VKV / 20 november 2012
Aanwezigen:
Mathias Wambeke (BK), Sarah Deschodt (BK) Joost Depotter (Schamper), Esther Sevens (Schamper),
Jelle Demaré (SK), Niels Machtelinckx (SK) , Pieter-Jan Degroote (FK), Wim Bekaert (FK), Quentin
Janssens (MC), Rien Boete (HK), Pieter-Jan Devriese (HK), Ilse Six (VKV-afgevaardigde in de GSR),
Joachim Clabau (KK), Michael D’Hondt (WVK), Pieter De Baets (WVK), Inneke Plasschaert (PFK),
Joachim Lommelen (PFK), Betty Borgers (GSR-afgevaardigde in de VKV), Kevin De Wolf (VKVafgevaardigde in SoRa)

1. goedkeuring verslag
Goedgekeurd, buiten aanpassing van Joachim Clabaus naam. Eén b in Clabau.
2. Datum van het dictee vastleggen
Jochen: Artevelde en HoGent willen meewerken, maar we moeten dus zeker een datum vastleggen.
29 maart gaat toch niet, want het Ufo is reeds gereserveerd.
Het Dictee wordt vastgelegd op dinsdag 19 maart.
Pieter: Zijn er voorwaarden voor het instappen van de hogescholen?
Jochen: We behouden voor de UGent een aparte prijzenpot. Beste deelnemer per instelling krijgt ook
een prijs.
Wim: Lukt dat nog in Ufo? Misschien in meerdere zalen laten plaatsvinden?
Jochen: Artevelde heeft al gezegd dat een extra zaal aanbieden geen probleem zal zijn. Het Ufo blijft,
als er plaatsgebrek is, zeker voorbehouden voor UGent-studenten.
-- Wouter Coenen (kandidaat 12-Urenloop) vervoegt de vergadering
3. kandidaturen hoofdcoördinator 12-urenloop
Wouter Coenen en Joost Verhoeye worden unaniem verkozen als hoofdcoördinatoren.
-- Joost Verhoeye (12-urenloop) vervoegt de vergadering
4. Subsidieverdeling
a) verdeling van het actiefonds
Jochen: Er zit nog 1593,67 EUR in het actiefonds (hierna afgekort als AF). Wie wil er aanspraak maken
op het actiefonds? Er was vorig jaar afgesproken dat de konventen die vorig jaar structureel een

budgetsverhoging kregen geen aanspraak meer maken op het AF (MC, 12-urenloop, SK, HK, KK en
WVK)
Joachim L.: PFK, BK, FK en Schamper hebben géén structurele verhoging gekregen. Misschien is een
gelijke verdeling tussen hen een optie.
Pieter: Als geen enkele vereniging extra budget nodig heeft dan kan de DSA het misschien gebruiken
voor de aankoop van duurzame goederen waar alle konventen baat bij hebben.
Sarah: Het BK zit wel met een financieel probleem. Eén vereniging komt zeker niet toe met haar
subsidies, ook andere verenigingen kunnen extra financiële steun gebruiken. Aan de andere kant is er
geen garantie dat de andere verenigingen al hun subsidies op zullen gebruiken. Dus een interne
subsidieherverdeling zou ook nog soelaas kunnen brengen.
Joachim L.: Het conferentiesysteem is kapot dus misschien kan de DSA met het AF een nieuw
conferentiesysteem kopen? Afspreken om er primair een conferentiesysteem mee te kopen en te
kijken wat overblijft
Jochen: We kunnen ook een deel vastzetten voor DSA-uitgaves en een deel voor de konventen.
Sarah: Wij hebben wel een paar verenigingen die wat meer budget kunnen gebruiken. ESN, Tomo,
Chisag
Sarah en Mathias: Hoewel onze verenigingen het geld zeker kunnen gebruiken, gaan we wel akkoord
met de aankoop van een conferentiesysteem. Zou er 250 à 300 euro naar het BK kunnen gaan? En de
rest wordt dan door de DSA gebruikt voor de aankoop van een conferentiesysteem.
Joachim L.: Er is natuurlijk het risico dat we dan geen conferentiesysteem meer kunnen kopen omdat
we niet genoeg budget hebben.
Jochen: Morgen zullen we bekijken we hoeveel zo’n systeem kost. Van de overschot gaat er 250 euro
naar het BK. Kan iedereen zich daar in vinden?
Joachim L.: Gaat daar mee akkoord. We mikken dan op 250 euro voor het BK, als er meer over is dan
kunnen we kijken we of er nog andere duurzame goederen kunnen worden aangekocht.
Jochen: Van de overschot van het AF, na aankoop van het conferentiesysteem, gaat er 250 euro naar
het BK. Het conferentiesysteem krijgt dus voorrang.
STEMMING
VOOR: 8, unaniem.
TEGEN: 0
ONTHOUDING: 0
b) subsidieverdeling 2013
Jochen: Op mail werd bevestigd dat het budget voor 2013 op 142.800 euro staat, dat is een
verhoging van 2800 euro. Die verhoging staat gelijk aan de indexering van 2%.

- de regels: Een konvent behoudt sowieso 90% van het bedrag van het vorig boekjaar, tenzij
fundamenteel kan aangetoond worden dat het konvent niet meer naar behoren functioneert of als
er veel lidverenigingen werden opgedoekt.
Een eerste rondje:
Konvent
PFK
WVK
KK
HK
MC
FK
12-urenloop
SK
Schamper
BK

Hoeveel wordt er extra gevraagd?
4000
Vragen geen extra budget
1000 à 1500
200
Vragen geen extra budget
1800
Vragen geen extra budget
Vragen geen extra budget
2000
250

De motivatie van de konventen:
Joachim L.: Het PFK vraagt een groot bedrag, we willen daarmee niet andere konventen schofferen
maar we hebben een berekening gemaakt en onze verenigingen vergeleken met de verenigingen van
andere konventen. Er is sprake van een compleet scheefgetrokken situatie waarbij PFK-verenigingen
veel minder krijgen dan andere, vergelijkbare verenigingen.
Joachim C.: Het KK vraagt 1000 à 1500 extra omdat GUHO en GUSO, twee van de grootste
verenigingen, steeds meer moeite hebben om zalen te huren en te betalen voor hun concerten.
Ticketprijzen verhogen is geen optie want dan verliezen we studenten als publiek. Wij zien geen
mogelijkheid tot een andere bron van financiering buiten een subsidieverhoging.
Pieter-Jan D.: Het HK wil de indexering, wat neerkomt op 200 euro.
Wim: Het FK wil 1800 euro meer. Wij krijgen drie verenigingen bij in het volgende academiejaar
wegens de inkanteling. We hebben er rekening mee gehouden dat zij nog maar voor één semester
subsidies moeten krijgen van bij ons uit. De helft van wat die drie verenigingen momenteel krijgen
(maar half jaar subsidies meer) komt dat afgerond naar beneden neer op 1800 euro.
Joost: De drukkosten gingen ferm omhoog, we moeten 3000 euro per jaar extra betalen, maar we
hebben ook zelf zwaar bespaard dus vragen we maar 2000 euro meer.
Sarah: Als BK vragen we de indexering en een beetje extra, dat komt neer op250 euro extra.

=> tussenstand: Er wordt door alle konventen samen 9750 extra gevraagd, maar er is dus maar 2800
euro om te verdelen.
Tweede ronde:
Konvent

Hoeveel wordt er extra gevraagd?

PFK
KK
HK
FK
Schamper
BK

4000
1000 à 1500
200
1800
2000
250

Jochen: Het AF staat nu op 4500, het is natuurlijk ook bespreekbaar om dat te verlagen zodat er extra
budget is om.
Eerste discussieronde:
Joost (zie bijlage): We hebben sterk bespaard op het aantal bladzijden en we zouden erg graag wel
nog wat extra bladzijden kunnen drukken voor onze speciale edities. Bedrijven advertenties laten
opkopen is een pak moeilijker door o.a. crisis en die inkomsten zijn ook zeer onzeker naar volgende
Schampers en volgend jaar toe. Ook is het zo dat als we meer advertenties zouden plaatsen, als die
mogelijkheid zich voordoet, dan moeten we meer btw betalen. We hebben dus écht geen
speelruimte meer om ook maar iets extra te doen buiten een minimale Schamper drukken.
Joachim L.: Schamper vraagt veel bij, maar het is duidelijk zeer goed gemotiveerd. Drukkosten heb je
niet in de hand en het is ook niet alsof Schamper andere activiteiten kan organiseren.
Joost: De kans is ook groot dat de kosten nog zullen stijgen, want onze drukker (Druk in de Weer) zijn
gefuseerd met drukkers die veel meer vragen. Het kan dus zijn dat de prijzen meer richting hun
fusiepartners gaan, dus verhogen.
Joachim L: De FK-verenigingen die er volgend jaar bij komen, zijn afkomstig uit het SK. Kan er dan niet
onderling geregeld worden dat de subsidiebugetten van die verenigingen mee verschuiven naar het
FK.
Jelle: Nee, dat kan niet want die behoren niet tot SK UGent en krijgen dus geen subsidies van de
UGent.
Evy: Wanneer er nieuwe verenigingen bij een konvent komen, dan wordt er toch steeds geput uit het
AF? Kan dit dan niet zo worden afgesproken, dan kan het FK nu qua structurele subsidies gelijk
blijven staan.
Pieter: Inderdaad. Eén van de voornaamste doelen van het AF is net om nieuwe verenigingen van
subsidies te voorzien.
Joost: Kan er niet onderhandeld worden met Sovoreg (de dienst waarbij de drie verenigingen in
kwestie momenteel hun subsidies vandaan halen, nvdr.) om subsidies over te schrijven van
hogeschool naar unief?
Jelle: De hogeschool doet hier al altijd zeer moeilijk over, zij willen dit niet eens bespreken.
Evy: Er kan pas onderhandeld worden over structurele aanpassingen in de budgetsverdeling als
verenigingen al lid zijn, de drie verenigingen waar het nu over gaat zijn nog niet eens aangesloten bij
het FK.

Joachim L.: Ook bij het PFK zullen er waarschijnlijk nieuwe verenigingen bij komen, al in januari zelfs.
Het lijkt mij goed om af te spreken dat het AF inderdaad steeds wordt gebruikt voor nieuwe
verenigingen die zich pas tijdens een lopend boekjaar bij een konvent aansluiten.
Wim: Dan willen wij wel de garantie dat het dan ook écht uit het AF naar die verenigingen zal gaan
volgend jaar. Als dat gegarandeerd wordt, dan is het oké dat we nu geen structurele verhoging meer
vragen.
Jochen: Het AF werd trouwens op de vorige subsidievkv verhoogd met 2500 euro, de jaren daarvoor
stond het AF maar op 2000 euro. Zijn er mensen die het bedrag van het AF willen verlagen?
Joachim L: Ik zou wel niet het AF verlagen als er nu wordt afgesproken dat konventen het AF kunnen
gebruiken om hun nieuwe verenigingen van subsidies te voorzien. Dan moet het AF natuurlijk ook
wel hoog genoeg blijven.
Jochen: Willen jullie het budget van het AF gelijk laten blijven?
Pieter: Ik vind dit zelfs een minimum!
Iedereen gaat akkoord
Joachim: Het PFK kan ermee akkoord gaan om de gevraagde budgetsverhoging te verlagen naar 3000
euro.
=> tussenstand: Er wordt door alle konventen samen 6950 extra gevraagd
Tweede discussieronde:
Joachim L.: Ik vind het vreemd dat een konvent zoals het KK, die vorig jaar als zodanig veel meer
hebben gekregen, nu nog meer vragen.
Joachim C.: De verhoging is vooral nodig voor GUSO en GUHO. Al hun budget gaat op aan zalen.
Joost: Ik ga akkoord met Joachim L.
Joachim C.: Als het mogelijk zou zijn om zonder budgetsverhoging toe te komen dan zou ik ook niets
meer vragen, maar we moeten echt meer krijgen om de werking van die verenigingen vlot te laten
verlopen.
Joost: Wij hebben vorig jaar geen extra budget gevraagd en zitten dus nu met een zware financiële
kater. Waarom zou een vereniging die vorig jaar al een budgetsverhoging heeft gekregen nu
voorrang krijgen op ons?
Joachim C.: Als we meer vragen voor tickets dan verliezen we studenten als publiek. Nu kost een
ticket meestal 15 euro, er is ook wel altijd een studentenavond, dan wordt er 8 à 9 euro gevraagd. De
tickets zijn dus al vrij duur, een verhoging is echt geen optie.
Wim: Kan het cultuurproject geen oplossing bieden?
Inneke: Ik versta het probleem van het KK, maar ik begrijp ook zeker Joost zijn standpunt. Misschien
moet het KK bij het stad en bij andere verenigingen gaan aankloppen op zoek naar een oplossing?

Joachim C.: Het KK gaat akkoord en laat haar vraag voor 1000 à 1500 euro extra vallen. Ik versta het
punt van Schamper en als we allemaal de vraag naar een budgetsverhoging blijven behouden dan
komen we nooit uit deze impasse.
Sarah: Het BK rondt haar vraag naar een budgetsverhoging af naar beneden, wij vragen nu nog maar
200 euro extra.
=> tussenstand: Er wordt door alle konventen samen 5400 euro extra gevraagd.
Evy: Ik vind trouwens dat de indexering ofwel bij alle verenigingen moet doorgevoerd worden of bij
geen enkele. Onderscheid maken in het toekennen van de index vind ik bijzonder oneerlijk.
Joost: Maar als we ieder jaar automatisch de index toekennen aan alle konvent dan is er nooit meer
een budget over om te verdelen.
Pieter-Jan D.: De homes vragen die indexering omdat wij echt een verhoging van ons budget nodig
hebben. Wij worden verwacht om de noodnummers te verspreiden over de homes, daarvoor maken
wij heel wat extra drukwerkkosten.
Joachim L.: Het HK krijgt zéér veel geld als je het uitrekent per vereniging, naar waar gaat dat geld
eigenlijk?
Pieter-Jan D.: Vooral zaalverhuur, iets wat vroeger trouwens niet nodig was want fuiven van de
centrale homes mochten toen nog in de homes zelf gegeven worden.
Rien: Iedere home geeft ook boekjes uit om de bewoners op de hoogte te houden van alle nieuwtjes.
Pieter-Jan D. : Het grootste verschil is dat vroeger Huisvesting regelmatig sponsorde (frigo, kicker,…)
Dit doen zij nu niet meer.
Joachim L: Maar dat lijken mij allemaal maar halve argumenten, zaalverhuur is iets waar FKverenigingen en andere ook mee te maken hebben. En om de hoeveel jaar moet je een nieuwe frigo
kopen? Met de verhoging die jullie vorig jaar kregen op de subsidievkv kunnen jullie een hoop frigo’s
kopen. Moet er dan nu plotseling zoveel meer uitgegeven worden, zodat jullie nog eens een
verhoging nodig hebben?
Quentin: Ik vind ook dat we nog geen duidelijk uitleg gehoord hebben waarom er nog maar eens een
subsidieverhoging nodig is voor het HK.
Pieter-Jan D.: Dat is echt vooral voor die flyers, die vraag krijgen wij vanuit vraag Huisvesting, dat
kunnen wij moeilijk weigeren.
De algemene teneur bij de VKV-leden is dat het HK niet voldoende kan motiveren waarom een
verhoging nodig is.
Jochen: Kun je je er in vinden dat we die 200 euro extra die jullie vragen, schrappen?
Pieter-Jan D.: Oke. Daar zullen we inderdaad niet van dood gaan.

Joachim L.: We krijgen allemaal ons geld altijd wel op, maar hoe hard heb je het nodig om de goede
werking van je verenigingen te garanderen, dat is de werkelijke vraag waar we moeten bij stilstaan.
Je pintjes goedkoop willen blijven aanbieden zoals bij het HK is wel leuk, maar toch absoluut niet
noodzakelijk? Jarenlang heeft het PFK geen budgetsverhoging gevraagd want we kregen ook niet alle
subsidies op. Sindsdien is de werking van een aantal van onze leden, en ook van PFK Centraal, erg
verbeterd en gebruiken wij alle subsidies ten volle. Sponsors vinden is voor kleine, politieke en
filosofische verenigingen ook simpelweg onmogelijk. Onze verenigingen hun inkomsten kunnen zo
goed als alleen maar van uit de unief komen. Er zijn een tweetal uitzonderingen, KVHV en LVSV, zij
hebben ook inkomsten door hun ledengeld. Maar de andere verenigingen krijgen simpelweg
structureel te weinig. FB werkt ook niet zo goed meer voor het aankondigen van activiteiten, flyeren
moet dus vaker gebeuren maar dit is zeer duur. De kwaliteit van de activiteiten lijdt onder het gebrek
aan subsidies en die kwaliteit is net nodig voor het voortbestaan van verenigingen
-- Pieter-Jan Degroote verlaat de vergadering
Kevin: Verduidelijkt de situatie van het HK: De doelgroep van het HK zijn sociaalgehuisveste
studenten. Activiteiten duurder maken is dus geen mogelijkheid. Er zijn ook nieuwe initiatieven,
daarom werd er vorig jaar zoveel bij gevraagd, en dat heeft ook dit jaar al geloond.
Evy: Joachim, ik vind dat je een paar duizend euro minder moet vragen, dan pas kan er redelijk
gediscussieerd.
Joachim: Ik heb mijn vraag naar die 4000 euro verduidelijkt, dat is het bedrag dat nodig is om de PFKverenigingen op gelijke hoogte te brengen met de verenigingen van andere konventen. Ik wil gerust
mijn vraag naar 2500 euro extra verlagen. Maar ik vind het écht niet eerlijk dat er vorig jaar zeer snel
véél geld is verdeeld zonder een weldoordachte argumentatie. Dat moet nu gecorrigeerd worden,
vind ik. En het is duidelijk dat het HK toen een zeer grote budgetsverhoging is toegewezen en ze nu
moeite hebben om voldoende te duiden waar dat geld aan besteed wordt. Het lijkt ook dat de kosten
die met de subsidies worden gemaakt niet steeds noodzakelijk zijn voor de essentiële en goede
werking van de HK-verenigingen.
Wim: Wat zijn de grote verlieslatende activiteiten van PFK-verenigingen?
Joachim: Lezingen en debatten. Ze moeten ook minstens tien politieke of filosofische activiteiten
organiseren per jaar, dit zijn ook net voornamelijk lezingen en debatten. De grootste uitgaven voor
PFK-verenigingen zijn vergoedingen voor sprekers en drukkosten.
Quentin: Als er dan meer budget komt voor het PFK, dan vind ik wel dat dit naar die kleinere
verenigingen moet gaan, zij die het écht nodig hebben.
Wim: Krijgt ESN, een BK-vereniging, ook niet zéér veel subsidies?
Mathias: Ja, 3000 euro, maar dit hebben ze ook echt nodig en ze gebruiken ook alle subsidies met
gemak op.
Evy: Waarom vraagt het BK 200 euro extra?
Sarah: Voorbije jaren werkten onze verenigingen amper en daarom werd er nooit een
budgetsverhoging aangevraagd, maar nu werken die verenigingen uitstekend

Evy: De voorbije jaren zijn jullie er qua subsidiebudget de afgelopen jaren zelfs op achteruitgegaan,
want jullie kregen regelmatig jullie subsidies niet op waardoor er geld verloren ging. Moeten jullie
dan niet eerst een jaar bewijzen dat jullie de subsidies ook effectief goed gebruiken en daarna pas
extra budget vragen?
Sarah en Mathias: Daar gaat het BK mee akkoord.
Joachim L.: Er zijn gewoon bepaalde konventen die te veel krijgen en vorig jaar te veel extra hebben
gekregen en we moeten dat niet gewoon zo laten en hetgeen dat overblijft verdelen over wie het
nodig heeft. Het HK moet budget afstaan.
Pieter-Jan: Het HK leeft echt op haar subsidies.
Wim: Het HK lijkt me niet het enige overgesubsidieerde konvent, kijk naar ESN en het BK.
Joost: Dus eigenlijk moeten wij nu boeten voor de onrechtvaardigheid van vorig jaar? Daar werd te
snel en te gemakkelijk geld verdeeld aan konventen die het niet zó hard nodig hadden en alleszins al
niet zoveel nodig hadden.
Joachim L.: De motivatie van vorig jaar was zeer zwak, kijk maar naar het verslag. Een aantal
konventen waren ook niet op de hoogte van de verhoging van de unief uit en kwamen dus
onvoorbereid op die subsidievkv terwijl andere konventen zich wel konden voorbereiden.
Joost: En als we nu afspreken dat PFK als Schamper de vraag naar extra budget verlagen naar elk
2000 euro krijgen?
Joachim L: mee akkoord.
Jochen: Zouden jullie genoegen kunnen nemen met elk 1400 euro?
Joost: wij hebben echt meer nodig!
Joachim L.: Ik vind dat het HK 1000 euro moet afstaan.
Pieter-Jan D.: Daar ga ik absoluut niet mee akkoord. We kunnen geen sponsors vinden en kunnen
ook geen lidgeld vragen. Als wij 1000 euro moeten afstaan dan komen wij zelf zwaar in de
problemen.
Joachim L.: Als er paar verenigingen zijn die het moeilijk hebben binnen het HK dan moet er een
interne herverdeling komen. Ik betwist zeker niet dat het HK haar budget niet goed gebruikt, maar
het gaat over nodig hebben!
Joost: Kan het bedrag dat we vragen van het HK, die 1000 euro, niet verdeeld worden onder de
konventen die vorig jaar een budgetsverhoging hebben gekregen. Dan staat iedereen een beetje af.
Pieter-Jan D.: Het HK wil 300 euro afstaan doen, maar echt niet meer.
Jochen: Door de toegift van 300 euro van het HK wordt er nu nog 900 euro meer gevraagd (door
Schamper en het PFK) dan er te verdelen valt.
Joost: Dan vind ik dat er nu meer aan Schamper moet gegeven worden en minder aan het PFK.

Joachim: Ik blijf erbij dat er 1000 euro van het HK moet gevraagd worden.
Quentin: Als één vereniging moet toegeven dan moet het BK dat zeker ook doen, zij worden in mijn
mening ook overgesubsidieerd.
Michael: Het WVK wil ook een beetje van haar budget afstaan als ook het FK mee doet.
Sarah: Als alle konventen beslissen een beetje budget af te staan, dan doen wij mee, maar alleen
dan.
Jelle: Wij verliezen drie verenigingen, dat zijn voor ons inkomsten die wij verliezen. Onze interne
totaalpot, waar de subsidies een deel van uit maken, gaat dus al 1000 euro naar beneden. Dan
kunnen wij hier niet nog eens geld afstaan. Er zijn binnen het SK echt een aantal verenigingen die
moeite hebben om te overleven.
Joost: Wat als het HK 300 euro afgeeft en de andere elk 100. hk
Joachim C.: Het KK protesteert, wij weigeren geld af te geven. We hebben eerder al uitgelegd
waarom we eigenlijk budget extra nodig hebben, dan kunnen we nu echt niets afstaan he.
Wim: Voor het FK is het vrij dom om nu het subsidiebudget te verlagen terwijl we in 2013 al het AF
moeten gebruiken en een structurele verhoging zullen vragen omdat we nieuwe verenigingen
hebben.
Joachim L: Ik snap de standpunten van het KK zeker en vind dat zij niet mee moeten betalen.
Pieter: Het WVK geeft 125 euro als de andere verenigingen mee doen met een gelijkaardig bedrag.
Jelle: wij verliezen al 1000 euro door die drie verenigingen, wij gaan dus niet akkoord.

Jochen: We gaan over tot stemming.
Wie gaat er akkoord dat zowel Schamper als PFK een budgetverhoging krijgen van 1725 euro waarbij
de 2800 euro die te verdelen was en een verlaging van de budgetten van HK (met 300 euro), BK (100
euro), FK (125 euro), WVK (125 euro) verdeeld wordt onder deze twee konventen:

VOOR: 7
TEGEN: 0
ONTHOUDING: 1 (HK)
5. Varia
Quentin: Op de Massacantus wordt een tweede VIP-tafel voorzien, speciaal voor de VKV. Allen
daarheen.

Wim: La Bomba (in de Overpoort) wil een cantuszaal bijbouwen, we gaan met een paar konventen
met uitbater gaan praten.

