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Aanwezig: Jochen Merlier (FK), Gertjan Dewaele (GSR), Evy Bauwens (GSR), Kevin De Wolf (HK),
Ilse Six (HK), Joachim Lommelen (PFK), Pieter Van Nuffel (Schamper), Pieter De Baets (WVK),
Werner Raeymaeckers (DSA), Nathalie Schoup (SK), Lisanne De Vries (KK)
Mededelingen DSA:
De afgelopen weken vond de selectieprocedure plaats voor de opvolging van Werner Raeymaeckers
als studentenbeheerder. Uit de vier kandidaten kwam Jochen Merlier, huidig FK-voorzitter, als eerste
uit de bus. Deze VKV is dus de laatste voor Werner als studentenbeheerder en tevens de laatste voor
Jochen als FK-voorzitter. Per 16 april start Jochen in zijn nieuwe functie.
-‐ Werner krijgt bedankingen voor zijn inzet en er wordt een flesje cava bovengehaald voor zijn
laatste VKV. De installatie van akoestische panelen en tv-schermen op verschillende plaatsen
in het gebouw, de ontwikkeling van de mobiele applicatie Hydra en het optrekken van het
subsidiebudget tot 140.000 € op jaarbasis (met jaarlijkse indexering vanaf 2013) verdienen
een speciale vermelding als realisaties in Werners periode als studentenbeheerder.
Mededelingen vanuit de SoRa: geen specifieke mededelingen
Mededelingen vanuit de GSR:
Volgend jaar zal het themaproject draaien rond ‘duurzaamheid’, waarbij men onder andere een
duurzaamheidspact wil ontwerpen voor de verenigingen. Er zal een werkgroep worden opgericht en
hierin zou men liefst ook VKV-vertegenwoordigers zien. Kevin en Jochen zijn hiervoor kandidaat. Er
blijft nog ruimte om eventueel iemand extra uit de VKV af te vaardigen, gezien Jochen als
studentenbeheerder sowieso verwacht wordt in de werkgroep te zetelen.
Vraag Matrak tot financiering uit Actiefonds:
Matrak is onlangs het slachtoffer geworden van diefstal. Hun kassa, waarin zich de volledige winst van
hun taartjesverkoop bevond, is ontvreemd uit het archief van GSR-Schamper. Dit brengt de vereniging
toch wel in moeilijkheden, gezien deze winst zowat hun enige zekerheid is op jaarbasis. Er zou zo’n
1000 € weg zijn en Matrak vraagt aan de VKV of het voor de helft hiervan, dus 500 €, wil
tussenkomen. De rest van het verlies zal men proberen op alternatieve manieren te recupereren.
-‐ Pieter Van Nuffel vindt dat de vereniging deze tegemoetkoming wel mag krijgen, gezien het
hier om een geval van overmacht gaat. Dit kan iedereen overkomen en dan wil je toch ook
geholpen worden.
-‐ Nathalie Schoup gaat hier niet mee akkoord. Als elke vereniging die geld verliest, naar de
VKV stapt, dan zouden er veel aanvragen zijn. Uiteindelijk heeft iedereen wel al eens op een
of andere manier een geldprobleem gehad, en dan moest men zich ook redden zonder een
noodfonds.
-‐ Jochen Merlier meent dat er een tegemoetkoming moet volgen, maar dat hoeft geen 500 € te
zijn. De vereniging had de kassa eigenlijk niet in het archief mogen bewaren, gezien dit niet
aan hen toebehoort. Ze hadden wel de toelating, maar lieten zo wel op eigen initiatief de
kassa staan op een plaats die geen absolute veiligheidsgarantie biedt.
-‐ Werner Raeymaeckers zoekt een compromis en stelt voor om te stemmen over 250 € uit het
actiefonds voor Matrak. De VKV gaat akkoord om hierover te stemmen.
-‐ Met 5 voorstemmen, 1 tegenstem en 1 onthouding wordt beslist om Matrak 250 € uit het
actiefonds te geven.
Werner Raeymaeckers –Studentenbeheerder
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