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Algemene mededelingen van de DSA:
-

Op 5 juli 2011 is er een barbecue voor de besturen van de konventen van het volgende
academiejaar: iedereen mag 6 tot 12 man meebrengen. De bedoeling is de nieuwe besturen
al eens met elkaar in contact brengen.

-

Tijdens de blokperiode worden de uren van Sofie Braeckman aangepast: zij zou beginnen om
8u30
i.p.v.
om
9u30.
Zij
is
hier
zelf
natuurlijk
mee
akkoord.
 Stemming: 1 onthouding. Alle andere stemmen zijn voor.

Actuele thema’s in Sociale Raad
Op dit moment worden de al besproken thema’s opgevolgd (studentenrestaurant in S5, verdeling van
de kamers in de homes aan de Kantienberg, PFK-dossier, groentepakketten).

Interne projectwerking
Elk jaar wordt een thema gekozen en hierrond wordt dan een heel jaar gewerkt. Durf doen werd
voorgesteld en goedgekeurd.
Drie fasen zijn hierbij belangrijk:
-

Website: de website vormt de basis van de campagne. Hier vind je een overzicht van waar je
aan kan deelnemen om je engagement aan de Universiteit Gent te tonen: verenigingen,
raden, student kick-off, 12-urenloop, … Je krijgt ook informatie over hoe je aan deze projecten
kan deelnemen. Op de website zouden ook getuigenissen van mensen die aan deze
projecten deelnemen, verschijnen. Er kan ook een rubriek ‘vacatures’ worden opgericht,
eventueel gekoppeld aan de Durf Doen kalender.

-

Condooms: ze doen dienst als luxe-flyer. Er zijn er 15 000 besteld en zullen ook te vinden
zijn in de startpakketten van het FK. Het zou effectiever zijn dan gewone flyers omdat die
sneller worden weggegooid.

-

Durf doen week: een week waarin alle aandacht naar engagement gaat, naar de
samenwerking tussen studentenvertegenwoordiging en verenigingen.
o maandag: sociaal en milieu  zie slides.
o dinsdag: verenigingen en cultuur.
o woensdag: gender en diversiteit.
o donderdag: studentenvertegenwoordiging.

Tijdens de zomer wordt de website en het drukwerk opgesteld zodat alles klaar is voor de start van het
nieuwe academiejaar. Het project zal gepromoot worden tijdens de Student Kick-off en tijdens de
vierde week van het academiejaar vindt de Durf Doen week plaats.

Aan de VKV worden heel concreet medewerkers gevraagd voor de werkgroepen die tijdens de zomer
zullen samenkomen. Hiervoor wordt nog gemaild.
Urgent kan dit eventueel integreren in ons studentenprogramma. Het thema kan worden
overgenomen en er kan worden opgesomd wat er precies te doen is.
Volgend jaar worden ook workshops georganiseerd. Zo willen we o.a. de vergaderkwaliteiten van de
studentenvertegenwoordigers en de bestuursleden van de verschillende verenigingen verbeteren.
Onderwerpen zijn onder meer: beleidsplan, time management, ondersteuning achterban,
vergadertechnieken, brainstormen … De workshops zijn gratis. De informatie m.b.t. de workshops die
voor de bestuursleden interessant zijn, worden doorgemaild. Deze activiteiten vinden volgend
academiejaar plaats. Als er workshops zijn die belangrijk kunnen zijn voor de leden van de VKV, wordt
er gemaild naar de DSA zodat dit kan worden doorgegeven.

Koepelstructuur
Het idee van een koepelvereniging is tot stand gekomen: men probeert zo veel mogelijk naar één
structuur te gaan. De VKV en de GSR zijn nu apart. In de GSR is er een stemming geweest die
principieel akkoord ging met het centrale idee van koepelstructuur (2/3-meerderheid). Zo zou er een
pijler sociaal, pijler participatie en pijler onderwijs worden opgericht. Alle informatie is terug te vinden in
de nota.
De vraag naar de VKV toe is of iemand principieel bezwaar heeft tegen zo’n structuur? Het meeste
zou zich blijven afspelen in die takken, daarna gaat het dossier naar een algemene vergadering. Die
vergadering gaat niet inhoudelijk over het dossier discussiëren maar het simpelweg goed- of afkeuren.
De VKV zou een subsidieverdelend orgaan worden. Al de andere zaken (verkiezing van de wijste prof,
ondersteuning
van
de
facultaire
studentenraden,
workshops,
verkiezingen
van
studentenvertegenwoordigers) worden vanaf dan op de participatieraad besproken. Er volgt een
stemming: Schamper onthoudt zich, de rest is hiermee akkoord.
Als het voorstel concreter wordt, wordt er nog een mail gestuurd.

Verkiezing van een VKV-vertegenwoordiger voor de SoRa en van een VKV-vertegenwoordiger
voor de GSR voor het komende academiejaar.
-

SoRa: Mieke de Regt licht kort toe wat de taak precies inhoudt. Je komt één keer per maand
samen, het zijn meestal redelijk korte agenda’s, de vergaderingen duren 1-1.5 uur. Je hebt als
afgevaardigde een stem: niet voor jezelf maar voor de hele VKV. Opmerkingen worden
gemaakt als zijnde van de VKV. Als er geen dossiers zijn die van specifiek belang zijn voor de
VKV, is er weinig werk.
Evy Bauwens wil deze taak graag op zich nemen.
Er volgt een stemming: Schamper onthoudt zich, de rest stemt voor.

-

GSR: Evy Bauwens licht kort toe wat de taak precies inhoudt. Het is de bedoeling dat je naar
de GSR-vergaderingen gaat en opmerkingen geeft over de thema’s die de VKV aanbelangen.
De vergaderingen duren meestal vrij lang. Je kan het best de documenten op voorhand goed
doornemen en al eens samenzitten met de belanghebbende partijen.
Michael D’Hondt wil deze taak graag op zich nemen.

Er volgt een stemming: Schamper onthoudt zich, de rest stemt voor.

Varia
-

12-UL: de begroting van de 12-UL is nog niet volledig, er is nog geen evaluatievergadering
geweest dus dit wordt behandeld op volgende VKV.

-

SK: het SK heeft nieuwe statuten: de voorzitter moet ten minste 32 studiepunten aan UGent
opgenomen hebben.

-

GSR: De GSR heeft een nieuwe voorzitter: Gertjan Dewaele.
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