van 1200 euro, 500 euro
vragen is dus niet overdreven.
è Vragen 500€ extra.

o

12-UL:
è Vragen 2500€ extra.

o

KK:
è Vragen 2000€ extra.

o

PFK:
è Vragen 520€ extra.

o

BK:
è Vragen zelfde bedrag als vorig jaar.

-

Werner stelt dat als niemand geld kan missen dat er met deze bedragen naar de rector kan
worden gegaan. Misschien kan er dan naar volgend jaar toe worden ingegrepen.

-

Evy vindt dat deze ongelijkheid tussen PFK en WVK moet worden rechtgezet en wil een
stemming. Er is een verschil van 250€ tussen PFK en WVK en we willen dus 125€.

-

Arne doet een toegeving. BK kan 600€ missen. Er kan dus nu 600€ over de konventen
worden verdeeld.

-

Derde ronde:

-

o

SK: Ook wij hebben streekclubs bij gekregen en wij hebben geen subsidieverhoging
gehad.

o

PFK: Omdat we al 400€ hadden gekregen, vragen we nog 120€.

o

MC: Iedereen heeft sinds 2007 een groter budget gekregen behalve MC en
Schamper. We willen de 600€ dan ook gelijk verdelen: 300€ voor Schamper en 300€
voor MC.

o

WVK: We steunen de vraag van Schamper. Wij willen nog altijd 125€ van PFK.

o

DSA: Door nu extra subsidies toe te kennen aan Schamper zal het actiefonds ook
meer vrijkomen voor andere verenigingen.

o

PFK: we geven 125€ aan WVK.

Stemming:
o

Principe: Er zijn 9 stemgerechtigden. Urgent FM mag niet stemmen als het om
financiering gaat. Het quorum wordt gehaald want dit betekent dat er 7
stemgerechtigden aanwezig moeten zijn en ze zijn alle 9 aanwezig. Eer een voorstel
kan worden aangenomen, moet er een 2/3 meerderheid zijn. Dit betekent dat 6 van
de 9 stemgerechtigden akkoord moeten gaan met het voorstel.

o

Voorstel 1: 600 euro gaat naar het actiefonds. Het bedrag zal niet besteed worden
aan 12-UL. Zij die het dan het meeste nodig blijken te hebben, krijgen het geld.
§

o

Voorstel 2: 300€ van de 600€ gaat naar Schamper:
§

o

5 stemmen voor à verworpen

Voorstel 4: 200€ gaat naar MC, 100€ gaat naar KK:
§

-

7 stemmen voor à goedgekeurd

Voorstel 3: De andere 300€ gaat naar MC:
§

o

1 stem voor à verworpen

Unaniem goedgekeurd

Samenvatting:

Verschil met vorig jaar
12UL

Totaal
€5650

MC

+ €200

€5700

BK

- €600

€7500

FK

€36250

HK

€9300

KK

+ €100

€14250

PFK

- €125

€11025

Schamper

+ €300

€16300

SK

€6000

WVK

+ €125

€11025

Actiefonds

Totaal

€2000

€0

€125000

Varia
-

Op de volgende VKV moet de interne verdeling van de subsidies van elk konvent worden
doorgegeven.

-

Datum volgende VKV: 22 februari 2011 om 19u.
Joyce Lohmann – Medewerkster Studentenbeheerder 2010-2011

