Verslag VKV 8 oktober 2012
Aanwezig: Rien Boete (HK), Pieter De Baets (WVK), Evy Bauwens (Urgent.fm), Inneke Plasschaert
(PFK), Nils (SK), Jelle Demaré (SK), Joost Depotter (Schamper), Quentin Janssen (Massacantus),
Joachim Lommelen(GSR), Ilse Six (GSR), Sarah (IK, formerly known as BK), Joachim Clabau (KK), Wim
Bekaert (FK), Kevin De Wolf (VKV-afgevaardigde in de SoRa).
Aanwezig voor voorstelling duurzaamheidspact: Sanne, Tim en Jonathan.

1. het verslag van de zomer-VKV
- goedgekeurd

2. Het voorstel van Urgent.fm
- Evy: Vorig jaar organiseerden de VKV samen met de GSR een grote actie n.a.v. Music For Life.
Uitdaging: Drie toiletten 24u bezet houden. Daarmee werd 5000 euro opgehaald.
Dit jaar is er geen Glazen Huis meer van Studie Brussel, maar zoals de voorbije twee jaar heeft
Urgent.fm een eigen glazen huis. Urgent.fm stelt voor om dit jaar weer een actie te organiseren. De
opbrengst gaat ditmaal dan naar een door Urgent.fm voorgesteld doel. Het glazen huis zal in
Gentbrugge staan op 24 en 25 november. De activiteit zou georganiseerd worden in de week
daarvoor (maandag tot vrijdag).
Vraag aan de konventen of zij weer willen meewerken aan een nieuwe actie:
- Joachim L: leuk idee
- Zijn er al concrete ideeën: Evy hoopt dat de Dienst Communicatie weer samenwerkt, zo zou
er weer aan een uitdaging van de rector moeten voldaan worden om zo een bepaald bedrag
in te zamelen.
- Quentin: Akkoord als communicatie en unief meewerkt.
- Iedereen akkoord om werkgroep op te richten? Ja.
- Jochen gaat mee in overleg bij communicatie.

3. Voorstel voor het duurzaamheidspact

- Sanne, Jonathan en Tim stellen het duurzaamheidspact voor verenigingen voor. De ppt zit in bijlage.
- 2e semester: allerhande wedstrijden
-

Bedoeling: via ludieke acties duurzaamheid onder de verenigingen motiveren en
aware maken.

- Eindhappening: 30/04
Evaluatie in leuke studentikoze sfeer
- Waarom? Klimaat moet aangepakt worden. Duurzaamheid meer zichtbaarheid geven.

- Veel via website (in de trant van durf doen) ook gelinkt aan durfdoen.be
- Feedback van de VKV?
Jochen: Ludieke doopacties die duurzaamheid promoten zijn een goed idee. Vorig jaar waren
er een aantal voorsellen, Jochen zou die graag terug zien want vond die erg leuk, maar vindt
ze nu niet terug tussen de voorstellen.
Joost: Schamper wil meewerken. Joost schept op over het gerecycleerd paper waar de
Schamper wordt op gedrukt. Joost heeft een beetje een dikke nek denkt de rest van de VKV
stiekem.
Evy: Zou er een rubriek duurzaamheid in Schamper kunnen komen? Joost kijkt bedenkelijk
maar geeft toe dat hij wel open staat voor ideeën voor een artikel.
Rien: wil weten welke prijzen er verdiend kunnen worden. Jonathan: vegetarische tentjes,
meest creatieve reclame: reclame achterkant van de Schamper.
Evy: Is er vraag naar duurzaamheidsacties bij jullie verenigingen?
Quentin twijfelt: hoe maak je de massacantus duurzaam?
Joost: Misschien een goed idee om de activiteiten die moeilijk duurzaam te maken zijn wel te
linken aan een soort ‘awareness’ of zichtbaarheidscampagne. ‘Zoveel water wordt gebruikt
voor deze activiteit’ e.d.
Quentin: Inzetten op de dopen – afval is namelijk een groot probleem op vlak van
duurzaamheid.
Jelle: Maak duidelijk dat er een prijs kan verdiend worden, enige manier om verenigingen
echt te motiveren.
Rien: Hoe ga je controleren? Sanne: foto met bewijsmateriaal en evt nog andere
maatregelen.
Joachim L: stuurgroep op 9 okt, na de GSR van maandag schiet het volledig in gang. Joachim
doet een oproep voor ideeën.
4. Het subisidiereglement
De versie met ALLE opmerkingen die besproken werden op de VKV zit in bijlage.
- Joachim: zegt dat het advies eigenlijk moet gegeven worden op het finale tekstvoorstel en dat is nu
niet beschikbaar dus eigenlijk kan er geen advies gegeven worden. Joachim wil hier nu niet moeilijk
over doen omdat hij beseft dat voor bepaalde konventen het erg belangrijk is dat er een stemming
plaatsvindt op de komende SoRa. Joachim maakt duidelijk dat dit eigenlijk écht niet aanvaardbaar is.
- Joost: wil sowieso nu stemmen want kan moeilijk verwachten dat de SoRa niet stemt over hun
advies omdat er geen advies is vanuit de VKV.

- Jochen en Joachim klagen over de Juridische dienst en de stiptheid waarmee documenten worden
doorgestuurd en de accuraatheid waarmee voorstellen tot wijzigingen werden/worden genoteerd en
toegevoegd aan het document.
- Duiding bij de wijzigingen die te vinden zijn in het document in bijlage:
Art 1: begrippen
Konvent: moet allemaal UGent-studenten bevatten.
Joost vindt dat de regel ons niet beperkt maar misschien net kansen biedt.
Joost, Joachim, Evy: willen het zo laten staan en dus niet aanpassen dat konventsbesturen
enkel uit UGent-studenten mogen bestaan. Geeft meer kansen om bestuur te kiezen.
Verandering Actiefonds:
Pieter: Ipv noodgeval ‘eenmalig uitzonderlijk’ ervan maken zodat dingen zoals het Dictee nog
kunnen georganiseerd worden door de VKV.
Inneke: eenmalig dan kunnen we het dictee niet meer organiseren, want niet meer eenmalig.
Wordt aangepast naar ‘uitzonderlijke’.
Art. 2 Konventen:
Sarah: omschrijving van het IK. AEISEC wordt door de huidige omschrijving nog uitgesloten
daarom voorstel voor wijziging.
Inneke: lacht met de verwoording ‘internationaal gebied’, hoe kan een gebied internationaal
zijn?
Evy: Urgent wil een eigen streepje. Joost zegt dat Schamper dan wel eerst moet staan. Puur
volgens de alfabetische regels natuurlijk.
Art. 3 oprichting van een konvent
Jochen: Waarom moet konvent bij een stopzetting van de werking rechtstreeks naar
BestuursCollege stappen?
Joost vindt dat je dat mag laten staan, dan moet dat konvent niet opnieuw opgericht worden.

Art. 8
Evy en Joachim: de 12 maanden laten vallen en er een ‘voorlopig programma’ van maken.
Evy: Geen winstoogmerk weg laten. Onmogelijk voor een nieuwe vereniging.
Iedereen gaat akkoord.
Par. 4 AJZ: weglaten want dat is het waar het konvent over beslist .

Joachim: Over die interne reglementen hebben de wij geen controle dus kan de UGent
aanpassingen maken zonder de konventen te consulteren, terwijl over het subsidiereglement
advies van de VKV wordt gevraagd. Joachim wil dit er uit want zo kunnen er aanpassingen
doorgevoerd worden waarmee de VKV niet akkoord gaat zonder de VKV daar inspraak in
krijgt en dit terwijl zo’n veranderingen rechtstreeks invloed kunnen hebben op mogelijke
erkenningsaanvragen.
Joachim: ¾ aanwezigheid en 2/3 meerderheid – veranderen naar 2/3 aanwezig en
meerderheid weglaten. Joachim stuurde hierover een mail naar de juridische dienst maar
kreeg antwoord er geen rekening meer kon gehouden worden met één konvent. De
opmerking die Joachim had doorgestuurd werd echter gesteund door de ganse VKV en zo
stond dit ook in de mail.
Er wordt beslist dat voor de zekerheid nogmaals gestemd wordt over deze aanpassing.
Voor: 9 -> de aanpassing wordt unaniem goedgekeurd.
Art 12
Joachim: ‘48 uur op voorhand’ gewoon ‘op voorhand’ van maken. De rest van de VKV vindt
deze aanpassing niet nodig.

- Stemming over subsidiereglement:
- Joachim: de opmerkingen die we nu besproken hebben en zouden doorgeven, hebben we
reeds doorgegeven. Joachim wil zelf de finale versie aanpassen indien de juridische dienst
weer deze aanpassingen niet opneemt. Deze zelf aangepaste versie wil hij doorgeven aan de
SoRa
- Joost: we kunnen toch geen advies geven als deze aanpassingen van vandaag er niet in
staan.
- Evy: Oplossing: elektronische stemming wanneer de finale versie doorgestuurd wordt.
- Joachims oplossing: zelf de aanpassingen er in schrijven.
- Er wordt beslist om nu geen advies te formuleren. Wanneer de juridische dienst de finale
tekstversie doorstuurt, maakt Joachim een korte samenvatting van welke aanpassingen evt.
niet zijn opgenomen in die versie. Daarna wordt er elektronisch gestemd of er een positief of
negatief advies wordt gegeven aan de SoRa inzake het subsidiereglement. Indien de
aanpassingen in die mate niet werden opgenomen dat ze een negatief advies geeft, stuurt de
VKV haar eigen versie van het subsidiereglement door naar de SoRa.
- Hierover wordt wel duidelijk gecommuniceerd met Marc Bracke.

- Bijlage 1:

Moet mogelijk worden om spreker te bedanken met een sprekersgeschenk, kan ook spijs of
drank zijn.
(FK verlaat de vergadering)
Jochen: “Bedankt Wim voor al die woorden en inbreng op de VKV.” Pieter: “Ey, zonder hem
waren al die cakejes wel niet opgeraakt he.”
Guso en Guho willen muziekinstrumenten subsidieerbaar maken. Joachim C moest dit nog
even doorgeven aan de VKV van hen, maar is er zelf geen voorstaander van.
Kevin: duurzame producten meer laten subsidieerbaar maken ivm niet-duurzame goederen.
Ideetje voor de toekomst.

5. Huisreglement (te vinden in bijlage)
Jochen: Gebruik van de zalen voor SK aangepast. Iedereen akkoord?
Voor: 7
Onthouding: 1 (Schamper. Waarom? Joost: “’t Is traditie bij Schamper om je zoveel
mogelijk te onthouden.”
(FK terug aanwezig op de vergadering)
6. Opvolging verdaagde puntjes zomer VKV
- Aanwezigheidop VKV: Policy: twee mensen per konvent op subsidie-VKV, gewone VKV’s kan met
drie.
- Evaluatie lokalen en nieuwe aanvragen: alle lokalen worden behouden. 19 oktober wordt
serverlokaal ontruimd en nieuw lokaal toegewezen aan Gras, Overleg Noord Zuid (en eigenlijk ook
UGent1010). ALS krijgt dus geen lokaal. Inneke en Joachim L(beide PFK) gaan volmondig akkoord.
Permanenties moeten vanaf dit academiejaar aangekondigd worden bij Sofie.
- Opkuis Therminal: Opkuis is tijdens de zomer gebeurd. Er moeten nog afspraken gemaakt worden
omtrent het GSR/Schamper-archief.
- Optimalisering Therminal: lockers in gebruik genomen. Eén sleutel, tweede kan gevraagd worden
aan Sofie.
Er wordt controle gedaan op het gebruik van de zalen.
- Uitbreiding: graag werkgroep oprichten, graag ook VKV-afgevaardigde in die werkgroep. Voorlopig
Bert en Kliment in die werkgroep. Dossier graag dit academiejaar voorbereiden.
Wim, Joachim L, Joachim C, Joost en Evy zijn kandidaat. We spreken later nog af.
- Aanpassing van de VKV-mailinglijst: formulieren indienen zo wordt de mailinglijst van de VKV ook
aangepast!!

7.Mededelingen van de SoRa: Vanaf januari geen stemrecht meer voor VKV-afgevaardigde.
Duurzaamheid en Urgent.fm besproken.
8. GSR: Evaluatie Durf-Doen standje. Joachim bedankt iedereen die is komen helpen. Hij vraagt of er
opmerkingen zijn over de organisatie en communicatie van Student Kick-Off. De
samenwerkingsovereenkomst met de Kick-off wordt namelijk opnieuw onderhandeld in de nabije
toekomst.
Joachim C.: Niet tevreden. Studentenfanfare ging spelen, niemand wist van iets en uiteindelijk ging
het niet door. Pas duidelijk op de dag zelf. Formulieren waren nochtans wel correct ingediend en dit
kon ook aangetoond worden, maar blijkbaar zijn deze verloren gegaan bij de organisatie.
Jochen: Konventen e.d. moeten samen staan in het infodorp, dat is niet gebeurd.
Joost: We werden aan de kant van het infodorp gezet. In het midden was blijkbaar alleen maar plaats
voor betalende sponsors.
Evy: Er waren dit jaar minder erkende verenigingen, zo leek het.
Opmerking van de vergadering: te weinig plaats voor (erkende) verenigingen die zich richten op
studenten.
Pieter: Zou het mogelijk zijn om bij de inplanting van het infodorp iemand uit de VKV af te vaardigen?
Joachim: Organisatie meer open zetten voor samenwerking met de konventen.
Rien: Durf Doen standje: “ah, we krijgen hier niets” was de reactie. Jochen: ook wel veel positieve
reacties van studenten.
Wim: Medewerkerssysteem dat niet werkt. Jochen zegt dat het nog nooit zo goed is geweest.

De vergadering wordt afgesloten om 20u stipt.

