VKV 9 December 2013
Aanwezigen: Pieter-Jan Saenen (IK), Kato Van Eekert (WVK), Lauren Aers (WVK), Anouk De Ridder
(SK), Frisine Heyvaert (12UL), Inneke Plasschaert (PFK), Ewout Depauw (PFK), Rien Boete (HK), Sam
Van Den Meersche (FK), Evy Bauwens (Urgent.fm), Quentin Jansen (MC), Jochen Merlier (DSA), Arne
Deprez (DSA)


Goedkeuring vorige 2 verslagen:

Goedgekeurd


Puntjes DSA

Jochen laat weten dat de verenigingen die nog hun onkostennota’s in orde moeten brengen, dit ten
laatste tegen woensdag moeten doen. Indien dit niet het geval is, worden die kostennota’s niet
meer verwerkt.
Daarnaast zijn de kar met stoelen en de vestiairerekken toegekomen. Deze zullen standaard in de
Podiumzaal staan maar kunnen verzet worden aangezien ze demonteerbaar zijn. Deze worden niet
uitgeleend aan verenigingen maar indien een konvent ze nodig heeft voor een grote activiteit, kan
dit besproken worden.
Verder zijn ook de koelkasten toegekomen. Ze zijn echter nog niet mobiel want de wieltjes moeten
nog bevestigd worden. Er zal 1 in de Podiumzaal staan en 1 in de Trechterzaal. De halfwerkende
frigo die momenteel in de Podiumzaal staat, zal verzet worden naar de Drankenstock om eventueel
voor te koelen.
Tegen volgend jaar zullen nog enkele kleine aankopen gebeuren die echter niet voor de
verenigingen zullen zijn. Er wordt wel gekeken om eventueel een nieuwe beamer aan te schaffen.
Ten laatste laat Jochen weten dat hij samen met Jeroen Vanden Berghe, Bert Debaecke, Marc
Bracke en Betty naar de kelder van Home Fabiola gaan kijken is voor de uitbreiding van de
Therminal. Deze ruimtes leken een reële optie maar ze moeten nog gerenoveerd worden. Het zal
allicht ten vroegste 2020 zijn tegen dat deze ruimtes zouden kunnen gebruikt worden. De ruimtes
zijn ideaal voor filmprojecties en dergelijke activiteiten en er zijn zeker 3 ruimtes.


Puntjes SoRa

Jochen laat weten dat er niets speciaal is gebeurd behalve dat VLIR dicht bij een akkoord staat qua
herindeling academiejaar (geen herexamens tijdens augustus en in de plaats beginnen op 1
september). Er zal geen discussie zijn binnen de VKV maar vooral in de GSR. Het zal wel een impact
hebben op verenigingen qua jaarindeling. Inneke zegt dat het nog niet beklonken is want er zijn nog
andere ideeën.


Puntjes GSR

Niets
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Gebruik camionettes UGent

Jochen laat weten dat dit reeds door Niels werd aangehaald. Het zou handig zijn moesten
konventen de camionettes van de UGent kunnen gebruiken voor grotere evenementen. Iedereen
gaat hiermee akkoord maar de vraag is hoe dit wordt aangepakt. Jochen stelt voor om dit via een
nota in de SoRa te doen of om rechtstreeks naar DGFB te gaan. Het voordeel van het naar de SoRa
te brengen zou zijn dat er een positief advies komt. Evy vraagt of de SoRa hier wel een advies voor
kan geven. Dit kan want het gaat over de konventen. Sam wilt dit het liefst via de SoRa doen net
zoals Anouk. Evy vindt echter dat dit misschien een schop tegen de schenen van DGFB kan zijn en
stelt voor om het eerst informeel aan te brengen bij DGFB. Inneke laat weten dat als we niet de
eigenlijke kanalen gebruiken, we niets zullen hebben, er moeten afspraken gemaakt worden. Evy
stelt voor om het tijdens het variarondje van de SoRa van volgende week te vermelden.
Er wordt gestemd om het te vermelden tijdens het variarondje van volgende SoRa: Iedereen gaat
akkoord.


Recyca

Jochen laat weten dat we voor Nieuwjaar moeten laten weten hoeveel dozen we willen bestellen en
wat de precieze leveringspunten zullen zijn. Quentin vraagt of het wel nog de moeite is om deze
actie te doen. Ook Anouk twijfelt aan het nut van dit project. Evy vindt dat we het toch ten minste
op 1 plaats moeten proberen aangezien we hebben gezegd dat we het gingen doen. Jochen laat
weten dat in de Therminal zeker een paar dozen kunnen gevuld worden. Er wordt besloten om 100
dozen te gebruiken en om de Therminal als leveringspunt te gebruiken. Maar er moet ook vermeld
worden aan Recyca dat het moeilijk is voor de UGent om op een grote schaal een dergelijk project te
lanceren. Er wordt ook afgesproken om het te organiseren van 17 tot 21 februari. Ook al denken de
meeste mensen dat er een lage opkomst zal zijn, zullen we dit project zijn kans geven op kleinere
schaal. Bij positieve evaluatie kan er komend jaar een grote actie volgen.


Evaluatie 1ste semester en vooruitblik 2e semester

Quentin vond het “keitoffe vergaderingen” en herinnert iedereen aan de Massacantus.
Lauren vond het een toffe en leerrijke ervaring.
Rien laat weten dat het HK voor het eerst heel veel als konvent georganiseerd heeft. Dit was soms
positief, soms niet. Voor de rest was het een goed eerste semester en zijn er nog mooie dingen om
naar uit te kijken zoals het galabal.
Inneke vermeldt dat PFK haar gangetje gaat maar dat het iets beter in gareel moet getrokken
worden. De voorbije jaren werd er lakser omgegaan met dingen maar dit zal veranderen. Inneke
wordt de martin luther king van het PFK. Daarnaast gaat het prima met de GSR. De
studentenverkiezingen waarbij alles vernieuwd wordt, komen er weer aan. Indien je capabele
mensen kent, stuur ze allemaal naar Inneke.
Anouk vermeldt het lustrum en is zeer tevreden. De Gravensteenfeesten waren ook goed.
Momenteel is het SK bezig met statuten te herschrijven en daar wordt op de eerste RS van volgend
semester voor gestemd. Er wordt een stad bezet op 26/3/2014.
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Frisine zegt dat de 12-Urenloop begint in gang te schieten. Er heerst wel een mysterie omtrent
“specialekes” op de 12-Urenloop. Er moet ook onderhandeld worden met verschillende leveranciers,
omdat 1 mei als feestdag erna valt.
Sam vond het een goed semester. Alles werd geüpgraded en er werd meer geluisterd naar de
commentaren. De verenigingen zijn content. Volgend semester is er Dies Natalis (geheim) en dit jaar
zal het een knaller zijn. Er komt ook een FK-quiz.
Pieter-Jan laat weten dat het IK beter kan maar dat hij veel heeft bijgeleerd. Volgend semester kijkt
hij uit naar een meer actieve rol aan te nemen binnen de VKV. Hij bedankt ook Jochen voor het vele
geduld die hij heeft gekregen in verband met sommige verenigingen. Daarnaast was het leuk!
Evy vond het een goed semester voor Urgent.fm. Er is een nieuwe show en ze kijkt volgend
semester kijk uit naar de 12-Urenloop en de Community Day.
Jochen vond het een tof semester. Er waren veel leuke activiteiten en er zijn er nog een paar voor
naar uit te kijken. Daarnaast zal de opvolging van de DSA belangrijk zijn.


Community Day

Jochen vermeldt dat er wordt gewacht op de rector voor een beslissing of het wel doorgaat of niet.
Daarnaast is er richting VKV een tweeledige oproep. Eerst en vooral naar verenigingen die iets willen
doen daar, studenten zijn namelijk daar heel belangrijk en alle verenigingen worden gevraagd.
Daarnaast is er een vraag richting alle konventbestuurders om bereidheid te tonen om mee te
helpen. Om dit evenement te laten slagen hebben we veel hulp nodig. Het vindt plaats op
27/4/2014 en van 24/4 tot 28/4 gaan we veel hulp kunnen gebruiken om alles zo efficiënt mogelijk
te laten gebeuren. Inneke staat er achter maar qua mankrachten via PFK valt dit nog te bekijken. Als
GSR ook. Evy vraagt om iets te laten weten zodra er een go is. SK heeft tegen dan van bestuur
gewisseld maar Anouk wilt zeker nog meedoen. Er zal dus zeker genoeg mankracht nodig zijn voor
verschillende standen, connectiviteit en dergelijke.


Varia

Quentin: De ruimte naast de kopieermachine wordt gebruikt als opslagplaats voor de Massacantus
maar de bezems en aftrekkers zijn weg. FK heeft ze niet gebruikt. Waar zijn ze? Mss in archief met
rest van gerief 12UL?
Inneke: Klachten vanuit het PFK--> Centauro doet niet wat het zou moeten doen. Bestuursleden van
vorig jaar staan er nog in en die van dit jaar kunnen daar niet aan. Het wordt genoteerd. Evy wilt ook
in dat systeem in het geval ze een lokaal wilt aanvragen. GSR → kerstfeestje GSR morgen met
dessertbuffet en glühwein. Van harte welkom.
Anouk: raar dat er terug een UGent4Life is. Dit komt toch niet goed over dat er 2 edities naeen zijn.
Studenten begrijpen er niets van. (nvdr afdeling Communicatie organiseert zelf nu een UGent4Life,
terwijl de studenten dit enkele weken terug al deden)
Sam: Woensdag StuGent, vraag om puntje aan te kaderen dat in Gent een onveiligheidsgevoel groot
aan het worden is bij studenten. Sam zal dit punt daar behandelen.
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Evy: bestuurslijsten doorsturen aub. Ze heeft nog niets gehad. Die van WVK is al 3 weken
opgestuurd, maar Evy heeft precies niets ontvangen. Stuur een mail naar evyM.bauwens@ugent.be.
Uitzendingen tijdens blok dus nieuws mag altijd gestuurd worden. Vers Geperst en Spoetnik. Evy
vraag ook naar de evaluatie van de voetbalmatch AA Gent- OH Leuven? Sam laat weten dat er 2500
studenten waren waarvan 1100 van FK, 400 SK, 200 HK en veel individuelen. Hopelijk wordt het een
jaarlijkse gebeurtenis, want dit is dus een groot succes geworden.
Jochen sluit de vergadering om 20u36.
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