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Aanwezig: Arne Deprez (BK), Jochen Merlier (FK), Kevin De Wolf (HK), Machteld Joly (KK),
Johannes Vandensavel (PFK), Karen Bourlez (SK), Lise Eelbode (Schamper), Joost Vanderdeelen
(Schamper), Evy Bauwens (WVK), Michael D’Hont (WVK), Pieter De Baets (WVK), Mieke de Regt
(SoRa), Werner Raeymaeckers (DSA) en Pieter Nobels (DSA)
Verontschuldigd: Anne Vanrenterghem (Urgent), Joyce Lohmann (DSA)
Vorige VKV: Het verslag werd goedgekeurd.
Algemene mededelingen van de DSA:
-

Het nieuwe barmeubel is af en wordt volgende week geïnstalleerd.

-

Volgende week komen de akoestische gordijnen er ook.

-

NSV! en Kasper zijn vanaf nu erkende verenigingen.

Actuele thema’s in Sociale Raad
-

Op de vergadering van december werd het DSA-verslag voorgelegd en werd het zeer positief
onthaald. Ook werd het voorstel van dienst huisvesting goedgekeurd om voor een korte
periode kamers te kunnen huren tijdens de blokperiode. Dit zal gebeuren in overleg met het
HK.

-

Op de vergadering van januari werd een advies geformuleerd over de inrichting van een resto
in S5. Ook werd de maximale verblijfsduur in een home gedefinieerd a.d.h.v. het leerkrediet
waarover men beschikt.

-

Op de vergadering van februari werden de beroepen tegen NSV! en Kasper besproken. De
VKV-vertegenwoordiger was hierbij niet aanwezig omdat de VKV zich zal moeten uitspreken
over de erkenning als het Bestuurscollege het beroep inwilligt.

Actuele thema’s in de GSR (door Evy Bauwens)
De verkiezing van de Wijste Prof gaat van start. De verkiezing gaat door van 21 tot 25 maart. Het
concept wordt aangepast: er worden drie wijste proffen verkozen, die het in een quiz tegen elkaar
zullen moeten opnemen.
Interne subsidieverdelingen
Als die nog niet doorgevoerd is, gelieve dit zo snel mogelijk te doen zodat we kostennota’s van de
verenigingen kunnen verwerken.
Varia
-

Werner haalt aan dat er niet echt veel contact is tussen de GSR en de studenten en dat de
verenigingen niet echt een structureel-institutionele poot hebben. Een mogelijk voorstel
hieromtrent werd besproken met Laurens De Blieck en Joeri Deryckere waarbij er een
centrale overkoepeling zou zijn met drie takken (onderwijs, sociaal, verenigingen), met één
overkoepelende algemene vergadering en een koepelbestuur met drie bestuurders en één

centrale voorzitter die de algemene vergadering voorzit. Zo kan met één stem naar de
buitenwereld toe gesproken worden.
-

Opvolging 12-urenloop: Werner volgt dit op. Er werd nog geen enkel contract gesloten, dus
valt er heel weinig mee te delen. Op de volgende VKV zal wellicht een boekhouding kunnen
worden voorgelegd met kosten en sponsoring. Timothy is verontschuldigd.

-

Anne Vanrenterghem stelt voor de volgende VKV te laten plaatsvinden in de studio’s van
Urgent FM aan Home Vermeylen. Dit voorstel wordt goed onthaald.

-

De volgende vergaderingen zullen plaatsvinden op:
o Woensdag 23 maart om 19u
o Dinsdag 26 april om 19u
o Woensdag 18 mei om 19u
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