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Aanwezig: Niels Machtelinckx (MCANTUS), Arne Deprez (BK), Jochen Merlier (12UL, FK), Kevin De
Wolf (HK), Carmen Delalleau (KultK), Lisanne de Vries (KultK), Laurence de Klerk Wolters (KultK),
Joachim Lommelen (PFK), PieterJan Vandensavel (PFK), Nathalie Schoup (SK), Quenten Janssen
(SK), Pieter De Baets (WVK), Michael D’hont (WVK), Pieter Van Nuffel (Schamper), Bart Bruneel
(Schamper), Anne Vanrenterghem (Urgent FM), Evy Bauwens (SoRa + GSR), Gertjan Dewaele
(GSR), Werner Raeymaeckers (DSA), Joyce Lohmann (DSA).
Vorige VKV: Het verslag van de vorige VKV werd goedgekeurd.
PFK:
Het Politiek en Filosofisch Konvent heeft vanaf heden een nieuwe voorzitter: Joachim Lommelen.
De stemprocedure wordt nog eens even kort uitgelegd

Evaluatie Durf Doen campagne:
De algemene reactie is een positieve. Er zijn wel enkele opmerkingen. Zo moest de campagne in een
iets te korte tijdspanne georganiseerd worden en was een volledige activiteitenweek misschien te
lang. In de toekomst is meer reclame zeker noodzakelijk. Het initiatief op de SKO was wel heel
geslaagd. Toch wisten veel aanwezigen niet met welke reden de constructie er stond en wat precies
het concept achter Durf Doen was. Het was al een goede eerste editie, de volgende keer zullen deze
werkpunten aangepakt worden.
Evy Bauwens (GSR): Oorspronkelijk was dit een eenmalig project maar ik zou het graag uitbreiden.
Een werkgroep binnen de VKV zou dit project dan uitwerken en krijgt hiervoor van de GSR een
budget ter beschikking. Meer informatie volgt.

Subsidieverdeling
Verdeling huidige actiefonds
•

MCANTUS:
uitgaven.

Het verplicht gebruik van Flanders Expo zorgt voor een verhoging van de

•

12UL: De bestaande financiële put moet zo snel mogelijk worden opgevuld.

•

HK: Met 12,54€ extra kunnen de deelverenigingen al hun ingediende subsidieerbare kosten
terugbetaald krijgen.

Voorstel:
•

MCANTUS: 993,72€

•

12UL: 993,72€

•

HK: 12,54€

Stemming: 6 stemmen voor  goedgekeurd.

Eigenlijke subsidieverdeling
Het budget werd verhoogd tot een totaal bedrag van 140.000€.
Werner Raeymaeckers (DSA) stelt voor deze 15.000€ niet onmiddellijk onder de konventen te
verdelen maar toe te voegen aan het actiefonds zodat het bedrag in de loop van het jaar kan
toegewezen worden aan bepaalde microprojecten.
Nathalie Schoup (SK) en Pieter De Baets (WVK) verkiezen eerst de financiële noden van de
konventen en hun deelverenigingen nader te bekijken. Het restbudget kan dan in het actiefonds
geplaatst worden.

Eerste ronde
•

WVK: De deelverenigingen kunnen extra geld gebruiken om een goede werking te
garanderen.  + 2.000€

•

MCANTUS: De komende edities van de massacantus zullen ook nog steeds plaatsvinden in
Flanders Expo. Dit brengt een blijvende verhoging van de uitgaven (bv. De Lijn) met zich mee.
Ook zijn er minder inkomsten van sponsors.  + 2.000€

•

SK: De verenigingen hebben steeds meer leden. Ook worden de Gravensteenfeesten steeds
uitgebreid wat grotere uitgaven met zich meebrengt.  + 2.000€

•

Schamper: De subsidies gaan op dit moment volledig naar de drukkosten. De situatie zoals
ze nu is, is best haalbaar.  + 0€

•

FK: Het huidige budget volstaat.  + 0€

•

12UL: De vorige editie van de 12-urenloop verliep heel goed. De financiële put die de vorige
edities achterlieten is echter nog niet helemaal opgevuld.  + 2.000€

•

HK: De deelverenigingen kunnen extra geld gebruiken om een goede werking te garanderen.
Ook zijn er enkele dringende investeringen die nog niet konden worden uitgevoerd door een
financieel tekort.  + 2.700€

•

PFK: Het huidige budget volstaat.  + 0€

•

KultK: De deelverenigingen kunnen extra geld gebruiken om een goede werking te
garanderen.  + 2.000€

•

BK: Het huidige budget volstaat.  + 0€

Er wordt onderling overeen gekomen dat WVK, MCANTUS, 12UL, SK en KultK 2.000€ en HK 2.500€
extra krijgen. Dit betekent dat het actiefonds 4.500€ zou bedragen.

Werner Raeymaeckers (DSA) stelt dan wel dat het actiefonds niet langer gebruikt mag worden als
herverdelingsmiddel. Als er dan toch nog een herverdeling gebeurt, gaat de voorkeur uit naar de
konventen die nu geen verhoging van hun budget hebben gevraagd. De index zal vanaf heden
automatisch worden aangepast, volgend jaar zal zo’n verhoging van het budget dus niet plaatsvinden.
Het voorstel werd unaniem goedgekeurd.

Verschil met vorig jaar

Totaal

12UL

+ 2.000€

7.650€

MC

+ 2.000€

7.700€

BK

7.500€

FK

36.250€

HK

+ 2.500€

11.800€

KK

+ 2.000€

16.250€

PFK

11.025€

Schamper

16.300€

SK

+ 2.000€

8.000€

WVK

+ 2.000€

13.025€

Actiefonds

+ 2.500€

4.500€

Totaal

15.000€

140.000€

Varia
Joachim Vanlommelen vraagt of de verslagen van de vorige VKV’s online gezet kunnen worden. Dit
wordt zo snel mogelijk in orde gebracht.
Er is een probleem met de drankfacturen. Ze zijn soms foutief waardoor de verenigingen te veel
betalen. Werner Raeymaeckers legt uit dat het de bedoeling is dat de verenigingen zelf ook een telling
uitvoeren. De fouten bij de afrekeningen zijn te wijten aan het feit dat de drankenstock niet op orde
gehouden wordt door de verenigingen. Vaak worden lege bakken onder volle bakken geplaatst. Dit
wordt pas een paar activiteiten later duidelijk waardoor we niet weten welke vereniging die drank
verbruikt had. Zorg er dus voor dat je ook zelf een telling uitvoeren.
Voor de aanpassing van de DSA reglementen wordt gewacht op de erkenning van het SK. Deze
reglementen worden geschreven door de Juridische Dienst. Dan komt het voorstel naar de DSA en
wordt het besproken met de VKV.
Het project dat georganiseerd wordt voor Music For Life, zal plaatsvinden van 15/12 17u tot 16/12
17u. De bedoeling is dat drie glazen toiletten continu bezet blijven door studenten. Als dit lukt, schenkt

de rector 5.000€ aan Music For Life. Er zal muziek zijn door Urgent FM en allerlei randanimatie. Ook
zullen enkele bekende mensen plaatsnemen op de toiletten. Het evenement zou plaatsvinden aan het
rectoraat. Er volgen nog shiftenlijsten die kunnen worden ingevuld.
Werner Raeymaeckers vraagt de konventsvoorzitters of zij nog voorstellen hebben om het budget van
de DSA op een verstandige manier te besteden:
•

SK: Kuiskrachten. Maar het probleem hierbij is dat het budget voor het personeel vast staat.

•

Werner: Er wordt al geïnvesteerd in een grote verplaatsbare speaker met accu. Evy Bauwens
stelt voor dat er twee worden aangekocht.

•

Werner: De beamer van de trechterzaal wordt al vernieuwd, de beamer in de podiumzaal kan
nog vernieuwd worden.

•

Jochen Merlier (FK): Er zouden mobiele kapstokken kunnen aangekocht worden die gebruikt
kunnen worden tijdens recepties.

•

KultK: Kunnen er op het budget van DSA muziekinstrumenten worden aangekocht? Dit wordt
later nog besproken.

•

Kevin De Wolf (HK): Er waren problemen met de doopcontainers aan Home Fabiola. Werner
weet is hiervan op de hoogte. Vorig jaar waren er 4 doopcontainers, dit jaar hebben we ervoor
gezorgd dat er 6 stonden. Dit bleek te weinig dus werden er nog 2 extra geplaatst. Het
probleem was dat Ivago langs kwam toen het hek nog dicht was. Zij gaven door dat ze er
waren geweest hoewel de containers dus niet geleegd werden. Het is niet de perfecte plaats
voor de doopcontainers. We zijn nog op zoek naar mogelijke oplossingen.

•

Jochen Merlier (FK): Morgenavond is het infovergadering voor het comité van de 12UL.
Iedereen is van harte welkom.
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