VKV – 3 december 2012
Aanwezig: Evy Bauwens (Urgent), Joost depotter (Schamper), Sarah Deschodt(IK), Mathias Wambeke
(IK), Kevin de wolf (VKV-afgevaardigde in de SoRa), Quentin Janssens (MC), Wim Bekaert (FK),
Wouter Coenen (12-Urenloop), Pieter De Baets (WVK), Michael D’Hondt (WVK), Joachim Lommelen
(PFK), Inneke Plasschaert (PFK), Joachim Clabau (KK), Ilse Six (VKV-vertegenwoordiger in de GSR),
Pieter-Jan De Groote (FK), Jelle Demaré (SK)
Goedkeuring verslag vorige vergadering
Goedgekeurd. Alleen in het vervolg wel opletten dat bij de twee Joachims telkens ook de achternaam
wordt vermeld.
Mededeling over aankoop conferentiesysteem met Actiefonds
Jochen: Het oude conferentiesysteem werkt vooral niet door slechte bekabeling en microfoontjes.
Dus er wordt gekeken om deze dingen te vervangen. Dit zou 850 euro kosten.
Het IK kreeg reeds de 250 euro uit het Actiefonds, zoals afgesproken op de vorige VKV.
Wat met het overschot van het Actiefonds nog aangekocht wordt, zal nog besproken worden. Het
bedrag moet zeker wel nog tijdens dit boekingsjaar worden uitgegeven, dus er zal vrij snel nieuws
volgen.
Tussendoortje
Op Facebook werd een foto geplaatst waarop de twee DSA-medewerkers, Arne en Hannah, het PFKen Minos-lint van Joachim Lommelen dragen. Joachim L. vindt niet dat hij beide medewerkers nu een
bak moet trakteren, maar de VKV wil graag een stemming.
Stemming: Moet Joachim L. op de volgende VKV twee bakken bier trakteren?
VOOR: 11
TEGEN: 2 (Inneke mag voor één keer als een tweede PFK-lid stemmen.)
ONTHOUDING: 0

Nieuwe versie van het huisreglement
Jochen: In de discussie op de SoRa rond het nieuwe huisreglement merkte Marc Bracke enkele zaken
op: Blok@Therminal mag nergens vermeld worden in het huisreglement, want dat behoort niet tot
studentenvoorzieningen (afdeling III), maar valt onder de pijler onderwijs. Als we Blok@Therminal in
ons huisreglement zetten, dan geven we aan dat een deel van de Therminal dus onder de
bevoegdheden van de dienst Onderwijs valt en zo openen we de deur om de Therminal steeds meer
weg te trekken van de studentenverenigingen, nog steeds de kerngroep voor DSV en DSA. Om
dezelfde reden mag er ook niet vermeld worden dat het computerlokaal openstaat voor alle
studenten. Het punt over het computerlokaal werd herverwoord.

Sofie moet als medewerkster van de DSA omschreven worden, er mag niet langer over het
secretariaat van de DSA of Therminal gesproken worden. Dit werd aangepast.
De vraag wordt gesteld of er geen apart reglement moet komen voor Blok@Therminal; een apart
reglement voor Blok@Therminal is echter niet echt nodig, aangezien alle grondregels die in het
huisreglement staan ook gelden voor Blok@Therminal.
Drankprijzen binnen de Therminal: (Hierover werd ook reeds een mail verstuurd.)
Het kan niet dat de Therminal gebruikt wordt om grote winst te maken op drank. Zalen zijn al gratis
voor alle erkende verenigingen en de drank wordt aan inkoopprijs aangeboden aan de verenigingen.
Een euro per pint lijkt billijk en de verenigingen dienen zich dan ook aan deze prijs te houden. Als
prijzen aan inkoopprijs stijgen, dan mogen de verkoopsprijzen ook stijgen natuurlijk. Daarom heeft
Jochen in het huisreglement ingeschreven dat de studentenbeheerder de prijzen voor de drank
bepaalt op een maximum dat billijk is voor iedereen.
Evy: Is het niet beter om meteen een afspraak te maken over hoe we de prijs regelen? Bijvoorbeeld
ongeveer het dubbele van de inkoopprijs?
Joost: De belangrijkste maatstaf lijkt me dat drank goedkoper aangeboden wordt in de Therminal dan
op café.
Joachim L.: Wanneer er zelf drank wordt meegebracht voor een activiteit zou er wel wat minder
strikt moeten toegekeken worden, vind ik. Want is een euro per shotje jenever eigenlijk wel billijk?
Jochen: We zullen inderdaad ook bij de DSA redelijk blijven in het controleren hiervan. Ik ben niet
van plan om hier een tirannie te installeren. Jenever is overigens geen drank die we standaard
aanbieden, dus niemand zegt dat dit een euro moet zijn voor een shotje. Bier, cola, wijn, … zijn
echter dranken die we wel aanbieden aan zeer goedkope prijzen.
Vrijdag 14 december is de volgende SoRa, dan wordt het huisreglement terug voorgelegd.
Iedereen gaat akkoord met het huisreglement.

Stand van zaken: Uitbreiding Therminal
1) Toren
Jochen: Gisteren was er een stuurgroep over de uitbreiding van de Therminal, een kleine update:
Vorige week vrijdag zijn Bert en Kliment naar de toren geweest met Marc Bracke. Het is de bedoeling
om de toren voor de DSA te claimen. We kunnen er enkele zalen van 100 à 120 m² van maken. Naar
verluid was het een uiterst positief bezoek en heeft de ruimte erg veel potentieel.
Er wordt momenteel nog niet gesproken over financiering, het belangrijkste is nu dat wij minstens
één verdiep claimen, zodat het gebouw zeker van ons wordt.

Verdieping 1 is ongeveer 120 m². Behalve verlichting installeren moet er niet al te veel meer
gebeuren om de ruimte bruikbaar te maken. Ook is het handig dat de nooddeur aan de lokalen van
het SK, Comac en ESN uitkomt op een raam van de eerste verdieping van de toren. Het is dus
misschien mogelijk een doorgang tussen de twee gebouwen te regelen.
Aan de andere verdiepingen is er wat meer werk en het gelijkvloers wordt momenteel nog bezet
door de ingenieurs. Daarom lijkt het ons best om de eerste verdieping te claimen.
Pieter-Jan: Zijn er al liften en trappen voorzien?
Jochen: De lift moet vervangen worden, dat wordt dus op termijn wel een grote kost. Maar er is wel
reeds een liftkoker voorzien. De trap is een groter probleem. Er is nu enkel een wenteltrapje naar het
eerste verdiep en de andere verdiepingen zijn verbonden door steile ladders. Er is wel plaats om een
trap te plaatsen in de ruimte die als val-toren gebruikt werd voor experimenten.
Wouter: Aangezien het een slecht verlichte verdieping is, kan er dan geen fuifzaal van gemaakt
worden? Of een zaal waar stoelen vaststaan op de grond, zodat er niet iedere keer met stoelen moet
gesleurd worden?
Evy: Het is alleszins van groot belang om de nieuwe zalen goed te isoleren tegen geluidsoverlast!
Pieter: Een zaal met vaste stoelen biedt weinig flexibiliteit. En we moeten inderdaad vanaf het begin
van de werken aan het gebouw rekening houden met de isolatie zodat we niet zoals in de Therminal
enkele jaren nadat de bouw af is, nog met problemen zitten.
Joost: Ik ben ook geen voorstander van vaste stoelen, we moeten er geen aula bis van maken.
Jochen: Er wordt een dossier samengesteld van activiteiten die hier niet kunnen georganiseerd
worden. Spoor jullie verenigingen aan om te antwoorden op de mail die hierover verstuurd werd. Zo
krijgen we een duidelijk beeld van de noden en kunnen we beslissen welke inrichting de nieuwe zaal
krijgt.
In januari zullen we de officiële vraag indienen om het gebouw toe te eigenen als DSA/DSV.
De komende weken en maanden zullen we dan meer horen over financiering e.d. De kans is klein dat
wij het nog gaan meemaken dat het ganse gebouw in gebruik zal genomen worden voor
studentenactiviteiten. We kunnen anders gewoon een VKV-alumnivereniging oprichten! Dan mogen
we in de nieuwe zalen activiteiten organiseren en worden we op alle recepties uitgenodigd.
Het voorstel van Jochen wordt met luid gejuich onthaald. Doen dus!
2) Computerlokaal
Jochen: Het computerlokaal van de Therminal werd geplaatst voor de verenigingen. Ondertussen
heeft iedereen een laptop of hebben verenigingen zelf een computer staan in hun lokaal. Misschien
is het dus beter om er polyvalente zaal van te maken i.p.v. een computerlokaal dat enkel in de
blokperiodes veel gebruikt wordt. De eerste twee maanden van het semester was die zaal nl. leeg.
Wim: Dat lokaal kan inderdaad veel efficiënter gebruikt worden. Ik ben voorstander.

Pieter: Wat gebeurt er dan tijdens de blok, wanneer er wel nood is aan een computerlokaal in de
Therminal?
Joost: Ik vind dat we wel moeten opletten met de beslissing om de computers weg te halen zonder
dat er een alternatief wordt voorzien.
Inneke: In de computerklas van de economie kun je maar binnen tot 20u dus dat is niet echt een
oplossing.
Kevin: De vraag die we ons moeten stellen, is “Is het computerlokaal nuttig voor
studentenverenigingen?” Het antwoord daarop is simpelweg nee, dus laten we iets beters doen met
dat lokaal.
Joachim L.: Is er geen tussenoptie: we zorgen dat er drie computers blijven die aangesloten zijn op de
printer, maar het lokaal legen we wel.
Jochen: Het is sowieso de bedoeling om nog een paar pc’s te behouden, o.a. zodat er nog geprint kan
worden.
Iedereen gaat akkoord met het idee om het computerlokaal leeg te halen en polyvalenter te maken,
zolang er een aantal computers blijven in de Therminal. Waar die geplaatst worden, zullen we dan
nog zien.
Joost: Ik vind het érg belangrijk dat er nog voldoende computers zijn in de Therminal.
Pieter: De blokkende studenten zullen anders zeer teleurgesteld zijn.
Inneke: Joost heeft gelijk, we moeten eerst kijken naar het alternatief voor de computers en dan pas
kunnen we beslissen dat we het lokaal willen aanpassen.
Mathias: Ik zou het computerlokaal ook niet afschaffen totdat de voorzieningen voor laptops zoals
stopcontacten, wifi, e.d. in orde zijn, want dit zorgt nu voor veel problemen.
Joachim L.: Waarvoor we het lokaal zouden gebruiken, moeten we in de toekomst dan nog bekijken.
3) Geluidsalarm
Jochen: Jeroen Vanden Berghe, en via hem DGFB, is gecontacteerd. Dit wordt verder opgevolgd.

U4
Er is een raming opgesteld van 4000 euro voor het ganse bezoek van de
studentenvertegenwoordigers van onze partneruniversiteiten. Wat zit er in de raming?
- Het studentenverblijf. De UGent wil eenmalig het verblijf betalen in een hostel.
- 2000 euro gerekend voor eten.
- Transport (enkel lokaal vervoer).

- VIP-tickets voor de Dies Natalisfuif.
Er werden geen kosten voor accommodatie voor de activiteiten opgenomen in de raming, want alles
moet kunnen doorgaan in de Therminal of in auditoria.
Evy: Dat is een erg lage raming voor eten.
Jochen: Het meest heikele punt in de raming, een punt dat we ook nu niet volledig over zullen
discussiëren, is het aantal UGent-studenten die deelnemen aan het Pand-etentje. Dit zal namelijk
beperkt moeten blijven.
Joachim L.: De GSR wil ook wel kijken om extra budget te voorzien zodat er meer UGent-studenten
mee kunnen naar het Pand. We zullen dat zeker nog moeten bekijken want als gastheren en -dames
moeten we toch wel met genoeg zijn om de UGent te vertegenwoordigen.
Inneke: Ik vind ook dat we er zeker voor moeten zorgen dat er genoeg mensen de hele ervaring
kunnen meemaken en de UGent vertegenwoordigen.
Evy: Zitten er cadeautjes voor de gasten in die raming?
Jochen: Nee, maar we kunnen ook geen sweaters voor 24 man voorzien. Maar we zullen nog wel iets
regelen. Het zit niet in de raming, want het behoort niet tot de essentiële zaken om de bijeenkomst
te laten slagen.
Quentin: Komt die 4000 euro van het budget van internationale betrekkingen?
Jochen: Zij hebben inderdaad toegezegd om ons een budget te geven voor deze bijeenkomst.
Er zal later nog worden gesproken over de precieze invulling van de dagen e.d. Groningen en Uppsala
antwoordden alvast met de boodschap dat ze zeer enthousiast zijn. Vrijdag komt Leo Pierini van
Uppsala overigens naar Gent. Dan zal er zeker met hem gesproken worden over de ideeën. (nvdr Leo
was na afloop zeer enthousiast en deed al een zeer positieve prospectie)

Cultour
Wim: We gaan een nieuwe rekening oprichten om de betalingen van verenigingen en de GSR voor
Cultour apart van de FK-rekening te houden. Dit lijkt ons correcter. We hebben dan wel drie
rekeninghouders nodig, wie wordt dit?
De vergadering stemt in om Joachim L., Wim en Jochen aan te stellen als de drie rekeninghouders.
Joachim L.: Er is een duidelijke structuur nodig omtrent het bestuur dat het initiatief zal trekken. Niet
alleen dit jaar, maar ook naar de komende jaren toe.
Wim: Het comité van Cultour zal ieder jaar worden verkozen door de VKV.
Joachim L.: Dat moet wel ieder jaar op dezelfde manier gebeuren. Er moet een garantie zijn dat er
ieder jaar vrijwilligers zijn en Cultour heeft ook statuten nodig waarin o.a. de verkiezingsmethode
wordt gespecificeerd .

Evy: Op de eerste vergadering over Cultour werd er beslist dat Urgent.fm wordt betrokken bij Cultour
omwille van Tumult.fm, maar wij werden nooit uitgenodigd op de voorbije vergaderingen.
Joachim L.: In de begroting van de GSR staat ook duidelijk dat er met Urgent.fm moet samengewerkt
worden!
Wim: Dan zorgen we er voor dat Urgent.fm vanaf nu wel steeds wordt uitgenodigd op de
vergaderingen.

Evaluatie 24-urenactie
Evy:
- Publiciteit: Er was weinig aandacht voor de blog. Er waren veel lessen in het Ufo op die twee dagen,
waardoor er wel veel volk passeerde bij onze actie.
- Infrastructuur: Goed, centraal.
- Entertainment en gasten: ook in orde.
De vergadering heeft weinig opmerkingen omtrent de 24-uren actie.

Varia
Quentin: Woensdag 12 december is het D-day voor de Massacantus. Het rekeningnummer waarop
de VIPs moeten storten, staat op de Facebookpagina van de VKV.
Quentin: Joachim L. mag twee keer komen, één keer als PFK-voorzitter en één keer als GSRvoorzitter.
Jochen: Maar diene jongen kan al niet drinken voor één, waarom zou hij dan voor twee drinken?

Wouter: 12-uren comité zoekt leden! Neem contact op als je interesse hebt.

Joachim L.: Er is een vraag van één PFK-vereniging, ondersteund door heel het PFK: Hoe zit de
samenwerking rond de codex ineen? We hebben verstaan dat dit naar een Fonds van het
studentenleven in Gent gaat, waartoe de drie studentikoze konventen zouden behoren (SK, HK en
FK), klopt dit?
Quentin: De benaming ‘studentikoze konventen’ wil ik liever niet gebruiken, maar het gaat inderdaad
om het SK, HK en FK.
Er komt werkgroep met vertegenwoordigers van die drie konventen die het budget zelf zullen
verdelen.

Joachim L.: Er zou misschien een kalender in de Brug komen met alle activiteiten zoals lezingen,
debatten en concerten, ‘niet-studentikoze’ activiteiten dus.
Kevin: Ik vind dat beide soorten activiteiten moeten vermeld worden op die kalender, er mag geen
onderscheid gemaakt worden.
Inneke: Voor fuiven en cantussen wordt er reeds genoeg reclame gemaakt, het probleem is net dat
onze activiteiten verdwijnen in de overvloed aan feestjes e.d.
Jochen: DSV zal waarschijnlijk niet toestaan om restricties op te leggen van welke activiteiten er op
die kalender mogen en welke niet. Alle konventen of geen lijkt de meest logische redenering.
Quentin: Zet gewoon twee verschillende borden naast elkaar, probleem opgelost.
Joachim L.: Akkoord, maar dan betaalt het PFK wel niet voor dat tweede bord.

