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Aanwezig: Quentin Janssen (MCantus), Wim Bekaert (FK), Tom Coene (FK), Gertjan Dewaele
(GSR), Evy Bauwens (GSR), Kevin De Wolf (HK), Ilse Six (HK), Joachim Clabau (KK), Joachim
Lommelen (PFK), Inneke Plasschaert (PFK), Pieter Van Nuffel (Schamper), Niels Machtelinckx (SK),
Jelle Demaré (SK), Pieter De Baets (WVK), Michael D’hont (WVK), Joyce Lohmann (DSA)
Later toegekomen: Anne Vanrenterghem (Urgent FM)
Mededelingen DSA:
-‐

Op 17 mei 2012 gaat Blok@Therminal van start. Deze eerste dagen zal er nog niet gescand
worden. Registreren kan vanaf zondagavond, 20 mei, voor de volgende week. Vanaf maandag
21 mei zal er dan ook gescand worden. UGent-studenten hebben iedere dag toegang tot
studentenhuis De Therminal om te studeren, hogeschoolstudenten hebben enkel toegang tijdens
de weekends. Er zullen dit jaar ook vuilnisbakken in de zalen zelf geplaatst worden, dit om de
grote hoeveelheden rondslingerend afval in de zalen te verminderen.

-‐

Enkele verenigingen hebben een aanvraag tot erkenning ingediend. MACHT en Asante werden
erkend, Kajira en Kafka niet.

-‐

Vanaf de nacht van 20 op 21 mei kunnen de zalen gereserveerd worden voor activiteiten die
plaatsvinden tijdens het volgende academiejaar. Als de leden van het nieuwe bestuur deze
zalen willen reserveren, moeten dit bij Sofie melden vermits ze nog geen toegang hebben tot het
controlepaneel.

-‐

Er zal een evaluatie van de vaste lokalen in De Therminal plaatsvinden. Er zal onder andere
geëvalueerd worden welke verenigingen op dit moment een lokaal hebben in het studentenhuis
en welke verenigingen er effectief een nodig hebben. De verenigingen die geen gebruik kunnen
maken van een lokaal in het studentenhuis, maar er toch een nodig hebben, kunnen dit laten
weten aan Jochen, die deze informatie dan aan de betreffende instanties zal doorgeven. Deze
evaluatie vindt plaats in het kader van de optimalisering van de werking van De Therminal. De
beschikbare ruimte in De Therminal bleek dit jaar te beperkt te zijn voor het aantal activiteiten die
hier doorgaan. Vooral de trechter- en de podiumzaal zijn enorm in trek. Kleinere activiteiten zullen
dus in de toekomst niet langer kunnen plaatsvinden in de trechter- of podiumzaal.

-‐

Er is een container voorzien zodat de grote hoeveelheid leeggoed kan worden weggewerkt. Er
staan immers enorm veel glazen flessen in de drankenstock in De Therminal. De container zou al
aanwezig zijn maar die kon niet geleverd worden vanwege de wegenwerken aan de Kantienberg.
De container zal nu na de examens, eind juni – eerste twee weken van juli, geleverd worden. Niet
enkel de drankenstock is aan een opkuisbeurt toe, ook de vaste lokalen van de verenigingen, de
lokalen van de GSR en Schamper en het archief moeten dringend eens worden opgeruimd en
gekuist.

-‐

De reglementen van de DSA zullen in de loop van deze zomer worden aangepast. De
aanpassingen hebben betrekking op zowel de statuten van de DSA, het subsidiereglement als
het huisreglement van de Therminal. Er zal dus een extra VKV samenkomen in de loop van de
zomer. Alle aanpassingen moeten tegen september klaar zijn zodat ze kunnen goedgekeurd
worden door de SoRa en het Bestuurscollege en ze vanaf het begin van het volgende
academiejaar kunnen worden doorgevoerd.
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-‐

De werking van de drankenstock zal geëvalueerd worden. Sommige dranken worden zo weinig
gebruikt tijdens activiteiten waardoor de houdbaarheidsdatum vaak overschreden wordt. De
bedoeling is om in de toekomst enkel bier, wijn en cola standaard te voorzien. Andere dranken
kunnen wel besteld worden als dit op tijd wordt aangevraagd. Ook het telsysteem zou vernieuwd
worden maar hoe het systeem precies zou werken, moet nog worden besproken. Het grootste
probleem met het huidige telsysteem is dat er door de verenigingen halflege bakken onder volle
bakken geplaatst worden waardoor er fouten in de tellingen ontstaan. Eventueel zouden slechts
een beperkt aantal bakken drank ter beschikking worden gesteld van de verenigingen. De rest
van de drank zou in een afgesloten ruimte geplaatst worden. Hierdoor zou het volgens Pieter De
Baets ook mogelijk worden dat meerdere verenigingen tegelijk van de drankenstock gebruik
maken.

-‐

Op woensdag 4 juli 2012 vindt de DSA BBQ plaats. Alle voltallige konventsbesturen worden
hiervoor uitgenodigd. Als enkele leden van het nieuwe bestuur verhinderd zijn, mogen de oude
leden gerust hun plaats innemen en ook de huidige leden van de VKV zijn van harte uitgenodigd.

-‐

Om een datum voor de VKV-cantus vast te leggen, zal een doodle worden opgesteld. De
periode waarin de tweede zit plaatsvindt, is alvast geen optie.

-‐

Er zal een VKV-weekend plaatsvinden met de nieuwe centrale StuVers en de nieuwe leden van
de VKV. Goede contacten met de StuVers zijn immers cruciaal en in het verleden was dit niet
altijd het geval. Tijdens dit weekend zullen ernstige zaken besproken worden maar zal er ook
zeker plaats zijn voor leuke ontspanningsactiviteiten. Ook hiervoor zal een doodle worden
opgesteld.

Mededelingen vanuit de SoRa:
Op de laatste SoRa werd het jaarverslag van DSV besproken. Iedereen die wil, kan hiervan een
exemplaar krijgen.
Mededelingen vanuit de GSR:
-‐

Het project van de CultuurCheques werd stopgezet. Het budget dat hiervoor gebruikt werd, zal
nu worden aangewend om samen met Urgent FM een project te verwezenlijken. Ook Wim
Bekaert lanceerde al een cultureel voorstel waarbij culturele activiteiten (opera, toneel, …) voor
een lage prijs aangeboden zouden kunnen worden aan de leden van de verschillende
verenigingen. Op de Algemene Vergadering van de GSR zal bepaald worden welk budget
hiervoor kan worden vrijgemaakt. Er zal een werkgroep worden opgericht om dit project concreet
vorm te geven. Het voorbereidende document zal worden doorgemaild naar de verschillende
verenigingen.

-‐

De GSR zal tijdens het volgende academiejaar projecten opstarten met als centrale thema
‘duurzaamheid’. Er moet dus tijdens de vakantie ook onderzocht worden hoe verenigingen
duurzamer kunnen werken. De vacature voor deze functie kan teruggevonden worden op
www.durfdoen.be.

Verkiezing vertegenwoordigers van de VKV in de SoRa en de GSR:
-‐

Enige kandidaat voor vertegenwoordiging van de VKV in de SoRa is Kevin De Wolf. Kevin is dit
jaar door de nauwere samenwerking met de centrale StuVers meer in contact gekomen met de
SoRa. Hij zetelde de voorbije twee jaar in de VKV en zal volgend academiejaar geen of een
kleine functie uitoefenen in het HK. Hierdoor zal Kevin zich meer kunnen toespitsen op de VKV
en de vertegenwoordiging in de SoRa.
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Er volgt een geheime stemming waarbij Kevin verkozen wordt met acht stemmen. Eén vereniging
onthoudt zich.
-‐

Enige kandidaat voor vertegenwoordiging van de VKV in de GSR is Ilse Six. Ilse was dit
academiejaar vicevoorzitter van het HK en heeft ook al een vergadering van de GSR bijgewoond.
Volgend jaar zal Ilse geen konventsvoorzitter zijn maar wil ze wel graag de VKV
vertegenwoordigen in de GSR.
De vraag wordt gesteld of het geen probleem vormt dat beide vertegenwoordigers afkomstig zijn
uit het HK. Dit mag normaal gezien geen probleem zijn. Joachim Lommelen stelt dat in de
toekomst de VKV eventueel door dezelfde persoon vertegenwoordigd kan worden in de SoRa en
de GSR.
Er volgt een geheime stemming waarbij Ilse verkozen wordt met zeven stemmen. Twee
verenigingen onthouden zich.

Budget Schamper:
Pieter Van Nuffel stelt dat hij dit jaar met een heel enthousiast team mag samenwerken met
Schampers met een groot aantal bladzijden, vaak 32 pagina’s, tot gevolg. Er zijn heel wat inkomsten
vanuit reclame die in de Schampers geplaatst wordt maar deze inkomsten wegen niet op tegen de
hogere drukkosten. Het team heeft ontzettend veel goede ideeën maar om die te kunnen uitwerken, is
er nood aan een groter budget. Ook moet er dringend een digitale fotocamera worden aangekocht.
Door het integreren van enkele hogeschoolopleidingen in het universitaire aanbod moeten ook voor
deze opleidingen Schampers voorzien worden. Hiervoor moeten extra houders aangekocht worden. In
november werden extra subsidies verdeeld. Schamper heeft toen geen extra subsidies gevraagd
maar op dit moment kan Schamper echt wat extra budget gebruiken en er wordt dan ook 2000€ uit het
actiefonds gevraagd om de werking van Schamper verder te ondersteunen.
Jochen Merlier stelt dat het in dit geval om een eenmalige beslissing gaat. Als de Schampers
inderdaad bij elke uitgave een groter aantal bladzijden tellen, moet op de volgende
subsidievergadering beslist worden over een verkleining van het actiefonds en een structurele
subsidieverhoging voor Schamper. Pieter De Baets haalt aan dat de groei van Schamper niet
automatisch gepaard hoeft te gaan met een groei van het budget. Er bestaat immers ook een
Schamperwebsite waarop artikels gepubliceerd kunnen worden. Joachim Lommelen is akkoord met
een zekere verhoging van het budget van Schamper, net omdat er op de vorige subsidievergadering
door hen geen extra geld werd gevraagd. 2000€ lijkt hem echter niet haalbaar. Het actiefonds is
bedoeld als buffer zodat er geld beschikbaar is als een bepaalde vereniging echt in grote problemen
komt. Als er nu al 2000€ naar Schamper gaat, is er niet langer voldoende geld beschikbaar voor
eventuele noodgevallen. Evy Bauwens kan zich wel vinden in de argumentatie van Schamper, tijdens
de vorige academiejaren was het actiefonds een stuk kleiner dan nu het geval is dus extra budget
voor Schamper is wel degelijk mogelijk. Kevin De Wolf stelt dat geld uit het actiefonds enkel kan
gebruikt worden voor de aankoop van de houders en de digitale fotocamera. Budget om het groter
aantal pagina’s te bekostigen, moet besproken worden op de volgende subsidievergadering.
Pieter Van Nuffel haalt aan dat de kostprijs van de extra houders nog niet gekend is, de digitale
fotocamera zou ongeveer 500€ kosten. Alle leden van de VKV kunnen zich vinden in een gedeeltelijke
toekenning van het gevraagde bedrag. Concreet wordt voorgesteld 1000€ uit het actiefonds toe te
kennen aan Schamper. Het voorstel wordt goedgekeurd met vier stemmen voor, twee onthoudingen
en één stem tegen.
Varia:
-‐

De integratie van de hogeschoolopleidingen heeft ook gevolgen voor enkele
studentenverenigingen. Of deze verenigingen in hun huidige structuur kunnen blijven bestaan of
moeten worden omgevormd tot een UGent-structuur hangt af van de huidige interne structuur
van de verenigingen.

3	
  
	
  

-‐

Er wordt gevraagd of ook volgend jaar projecten rond Durf Doen georganiseerd worden. Het
hoeft niet noodzakelijk om een hele week te gaan maar het zou misschien wel goed zijn enkele
activiteiten te organiseren waardoor de studenten in contact kunnen komen met de verschillende
verenigingen. Gertjan Dewaele zegt dat hiervoor een budget van ongeveer 5000€ beschikbaar is.
Hoe het project concreet zal worden ingevuld, hangt af van de nieuwe medewerker van de
werkgroep participatie. De startpakketten voor de nieuwe studenten zullen in ieder geval wel al
stickers en flyers van Durf Doen bevatten. Het is de bedoeling dat er bij dit project een gezond
evenwicht is tussen aandacht voor de studentenvertegenwoordiging en aandacht voor de
studentenverenigingen. Het is in ieder geval de bedoeling dat de VKV actief betrokken wordt bij
dit project. Het is vooral belangrijk dat er zo snel mogelijk concrete data worden vastgelegd
waarop de activiteiten zullen plaatsvinden. Vorig jaar werden de data vrij laat aangekondigd wat
soms voor problemen zorgde. Er zal zo snel mogelijk een eerste vergadering worden vastgelegd.
Joyce Lohmann – Medewerkster Studentenbeheerder 2011-2012
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