VKV 29 september 2013 – 20u
Aanwezigen:
Betty (GSR), Janos (GSR), Quentin (MCC), Inneke (PFK), Anouk (SK), Niels (SK), Wim (12UL), Joachim (KK),
Sam (FK), Camille (FK), Pieter-Jan (IK), Wouter (Schamper), Lauren (WVK), Kato (WVK), Jochen (DSA),
Arne (DSA), Joyce (HK), Rien (HK)
Verontschuldigd: Evy (Urgent.fm), Joost (VKV-afgevaardigde Sora)
•
•

Verwelkoming en opening AJ '13-'14
Goedkeuring vorig verslag

Elektronisch gedaan en was in orde.
•

Agenda:

Goedgekeurd.
•

Mededelingen uit de DSA:

-- 12urenloop: financieel verslag en vraag rond subsidiëring + beslissing oproep nieuwe hoofdcoördinatie
12-urenloop 2014.
Wim komt aan het woord en laat weten dat de 12-urenloop zonder subsidies een verlies heeft van 5863€. De subsidies zijn meer dan dit verlies en hij vraagt de rest van de subsidies als buffer voor
volgende edities. Niels laat weten dat het een enorm goede editie was en dat er ook extreem goed weer
was, een extra buffer zou handig zijn voor volgende edities indien er slecht weer zou zijn. Wim vraagt of
er nog vragen zijn. Jochen vraagt wat een opblaasbaar persoon precies is en Wim laat weten dat het een
dansend luchtpersoon is (http://globalgoodgroup.com/wp-content/uploads/2013/06/2012-12-13-15-40498.jpg). Pieter-Jan vraagt wat de algemene kostenuitgaven waren van vorige edities, hoe dit te
vergelijken is met de huidige editie en wat het verschil is met vorige jaren.
Wim zegt dat vorige
edities gelijkaardig waren. Er waren echter lagere uitgaven dit jaar, verenigingen moesten minder
betalen voor tenten en grondkosten dan vorig jaar. Op tenten was er ongeveer €2000 verschil, op de
toren €500. Jochen vraagt of er nog vragen zijn en gaat over tot de stemming.

Stemming: Wie gaat er akkoord met het toekennen van het volledige subsidiebedrag aan de 12-Urenloop?
6 stemmen voor, 1 onthouding en geen stemmen tegen. De VKV stemt positief.
Jochen neemt het woord en vraagt aan de aanwezigen hoe de openstelling van de coördinatoren van de
12-Urenloop zal aangepakt worden. Welke voorwaarden worden er gesteld en mogen ze opkomen in
duo of niet? Quentin stelt voor om de statuten te volgen maar Jochen laat weten dat deze nog niet
officieel op papier zijn gezet en er dus nog kan bepaald worden hoe de selectieprocedure wordt
aangepakt. Inneke vermeldt dat duo’s het volgens haar moeilijker maakt, Camille voegt toe dat er echter
wel een goede samenwerking moet zijn want als de communicatie niet 100% is, heeft dat gevolgen. Niels
vindt dat er zeker een jaar ervaring moet zijn voor de voorzitter want het is een voordeel als je weet hoe
alles draait. Quentin stelt voor om een eerste ronde te doen met mensen met ervaring en daarna

eventueel een tweede ronde waar de functie verder wordt opengesteld. Jochen zegt dat het een optie is
maar vindt het eerder moeilijk om naar buiten te brengen wegens omslachtigheid. Wim stelt voor om
allebei de opties toe te laten, zowel als duo opkomen als apart. Inneke gaat akkoord omdat deze manier
niet noodzakelijk de goede samenwerkingskracht uitsluit.
Stemming: Wie gaat er akkoord dat de functies worden opengesteld met als voorwaarde dat de
voorzitter minstens 1 jaar ervaring heeft en dat zowel individueel als in team opkomen mogelijk is maar
dat er wel 2 personen nodig zijn? 7 stemmen voor, 1 onthouding en geen tegen. De VKV stemt positief.
Daar aansluitend haalt Jochen aan dat de AUGent een sportbudget voorziet om sportactiviteiten zoals
evenementen en losse sportzaken te ondersteunen. Vorig jaar werd dit gebruikt voor Student Street
Soccer en het SK. Het budget hiervoor is €2500 en de VKV kan dit verdelen. Hij vraagt hoe iedereen dit
zou zien maar vermeldt dat het ook op de volgende VKV kan besproken worden. Het moet sowieso tegen
het einde van het jaar geregeld worden met AUGent. Iedereen kiest ervoor om het op de volgende VKV
te bespreken.
-- Stand van zaken en actiepunten Therminal

 Openbare aanbesteding akoestiek Turbinezaal/PC-klas.
Er wordt door Arne een openbare aanbesteding geregeld voor het akoestisch optimaliseren van de
Turbinezaal en de PC-klas. Een openbare aanbesteding is nodig bij bedragen boven de €8000. Er zijn
reeds 8 bedrijven gevonden die we zullen aanschrijven. Zij krijgen 2 weken om de zalen te komen
controleren en daarna nog 2 weken om de offerte aan te leveren. De deadline is dus 31 oktober 2013.
Indien 3 bedrijven reageren, is de offerteaanvraag geldig.
 Vervollediging akoestiek Trechterzaal.
Jochen licht toe dat dit werd aangevraagd door de culturele verenigingen omdat de zaal voor een of
andere reden maar voor de helft akoestisch is geoptimaliseerd. De 2de helft zal door Jochen aangevraagd
worden. Het geheel zal nu meer kosten, dan indien het in één fase was gebeurd, maar daar kunnen we
nu niets meer aan veranderen. Er moet nog aan de zijkant een gordijn komen en bovenaan de zaal komt
er een permanent gordijn. Het zal echter geen openbare aanbesteding zijn omdat de prijs vermoedelijk
onder €8000 zal liggen.
 Aankoop goederen.
Jochen laat weten dat er een mobiele frigo met slot wordt aangeschaft en dat er waarschijnlijk zal
gekeken worden voor een extra frigo in de Trechterzaal. Zo kan er een andere frigo gebruikt worden in
het geval de podiumzaal wordt gebruikt. Financieel zou dit haalbaar moeten zijn.
-- Toegang UGent voor studenten
Jochen licht het probleem toe. De Universiteit wilt een nieuw beleid uitvoeren waarbij geen enkele
studenten na 22u of tijdens het weekend nog in een universitair gebouw aanwezig mag zijn. Er mag geen
last zijn om de Therminal of verenigingslokalen binnen te raken dus gingen Jochen, Sam en de stuvers
overleggen. Hierdoor werd besloten dat het beleid pas vanaf 1 november 2013 zou worden ingevoerd.

Daarnaast kunnen studentenverenigingen met een lokaal in een universitair gebouw die kosteloos
reserveren via Centauro op avonden waar ze later dan 22u aanwezig zullen moeten zijn. Verenigingen
die spullen willen terugbrengen, moeten de permanentie opbellen die, volgens de dienst permanentie,
ten laatste een kwartier later ter plekke zullen zijn.
Er volgt een discussie waarbij de niet-betrokkenheid van de stuvers op voorhand het centrale thema is.
De beslissing stond al op papier en was al geagendeerd op het bestuurscollege voor er ook maar een
student wist wat er te gebeuren stond. Er was wel een overleg aangekondigd, maar dit bleek dus vooral
om de beslissing mee te delen, dan wel om ze te vormen. Bert was de eerste die de beslissing, via de
voorbereidende documenten van het Bestuurscollege, kon lezen. Deze werkwijze wordt door de GSR en
de VKV sterk misprezen. Veel meer nog dan de beslissing op zich, wordt dus de gevolgde procedure als
problematisch bestempeld.
-- UGent for Life-actie
Jochen vermeldt dat deze zal plaatsvinden op 19 en 20 november 2013 van 13u tot 13u. Het goede doel
dat werd gekozen is Babynest maar de werking rond het project moet nog opgestart worden. Er moet nu
echter al gecommuniceerd worden naar de studenten zodat ze reeds kunnen gemobiliseerd worden.
Verspreid dus zoveel mogelijk de datum en activeer zoveel mogelijk verenigingen. De komende weken
komt er meer info hierover via verschillende kanalen.
-- Overzicht grote activiteiten ’13-’14
Student Kick-Off woensdag 25 september 2013
Beiaardcantus woensdag 9 oktober 2013 (Mail Sam met wie je komt)
Studentikoze Opening 15 oktober 2013
Lustrumweek SK 25 oktober-1 november
Gravensteenfeesten woensdag 13 november 2013
Massacantus woensdag 11 december 2013
Dies Natalisfuif donderdag 20 maart 2014
Groot AUGent Dictee dinsdag 25 maart 2014
12-urenloop woensdag 30 april 2014
-- Infomoment DSA maandag 30/09 18u activering verenigingen
Jochen laat weten dat het morgen het infomoment is van de DSA dus stuur zoveel mogelijk DSA-mails
door naar de opvolging, ook via het FK en andere konventen naar penningmeesters. De opvolging moet
zo snel mogelijk gebeuren zodat er geen communicatie verkeerd loopt. De deadline is pas eind oktober
maar eigenlijk moet dit sneller gebeuren. Iedereen is uitgenodigd morgenavond.

-- Dopen
Er moet dit jaar extra opgelet worden en iedere dopende vereniging moet het doopdecreet
ondertekenen, tot welk konvent ook ze behoren. Joyce vraagt of dit ook geldt voor hogeschoolclubs en
Home Vesalius. Jochen laat weten dat dit inderdaad zo is, maar dat het geregeld wordt via respectievelijk
het SK en HK dan. Daarnaast vermeldt hij ook een interview waarbij iemand beweerde dat er geen
controle is in Gent over de dopen. Hoogst waarschijnlijk was het iemand van een caféclub die inderdaad

geen controle krijgen aangezien ze niet erkend zijn. Stad Gent moet hier iets aan doen want het is elk
jaar een probleem. Er zal de komende maand dus veel media-aandacht zijn voor dopen. Hij laat ook nog
weten dat de data van de dopen nog samen bekeken moeten worden zodat er niet te veel dopen vallen
op 1 avond. Iedereen vindt dat Jochen het interview goed heeft behandeld.
-- Subsidiëring van integrerende verenigingen (voorwaardelijk)
Lauren licht toe. Door de integratie zijn er verenigingen die overstappen naar UGent maar zij worden
echter per academiejaar gesubsidieerd. Dit betekent dat ze pas in januari kunnen erkend worden en dat
ze nu geen subsidies hebben. Wat doen we hiermee zodat er toch subsidies zijn voor hen? Sam vermeldt
dat er bij het FK ook 4 clubs komen met dit probleem. Niels stelt voor om het Actiefonds te gebruiken
maar vraagt hoeveel het zou bedragen. Kato laat weten dat de verenigingen van Hogeschool Gent €600
kregen per half jaar en stelt zelf voor om €250 per vereniging toe te kennen. Jochen vermeldt dat er
momenteel €4500 in het Actiefonds zit en dat het in principe kan gebruikt worden voor nieuwe
verenigingen. Anouk voegt dat dit een uitzonderlijke situatie is en dat het dus een goed idee is om het
Actiefonds te gebruiken.
Stemming: Wie gaat er akkoord met het voorwaardelijk en eenmalig voorzien van €250 per vereniging,
€1250 in totaal, uit het Actiefonds? 7 stemmen voor, 1 onthouding en 0 tegen. De VKV stemt positief.
Mededelingen uit de SoRa
--Geluidsbegrenzer
Betty licht toe dat er een nieuw systeem komt met een piekmaximum van 98 dba over 3 minuten De
kostenraming rekent €3000 voor de begrenzer zelf en niets voor de aanpassing voor de DSA zelf. Dit
wordt verder besproken op de GSR AV voor het budget.
--Uitbreiding Therminal
Betty licht toe dat de SoRa principieel akkoord gaat met het feit dat er te weinig lokalen zijn in de
Therminal, maar de kostenraming voor de Valtoren was tussen de €2,4 miljoen en €3,6 miljoen. Normaal
gezien wordt de Valtoren op termijn afgebroken en zou men liefst een groenzone vormen. Er kan echter
wel gekeken worden naar een systeem waarbij de verenigingen niet betalen voor een half uur opkuis of
naar andere gebouwen voor studenten. De vraag kwam uit de SoRa om de nood specifiek in kaart te
brengen en aan te tonen waarvoor de lokalen vooral worden gebruikt. Jochen laat weten dat het SK een
lijst op aan het maken is van wat er allemaal wordt gedaan en dat de SoRa concreet wilt weten welke
soort lokalen er nodig zijn. Inneke vraagt of de regeling voor het gratis half uur opkuisen officieel is en
zowel Betty en Jochen beamen dit. Joachim heeft een voorstel voor een nieuwe zaal, een zaal zoals de
Trechterzaal maar dan nog groter. Jochen gaat akkoord dat er een grotere zaal moet komen voor de
culturele verenigingen. Inneke vraagt zich af of er lokalen zijn aan de Hogeschool die zouden kunnen
gebruikt worden. Jochen laat weten dat de sportzalen alleszins kunnen gebruikt worden maar hij weet
het niet zeker of hetzelfde geldt voor andere zalen. Het wordt nagegaan.
•

Mededelingen uit de GSR

Joachim laat weten dat de mails die voor Cultour gestuurd worden naar konventen moeten
doorgestuurd worden naar alle besturen. We bereiken niet iedereen waardoor sommige verenigingen

niet de kans krijgen om deel te nemen. Hij laat ook weten dat het aanbod wordt versterkt met 5
optredens in het NTG en dat er nu in totaal 25 evenementen worden aangeboden. Jochen laat weten dat
er informatie over Cultour gegeven wordt op het infomoment van de DSA.
-Varia
Pieter-Jan zegt dat Indosag erkend is en vraagt hoe hij dit moet regelen qua subsidies voor dit werkjaar.
Jochen laat weten dat dit eerst intern moet besproken worden. Daarnaast laat hij weten dat we dit jaar
boven de 100 verenigingen zullen zitten omdat er een grote boom is dit jaar. Op 16 november 2013 zal
er dan ook een grote erkenningsronde zijn. Hij heeft ook voor de integratie €4000 extra gevraagd voor
de subsidies.
Joachim vraagt om stoelen op karren aan te kopen omdat er klachten zijn over de huidige stoelen.
Jochen: antwoordt dat dit zal bekeken worden want het staat sowieso op de aankooplijst.
Niels vraagt of het echt niet mogelijk is om de gele camionette als vereniging te gebruiken. Jochen laat
weten dat dit vooral iets is voor stuvers want enkel RvB’ers en Jochen mogen dat doen. Het probleem
wordt het best aangekaart via de stuvers zodat er een andere regeling kan komen. Janos voegt hier aan
toe dat de GSR een bakfiets heeft die kan uitgeleend worden aan studentenverenigingen en Betty vraagt
of er al een plan is voor een eventuele aanvraag, het zou het best zijn om een document op te stellen
vanuit een samenwerking tussen de VKV en de GSR. Niels zegt dat hij sowieso dacht aan een maximum
aantal uitleningen per verenigingen en Janos stelt voor om zoveel jaar een rijbewijs hebben als vereiste
te nemen. Jochen laat nog weten dat de camionette enkel kan uitgeleend worden tijdens kantooruren
en dat dit verder wordt besproken in samenspraak met de GSR.
Joyce laat weten dat de 12-Urenloop nog €100 moet storten aan HK voor de waarborg.
Jochen zegt dat de balans voor het weekend in aankomst is.
--Mededeling Urgent.fm activering konventen/verenigingen
Jochen vermeldt dat Urgent.fm alle evenementen die georganiseerd worden, wil aanmelden. Ze hebben
nu ook een ochtendprogramma dat inspeelt op evenementen die doorgaan die dag. Laat zeker iets
weten aan Evy als je iets wilt promoten.
De vergadering wordt door Jochen gesloten om 21u50.

