VKV-vergadering 30 april 2013
Aanwezig: Sarah Deschodt (IK), Pieter De Baets (WVK), Niels Machtelinckx (SK), Joost Verhoeye
(12UL), Rien Boete (HK), Evy Bauwens (Urgent.fm), Inneke Plasschaert (PFK), Bert Debaecke (WVK) ,
Kevin De Wolf (VKV), Joachim Clabau (KK), Jochen Merlier (DSA), Quentin Janssen (MC), Wim Bekaert
(FK), Arne Deprez (DSA)
Verontschuldigd: Joost Depotter (Schamper)
1. Goedkeuring verslag
Vanaf nu moeten de familienamen er altijd bijgezet worden en moet er cohesie komen qua
verslagneming.
Voor de rest goedgekeurd!
2. Mededelingen uit de DSA
* Het conferentiesysteem is er en Pieter is het aan het opbouwen. Het zal binnenkort klaar zijn maar
de vijzen waren niet bijgeleverd.
* Er wordt een nieuwe frigo aangekocht door Jochen, het liefst een bakfrigo zodat die gemakkelijk
naar de Trechterzaal en dergelijke kan vervoerd worden. Zo komt er ook ruimte vrij achter het
podium. Niels vraagt of er slotjes op de frigo’s komen. Niemand kan zich herinneren dat dit al
besproken is geweest maar het blijkt een nuttige droom van Niels te zijn. Quentin stelt voor om de
nieuwe frigo te kopen met een slotje. Het wordt bekeken of het mogelijk is.
* De brochure wordt aangepast om te laten drukken. Eigen pagina’s moeten gecheckt worden en
aangepast worden waar nodig door verantwoordelijke van pagina. Pieter stelt voor om Schamper de
lay-out wat cohesie te geven maar Inneke vindt het net leuk dat het per Konvent anders is. Er wordt
voorgesteld om een niet-gekleurde achtergrond te gebruiken. Bert vraagt wat er wordt gedaan met
de overschot. Jochen gaat naar een college en gaat daar iedereen één exemplaar geven. Bert stelt
voor om er uit te delen op het Rectorendebat maar Jochen ziet niet echt de relevantie. Er kan
misschien wel aan de kandidaten brochures gegeven worden. Het is echter niet het moment om dat
nu aan de studenten te geven. Hannah en Arne fixen dit.
* Joachim Lommelen had vorige keer een klacht in verband met het wissen van activiteiten tijdens
blok. Sofie zal dat niet meer doen, we proberen de activiteiten in te plannen in de podiumzaal in de
inhaalweek. Het is niet onmogelijk om activiteiten tijdens de blok te doen. Buiten de Plenaire zijn er
geen andere lokalen beschikbaar voor activiteiten. De fotoklas kan gebruikt worden voor
vergaderingen.
* Jochen laat weten dat de akoestische panelen in de turbinezaal wat vertraging hebben maar er
zeker komen. Ook voor de pc-klas zal hiervoor gekeken worden op termijn.

3. Mededelingen uit de GSR
Er wordt vermeld dat internet in de fotoklas niet goed werkt. Er moet daar draadloos internet komen
als het als vergaderlokaal wordt gebruikt. Internet in het algemeen in de Therminal is een probleem.
Jochen zal dit bekijken maar voor de fotoklas zal het moeilijker zijn dan voor bijvoorbeeld de
Trechterzaal.
4. Rectorendebat
Pieter vraagt of de VKV vragen gaat stellen. De vragen worden via het publiek gedaan, er zijn 20
minuten voor publieksvragen voorzien. Evy vraagt via Urgent.fm wat ze zouden doen met dingen
zoals Kajira en NSV.
De vragen die worden voorgesteld zijn “Bent u actief geweest in het verenigingsleven, en zo nee,
waarom niet?” en “Wat denkt u van een uitbreiding van de Therminal?”. Jochen zal de vragen stellen.
5. Mededelingen uit de SoRa
De voorstelling van het jaarverslag van DSV (70 pagina’s) is gepasseerd en het is interessant. Er wordt
best eens samengezeten met Jan in verband met het Sportkonvent. Wat precies is de ondersteuning
van GUSB uit en is het voordelig voor een vereniging om onder DSA te zitten of via GUSB.
Samenwerking DSA moet zeker besproken worden.
Evy laat weten dat er weinig is gezegd geweest over werking Urgent.fm. Evy ging de informatie
doormailen voor in het verslag. Er komt een stuver in de RvB van Urgent.fm.
Er was ook een positieve evaluatie door de dienst Communicatie.
6. Nieuwe vertegenwoordiger voor VKV in GSR en SoRa
Er is vanaf volgend academiejaar 1 persoon voor beide, met misschien stemrecht bij de GSR.
Stemrecht van Sora valt weg vanaf oktober wegens stuvo-decreet, dit was al een beslissing van een
VKV van vorig jaar.
Hoe wordt de kiesprocedure gedaan? Op de laatste VKV wordt dit besloten, kandidaturen moeten
minstens een dag op voorhand gemeld worden aan. De voorwaarden zijn 1 jaar VKV-ervaring en
volgend jaar nog student zijn. Mocht je als konventsvoorzitter kandidaat zijn moet je iemand anders
meenemen om een stem voor jouw Konvent uit te brengen. Evy vraagt of een volmacht mag. Jochen
zegt dat er niets in het reglement staat, dus beslist de VKV daarover: unaniem goedgekeurd. Je krijgt
de kans om u te motiveren en dan moet je naar buiten. Als er 3 zijn en er is geen 1 die na de eerste
ronde de meerderheid heeft, valt de kandidaat met de minste stemmen weg.
Conditionele beslissing: Wil de VKV dat de afgevaardigde nog geen stemrecht heeft in de GSR want
anders verliest de VKV haar stemrecht? Iedereen akkoord.

7. Varia
* Inneke vraagt dat de VKV’s via mail worden aangekondigd en duidelijker worden aangeduid. Het
moet via mails in plaats van via Facebook en de agenda op voorhand en voorbereidende
documenten op voorhand. Er moet ook een oproep komen voor agendapunten vóór een agenda
wordt opgesteld.
* Kevin stelt voor om, na het voorstel van Evy, de evaluatie van U4 te agenderen op de volgende VKV
omdat er niet voldoende kon worden nagedacht op voorhand. Iedereen gaat akkoord en het wordt
verzet naar de volgende VKV.
* Rien vermeldt dat het controlepaneel is veranderd door activiteiten. Er is geen overzicht meer van
wat al ingevuld is. Je moet altijd in de kalender zelf kijken. Toon zal dit aanpassen.
Pieter vermeldt dat je niet meer activiteiten kunt toevoegen in het verleden, wat goed is!
Als je een activiteit aankondigt de dag zelf is het nog steeds in orde voor verzekering.
* De evaluatie van Cultour zal op een aparte vergadering gedaan worden. Wim regelt dit samen met
Joachim Clabau
* Jochen vindt dat de evaluatie van het Rectorfeestje niet op een VKV moet gebeuren. Evy schrijft
een evaluatie voor zichzelf, maar evaluatie apart wordt moeilijk, gezien de drukke (examen)periode.
* Rien vraagt of Ad hoc functies opengesteld kunnen worden voor leden van de hogeschool. Volgens
het reglement kan dit maar voorzitter, milieu en penning mogen niet.
* Is er een DSA afsluitactiviteit?
Het ligt nog niet vast, normaal gezien wel. De datum zal nog volgen. Volgend jaar zal er alleszins een
weekend zijn.
* 15 mei is coming.
Er wordt nog een mail gestuurd dat er tegen 15 mei iets moet ingediend zijn van subsidies.
* 7 mei verkiezing GSR, kandidatuur en motivatie moeten ingediend worden tegen zondag 5 mei om
middernacht.
* Nieuw bestuur Massacantus en Quentin is opnieuw voorzitter en Wim is Penning. Ongeveer
hetzelfde zoals vorig jaar.
* SlotVKV bepalen tijdens laatste lesweek (13 tot 17 mei), 14 of 16 mei? Donderdag 16 mei wordt
gekozen van 19u @ Therminal. Er zal geen BBQ zijn maar wel bowling, Joachim L gaat 2 bakken bier
zetten. Iedereen die kan, er zit een bon in de codex voor bowling. Er zijn nog wat special events die
avond. Opvolging mag meekomen.
Vergadering gesloten om 19u16.

