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Aanwezig: Jochen Merlier (12UL-FK), Nathalie Schoup (MC), Stephanie Bürick (MC), Arne Deprez
(BK), Kevin De Wolf (HK), Machteld Joly (KK), Johannes Vandensavel (PFK), Lise Eelbode
(Schamper), Karen Bourlez (SK), Evy Bauwens (WVK), Michael D’hont (WVK), Anne Vanrenterghem
(Urgent), Werner Raeymaeckers (DSA), Pieter Nobels (DSA), Joyce Lohmann (DSA).
Later toegekomen: Sofie Vercruyce (HK)
Verontschuldigd: Mieke de Regt (SoRa)
Vorige VKV: Het verslag van de vorige VKV is terecht en wordt doorgemaild samen met het verslag
van deze vergadering.
Algemene mededelingen van de DSA:
-

Zoals iedereen al heeft gemerkt, is er een stuk muur ingestort aan de ingang van de
Therminal. Voor de herstelling hiervan moet worden samengezeten met Monumentenzorg. De
herstelling zou enkele jaren in beslag nemen. In het slechtste geval moet de muur
heropgebouwd worden met de originele stenen. De rest van het gewelf is nog in goede staat,
dus dit schept eventueel mogelijkheden om deze ruimte als extra zaal in gebruik te nemen.
Hier moet nog over overlegd worden.

-

Achter de Therminal staat een gebouw leeg. Dit gebouw zou eventueel een expositiehal
worden. De nooduitgang van de Therminal zou dan een gewone doorgang worden naar deze
kunstgalerij.

-

Er is een nieuw barmeubel in de podiumzaal. Er zijn geldtellers en walkie-talkies beschikbaar
voor de verenigingen.

-

Er zijn op dit moment 3 nieuwe aanvragen tot erkenning. Hierover later meer.

-

Sander Van der Maelen heeft plannen voor de archiefruimte tegenover het Schamperlokaal.
Het lokaal zou dan eventueel vernieuwd worden en zou niet langer enkel dienen als archief
maar ook als vergaderlokaal voor Schamper en de GSR. Werner haalt aan dat het niet echt
eerlijk zou zijn tegenover de andere verenigingen als dit lokaal enkel door GSR en Schamper
gebruikt zou kunnen worden.

Actuele thema’s in Sociale Raad
Op de volgende Sociale Raad zal het verdelen van de groentepakketten en de erkenning van NSV!
En Kasper besproken worden.
Actuele thema’s in de GSR (door Evy Bauwens)
-

De Wijste Prof: Dit jaar kunnen verenigingen kostennota’s voor maximaal 500 € indienen bij
de GSR als het uitgaven betreft die gemaakt werden in het kader van De Wijste Prof. Toch
leek er vorig academiejaar meer activiteit te zijn bij de verenigingen. De drie proffen die de
meeste stemmen kregen gaan door naar de slotshow waar ze zullen deelnemen aan een quiz
die lijkt op de Slimste Mens ter Wereld. Door deze slotshow krijgen ook de proffen van
kleinere faculteiten de kans om Wijste Prof te worden. De slotshow vindt plaats op maandag
28 maart 2011 om 20u. Er wordt nog een mail rondgestuurd naar alle verenigingen.

-

Cultuurcheques: Het systeem is het volgende: je betaalt 10 € en je krijgt een boekje met
daarin 5 verschillende cultuurcheques (waaronder bioscoop, opera, theater). Er werd
ontzettend veel fraude gepleegd. Daarom werd dit academiejaar beslist dat iedereen slechts 1
boekje kon kopen a.d.h.v. zijn/haar stamnummer. Dit betekende dat studentenverenigingen
niet langer grote hoeveelheden boekjes konden aankopen om hun leden goedkope culturele
activiteiten aan te bieden. Dit werd aangekaart door Werner. Het systeem werd intussen
aangepast waardoor je wel weer meerdere boekjes kan kopen. Naar volgend jaar toe wordt
volop naar een oplossing gezocht.

12-urenloop
Het FK zal de begroting toelichten aan de geïnteresseerden op 7 april om 19u. Er wordt nog een mail
gestuurd met daarin ook de plaats van afspraak.
Varia
-

De liftdeuren moesten in twee weken tijd twee keer vervangen worden. Deze liften zijn
bedoeld voor personenvervoer. Ze hebben sensoren die blijkbaar snel beschadigd worden
door het vervoer van materiaal zoals tafels e.d. Als die sensor kapot is betekent dit dat de hele
deur vervangen moet worden. Er zal daarom gevraagd worden voor vervoer naar de
podiumzaal de nooduitgang te gebruiken. Als er zaken vervoerd worden naar de trechterzaal,
moet iedereen uiterst voorzichtig zijn. Er mogen niet langer tafels verhuisd worden doorheen
het hele gebouw. Dit zorgt niet enkel voor beschadigingen aan de lift maar ook aan de muren.
Er zijn enkele plooitafels beschikbaar in de kelder. Als deze niet voldoende zijn, kunnen jullie
tafels bestellen bij DGFB.

-

Evy vond een vacature voor een studentenvereniging. Ze zal hiervoor een mail rondsturen.

-

Durf Doen:

-

o

Kevin haalt aan dat de Durf Doen campagne normaal gezien een samenwerking was
tussen vier konventen. Dit is op niets uitgedraaid. Er was geen communicatie vanuit
het FK. Dit was enorm jammer omdat er in het Home Konvent echt veel tijd en werk in
gestoken was.

o

Jochen: Het budget waarop we gerekend hadden, kwam er niet. Daarom kon de finale
ook niet doorgaan. Dit moest inderdaad gecommuniceerd worden naar de andere
konventen en dit is niet gebeurd.

o

Werner: Op 7 april kan dan ook meteen de Durf Doen campagne besproken worden.

Actuele status van de konventen:
o

PFK: het konvent werkt maar er is geen communicatie en geen wil tot samenwerking,
met uitzondering van de Europese partijen.

o

BK: er werden tussentijdse deadlines opgelegd voor de subsidies zodat niet alles die
laatste weken wordt ingediend.

o

SK: de nieuwe statuten werden goedgekeurd. Ze worden doorgemaild naar DSA.

o

HK: alles gaat goed. De samenwerking tussen de homes wordt nog eens bevestigd
door het HK-galabal op 27 april 2011.

o

Schamper: alles gaat goed. Op 4 april 2011 vindt de Schamperfuif plaats in de Sioux.
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