VKV 8 maart 2013
Aanwezigen: Sarah (IK), Joachim Clabau (KK), Wim (FK), Joost (12UL), Quentin (MCC),
Evy (Urgent.fm), Sofie (HK), Kevin (Vertegenwoordiger VKV in de Sora), Inneke (PFK),
Joachim Lommelen (PFK, GSR), Nele (GSR), Pieter (WVK), Jochen (DSA), Jelle (SK)

Opmerkingen:
• Joachim L heeft nog steeds geen 2 bakken mee.
• Alles is de schuld van het WVK (en dan vooral het uitstellen van de vorige VKV)

Mededelingen uit de DSA
Opvolgen vorige VKV
Uitgaven n.a.v. verdelen actiefonds
• Conferentiesysteem wacht nog steeds op onderdelen, maar is besteld
• Kickertafel is geïnstalleerd in de podiumzaal en wordt goed gebruikt
• Opmerking vanuit DSV: DSA mag geen budgetten van de verenigingen gebruiken
voor gemeenschappelijke doeleindes. Kan opgelost door dit soort aankopen te doen
via konvent?
• Kookplaatjes zijn aangekocht en worden actief gebruikt, maar zitten nog niet in het
uitleensysteem
• Problemen met DSA-budgetten (middelenreservering, budgettering loon Sofie, …) in
het vorige boekjaar werden opgelost. Met het budget dat daarom extra werd
toegekend in 2013 zal de tweede fase van de akoestische panelen in de turbinezaal
worden gestart, zullen werken in de WC’s (voor geurhinder) worden uitgevoerd en
een aantal stoelen aangekocht.
• Subsidies voor 2013 zijn ingevoerd in het controlepaneel, onkosten kunnen vanaf nu
verwerkt worden.

Optimalisatie Therminal
• PC-klas is nu een polyvalente ruimte geworden met 5 PC’s en werd door UGentMUN
al reeds gebruikt. De ruimte wordt ook toegevoegd aan het controlepaneel. Er wordt
gezocht naar een nieuwe naam.
• Er wordt voorgesteld dit lokaal steeds overdag open te stellen als studielokaal.
• Binnenkort ook communicatie naar blokkende studenten, tijdens Blok@Therminal zal
deze zaal ook als blokruimte gebruikt kunnen worden. De resterende PC’s zullen
moeten dienen om te kopiëren of om opzoekingswerk te doen, niet meer om te
ontspannen (spelletjes, Facebook, ...)
• Het is de bedoeling om de zalen meer op orde te krijgen. Er zal een plannetje in alle
zalen hangen met een standaard opstelling van tafels en stoelen.
• Duidelijk maken hoeveel stoelen er aanwezig zijn in elke zaal, verenigingen zouden
extra stoelen moeten huren. Vaste voorraad stoelen in podiumzaal is geen optie
want geen zicht. Er wordt voorgesteld om klapstoelen aan te kopen (met rek) die
makkelijk verplaatsbaar zijn en degelijk.

•
•

Mobiele vestiaire werd nog niet aangekocht
Er is een aanvraag ingediend om het waterfonteintje in de hal te vervangen, zodat
het op dezelfde manier werkt als het kraantje in de brug (met een knop en een
drukregelaar)

Opvolging Sofie
Sofie bevalt eind juli en zal in verlof zijn tot het einde van het jaar. Er zal dus een interim
(voltijds) zijn in die periode. Daarna zal Sofie part-time terugkeren, er wordt dan ook iemand
anders gezocht die een 2e part-time zal doen. Ze zouden elkaar dan afwisselen volgens
een schema van een week 3 dagen en een week 2 dagen werken, zodat de uren van het
onthaal gelijk blijven aan de huidige.

Erkenning nieuwe verenigingen
Volgende verenigingen dienden een aanvraag in: Ichtus (administratief niet in orde), Kajira
(kreeg tot nu toe 2 positieve adviezen) en Kafka! (positief juridisch advies, negatief advies
van het PFK). Het SK diende ook een dossier in voor hun streekclubs: 9/21 kregen hierbij
een positief juridisch advies, er dient echter zo snel mogelijk nog een advies van het
konvent te volgen.

Aangezien er binnen het SK momenteel geen geldige (erkende) basis is van verenigingen
om een stemming te organiseren, wordt er voorgesteld om nu al een advies op te stellen
vanuit de VKV. Jelle zegt dat Niels de enige stemgerechtigde is binnen SK-UGent en dus
een positief advies kan uitbrengen. Jochen zal proberen om tijdig contact te hebben met
Afdeling Juridische Zaken om uit te klaren of dit klopt en hoe de stemming dus mag
verlopen.

Voor de volgende erkenningsdeadline (16 maart) zijn er momenteel 2 verenigingen die een
aanvraag voorbereiden.

Inkanteling nieuwe verenigingen
De vier nieuwe verenigingen (Moeder Lies, LILA, Hermes en VeTo) zijn al eens op bezoek
geweest bij de DSA. Ook bracht het studentenmagazine BOX van de Hogent al een
reportage over deze inkanteling.

Mededelingen uit de Sora
Voorbije Sora’s gingen voornamelijk omtrent het wijzigen van de omgekeerde dag naar de
2veggiedag en het introduceren van de maaltijdsoepen. Sint-Jansvest wordt omgebouwd tot
omgekeerd restaurant, waar men op kleinere schaal kan experimenteren met vegetarische
maaltijden. De vettaks gaat omhoog van 20c naar 30c.

Evy vraagt of de maaltijdsoepen ook vegetarisch zijn. Jochen merkt op dat soepen die
vroeger in de gewone selectie zaten nu enkel nog als maaltijdsoep beschikbaar zijn en dus
niet noodzakelijk vegetarisch.

Urgent.fm heeft voor wat discussie gezorgd in de Sociale Raad. Er werd gezegd dat
Urgent.fm niet wou geëvalueerd worden. Urgent.fm beweert echter dat zij geëvalueerd
dienen te worden door DBZ en daarvoor zelfs niet mogen geëvalueerd worden door de
Sociale Raad. Volgens Joachim L worden deze spanningen veroorzaakt door het feit dat de
engagementsverklaring van Urgent.fm binnenkort afloopt.

Mededelingen uit de GSR
De GSR doet een grote actie omtrent de onderfinanciering van het onderwijs. Ze zoeken
zoveel mogelijk verenigingen om mee te werken. Evy zegt dat Urgent.fm “alles wat ge wilt”
wil doen om de betoging te communiceren.

Opmerkingen uit de VKV
Joachim L meldt dat lokaalreservaties door verenigingen tijdens Blok@Therminal ongedaan
werden gemaakt. Jochen weet niet waar dit precies over gaat, maar meldt dat de
Podiumzaal ook tijdens Blok@Therminal kan gebruikt worden door verenigingen. Er wordt
gevraagd om ook vergaderzalen te kunnen reserveren tijdens de blok. Jochen vindt dit
praktisch niet haalbaar.
Jochen kijkt of het mogelijk is de kleinere vergaderlokalen te laten reserveren, maar meldt
dat dit probleem zich nog nooit heeft voorgedaan.

Wim geeft een update over Cultour. 19 verenigingen zijn ingestapt, een kleine 500 tickets
zijn verkocht geweest (ongeveer de helft van het budget). Verenigingen zijn zeer tevreden
met deze actie. De GSR vroeg om een degelijkere structuur vast te leggen voor de
organisatie dus Wim vraagt of een vaste afvaardiging vanuit de VKV mogelijk is. Joachim L
stelt voor om deze evaluatie na de paasvakantie te leggen.

Kevin vraagt naar de U4-werkgroep. Jochen zegt dat dit op een aparte vergadering verder
zal besproken worden op vrijdag 15 maart om 17u.

De organisatie van het dictee vergadert nu zondagavond.

Varia
•
•
•
•
•

Wim nodigt de VKV uit in de VIP van Dies Natalis.
Evy heeft potten van het FK en Wim zou ze graag terughebben.
Evy nodigt iedereen uit op TUMULTINGENT
Urgent.fm organiseert binnenkort weer een Strijd der Konventen.
We nemen afscheid van Jelle, die op de volgende VKV al opgevolgd zal zijn.
Woorden van dank en respect volgen ten overvloed.

