DIENST STUDENTENVOORZIENINGEN

Verslag VKV woensdag 10 september
Aanwezigen: Adel Mouchalleh (Schamper), Anouk De Ridder (Massacantus), Jens Vanden Meersschaut
(FK), Jorge Saesen (Massacantus), Maarten Herthoge (FK), Laurens Himpe (PFK), Jasper De Block
(hoofdverantwoordelijke UGentbar), Dieter Annaert (GSR-afgevaardigde), Bram Vandenberghe (GSR
en SoRa), Lies Vandevyvere (Urgent.fm), Jasmijn Dobbeleers (HK)
Verontschuldigd: Lisa Jonckheere (KK), Lauren Aers (WVK), Matthias Dewitte (IK), Jasper Juchem (HK)
1/ Goedkeuring vorig verslag
Anouk De Ridder: Er is wat verwarring over een van de puntjes rond het erkenningsreglement. Het was
niet duidelijk of het puntje nu wel of niet goedgekeurd werd en er zou vandaag een herstemming
volgen.
Joyce Albrecht: We zullen inderdaad een herstemming uitvoeren, maar vandaag is dit niet mogelijk
aangezien we niet in quorum zijn. Binnenkort wordt dit puntje ook besproken met de juridische dienst.
2/ Doopreglement
Joyce Albrecht: Er werden enkele kleine aanpassingen doorgevoerd aan het doopreglement daarom
zal er binnenkort ook een nieuwe officiële ondertekening plaatsvinden op het stadhuis.
Aankondigingen dopen: Er is geen voorziene procedure van Stad Gent ook al staat momenteel in het
reglement dat dit er wel moet zijn. Daarom zal er dit jaar uitzonderlijk via mij een lijst met de data van
de dopen naar de politie doorgestuurd worden.
Er wordt ook een oproep gedaan naar de niet-erkende clubs die dopen om aanwezig te zijn bij de
plechtige ondertekening en natuurlijk ook mee te ondertekenen
De plechtige ondertekening vindt plaats op 29 september om 18u. Bij deze wordt er ook aan de
konventsvoorzitters gevraagd om zelf aanwezig te zijn en zoveel mogelijk leden (met hun lint aan) mee
te brengen. Maarten Hertoghe en Jens Vanden Meersschaut zullen ook een klein persmomentje
houden waar zij hun ervaringen met dopen kort zullen beschrijven. Een mail met alle details volgt nog.
Verder nog enkele praktische puntjes rond de dopen:
- Alle perscommunicatie over de dopen gaat via Joyce. Zo willen we ongefundeerde roddels uit de pers
houden.
- De doopcontainers werden verplaats van de grot naar Amfitheater in Citadelpark.
- Enkel de doopverantwoordelijke kan de sleutel ophalen bij de Dienst Permanentie.
Anouk De Ridder: Zijn de containers ook beschikbaar voor niet-erkende clubs?
Joyce Albrecht: Als ze mee betalen absoluut.
Een vraag van Lies Vandevyvere: Er ging vorig jaar een document rond over het filmen van dopen. Iets
rond het recht op privacy en het niet herkenbaar mogen zijn op beelden zonder toestemming. Is dit
document er dit jaar weer? En kan over die privacyregeling eventueel met de politie overlegd worden?
Jens Vanden Meersschaut: Dat document bestaat inderdaad, maar eigenlijk is dat niets waard. Als je in
het openbaar aan een activiteit deelneemt dan mag je gefilmd worden. Ze mogen dit wel niet op
YouTube smijten. Het beste wat je kunt doen is nummerplaat of iets dergelijks noteren en als je dan
later merkt dat het filmpje op internet werd gezet, actie ondernemen.
Joyce Albrecht: We zullen een afspraak met doopverantwoordelijken vastleggen om alles eens op
voorhand te bespreken.
Het PFK moet trouwens ook een doopverantwoordelijke aanstellen.
3/ Erkenningsreglement

Directie Studentenvoorzieningen – Dienst StudentenActiviteiten
studentenhuis “De Therminal” Hoveniersberg 24, B-9000 Gent

www.student.UGent.be

Dit puntje wordt verplaatst naar de volgende VKV aangezien hier over moet gestemd worden en we
momenteel niet in quorum zijn.
Joost Depotter (Vertegenwoordiger van de VKV in de SoRa) vervoegt de vergadering.
4/ UGent for Life
Joyce Albrecht: UGent for Life werd reeds drie keer georganiseerd. Nu is de vraag of dit project willen
verderzetten? En zoja, doen we dit in de huidige vorm of herbekijken we het format?
Anouk De Ridder: Ik denk dat het concept moet herzien worden.
Joyce Albrecht: Zijn er binnen de VKV kandidaten om samen te zitten en te bespreken wat we anders
kunnen doen?
Joost Depotter: Het enthousiasme voor het project slinkt. We zouden als VKV beter iets zoeken waar
we zelf terug volledig achter staan.
Anouk De Ridder: Misschien is het een goed idee om het hernieuwde project aan bestaande
kapstokken te linken, zoals de 12-Urenloop of de Massacantus, zodat er meer verenigingen bij
betrokken worden buiten enkel de VKV. De konventsvoorzitters en andere leden van de VKV hebben
het vaak al druk genoeg en een extra project erbij nemen, wordt dan te veel.
Joost Depotter: Als je de grote evenementen erbij betrekt dan heb je sowieso ook al een groot publiek.
Joyce Albrecht: Ik had een eventueel voorstel als goed doel om een project rond op te zetten:
stamceldonatie. Er zijn verschillende mensen binnen de UGent die hier erg bij betrokken zijn en zeker
zouden kunnen gemotiveerd worden om hieromtrent een actie op te zetten.
Verder lijkt een samenwerking met de GSR ook erg wenselijk.
Dieter Annaert: Dat kunnen we zeker bekijken.
Jasper De Block: Nu kun je ook door het jaar heen de bar gebruiken. Als je bijvoorbeeld een meter bier
koopt dan gaat een bijdrage daarvan naar het goede doel.
Joyce Albrecht: Dit is een erg goed idee, maar we willen wel ook nog een slotevenement organiseren.
Binnen de VKV is er consensus over het totaal vernieuwen van het project.
5/ Verkiezing VKV-vertegenwoordiger in de SoRa
Dit puntje wordt verplaatst naar de volgende VKV aangezien hier over moet gestemd worden en we
momenteel niet in quorum zijn.
6/ Puntjes vanuit de GSR
Dieter Annaert: De Durf Doen website (een centrale website rond studentenparticipatie) ligt een beetje
op zijn gat. Nu willen we bij de GSR weten of we dit concept zouden oprakelen of er mee stoppen? Als
we de website willen behouden dan moeten de verenigingen de content van hun pagina’s op de site
updaten.
De VKV wil de website graag onderhouden en updaten.
Lies Vandevyvere: Het is ook wel belangrijk om er terug campagne rond te voeren. Als we het concept
willen behouden dan kan het best weer gelinkt worden aan een activiteit zodat de website voldoende
gepromoot wordt. Enkel de informatie updaten zou weinig nut hebben als niemand de site kent.
Joost Depotter: Als we een actie willen opzetten dan moeten we wel snel zijn want het is de bedoeling
dat dit door nieuwe studenten gebruikt wordt en vooral in het begin van het eerste semester. Aan de
site moet je volgens mij niet veel veranderen, het is vooral een kwestie om ze nieuw leven in te blazen.
Dieter Annaert: We plannen om er volgend academiejaar weer iets speciaals mee te doen, maar nu
nog een launch event organiseren is onmogelijk.
Lies Vandevyvere: Dan lijkt het me erg belangrijk dat de GSR op Student Kick-Off extra hun best doet
om de website te promoten.
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Joyce Albrecht: De VKV krijgt huiswerk: tegen volgende week de tekstjes met updates doorsturen naar
GSR.

7/ UGent-bar
De drie aanwezigen (Jasper De Block, Bram Vandenberghe, Dieter Annaert) die mee verantwoordelijk
zijn voor het runnen van de bar stellen zich kort voor.
Jasper De Block: Ik regel vooral alle praktische zaken. Ik heb zelf vier jaar in de horeca gewerkt en ken
mijn weg rond een tap. Onze grootste zorg momenteel is mensen vinden om in de bar te werken. Wij
zorgen voor de bar en de drank, maar we hebben nog vrijwilligers en cliënteel nodig.
Dieter Annaert: Ik volg de werking van de bar op als verantwoordelijk van het Dagelijks Bestuur van de
GSR.
Bram Vandenberghe: Ik houd mij bezig met de praktische werking, vooral de organisatie op avonden
dat er geen verenigingsactiviteiten gepland zijn.
Dieter Annaert: Even over het feit dat we hopen dat verenigingen als vrijwilligers helpen met de bar: Als
je als verenging manuren levert in de bar dan zit daar een beloning aan vast: kortingen in de bar,
tapcursussen, … Dat is het win-win verhaal dat we met de bar willen creëren.
Vragen van de VKV:
Jens Vanden Meersschaut: Er is een brochure opgesteld en naar de konventen verstuurd, maar deze is
veel te vaag. Daarnaast is het e-mailadres waar we jullie op moeten contacteren erg onproffesioneel.
Jasper De Block: Er komt waarschijnlijk een website en dan kunnen we het e-mailadres veranderen,
maar we willen eerst de bar op poten te krijgen.
De brochure is vaag omdat we momenteel nog in een fase zitten waar er veel te onduidelijkheid is. De
kringen en verenigingen moeten naar ons komen met vragen of om te onderhandelen over het
organiseren van activiteiten.
Jens Vanden Meersschat: Maar het document vertelt niets meer dan wat jullie gezegd hebben op de
bespreking van Jonas op de speciale FK-vergadering die we om jullie te steunen hadden
georganiseerd. Dus waarom moeten wij onze verenigingen daar dan nog mee spammen?
Dat beloningssysteem wordt bijvoorbeeld niet vermeld terwijl dit toch belangrijke informatie is.
Jasper De Block: Maar we kunnen nog niets beloven omdat we niet weten hoe de bar zal werken. Dus
dat beloningssysteem kunnen we nog niet uitgewerken en op papier zetten.
Is er totale apathie bij de verenigingen dan is de kans op slagen klein, is er veel enthousizsme dan kan
de bar winst draaien.
Anouk De Ridder: Voor mij is het probleem dat we sinds een van de laatste VKV’s, in mei of juni, nog
niets nieuws gehoord hebben. Nog geen concretere uitwerking of zoiets.
Er is toen ook al op geduid dat het enthousiasme vanuit de clubs van het SK problematisch wordt want
elke club of kring heeft al een clubcafé. Als UGent-bar moet je je onderscheiden van hun clubcafés.
Jullie focussen op het laten doorgaan van activiteiten overdag, lijkt mij dan ook een goed idee. Zo kun
je als een extra locatie, naast de Therminal, de kringen enthousiast krijgen over de bar, volgens mij.
Jasper De Block: Zoals ik zei: Alles is te bespreken, maar jullie moeten contact op .
Lies Vandevyver: Ik volg Jens en Anouk volledig. Jullie hebben goede bedoelingen en er is een goede
start en basis. Het is ook positief dat jullie open staan voor onze input.
Maar het zal niet werken als jullie blijven verwachten dat een kring naar jullie moet komen met
voorstellen. Jullie moeten zelf actief contact leggen met de verenigingen en het concept verkopen.
Jasmijn Dobbeleers: Als Home Konvent moet ik ook zeggen dat het gebruik van de bar niet zo
aantrekkelijk is voor onze homeraden. Alle homes hebben een bar met pintjes aan een euro en onze
kalender staat al vol activiteiten.
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Laurens Himpe: De verenigingen van het PFK houden vaak politieke debatten. Daarna op café gaan in
de UGent-bar lijkt mij niet ideaal aangezien jullie al om 1u ‘s nachts dicht moeten. Ook de geluidslimiet
van 85 decibel is extreem laag.
Maarten Herthoge: Ik denk dat de algemene mening van de VKV is dat het barconcept niet haalbaar
lijkt. Zoals Anouk zei, moet jullie je meer gaan profileren als tweede Therminal in plaats van bar. Als
verenigingen een locatie zoeken voor hun receptie of spaghettiavond of wat dan nog dan weten ze dat
ze bij jullie terecht kunnen.
Anouk De Ridder: Misschien is het wel een goed idee om te gaan samenwerken met DSA om
verenigingen door te sturen als de Therminal vol zit en de vereniging op zoek moet naar een alternatief.
Jasper De Block: We kunnen het document aanpassen, aanvullen en opnieuw naar de VKV
doorsturen.
Joost Depotter: Misschien maken de barverantwoordelijken best een vrij technische mail en dan
kunnen de praesessen van de konventen zelf een stuk toevoegen waarin ze de voordelen van de bar
voor hun eigen verenigingen benadrukken.
Lies Vandevyvere: Is de bar echtenkel bedoeld voor UGent-studenten?
Jasper De Block: In theorie is de bar voor de UGent-community dus ook personeel en anderen, maar
in de praktijk kunnen we natuurlijk niet controleren wie er bij ons op café zit.
Lies Vandevyvere: Ik vind dat je in de eerste weken wanneer je de bar aan het promoton bent, je wel
moet richten op alle studenten. Iedereen die de bar passeert op straat moet weten dat er een nieuw
café open is. Je moet geen onderscheid gaan maken tussen studenten.
Jens Vanden Meersschaut: Daarmee ga ik niet akkoord. Ik vind juist dat het belangrijk is dat we ons
enkel op UGent-studenten richten.
Joyce Albrecht: Misschien kun je je richten op specifieke plaatsen waar vooral UGent-studenten komen,
zoals de Brug.
Jens Vanden Meersschaut: Ik heb een vraag over raad van bestuur van de bar: Zit daar al een ZAP’er
in?
Jasper De Block: Ja. Er kan trouwens ook iemand van de VKV in zitten als daar interesse voor is.
Laurens Himpe: Er was vorige keer toch consensus binnen de VKV dat we niemand in de RvB laten
zetelen?
Joost Depotter: Ik vind dat dit wel een goed idee zou zijn.
Maarten Hertoghe: Ik ben geen voorstander van een VKV-lid in de raad van bestuur te laten zetelen.
Eigenlijk ben je een gewoon lid en heb je niet de zelfde rechten als een effectieve bestuurder. Eigenlijk
is dat hetzelfde als lid zijn van de algemene vergadering, meer niet.
Jasper De Block: In die AV zetelen ook de buurtbewoners in enzovoort. De raad van bestuur houdt zich
eerder bezig met de strategische plannen. Dit lijkt mij interessanter voor de VKV.
Ondanks enkele bezorgdheden van de VKV wordt er beslist om iemand van de VKV te laten zetelen in
de RvB van de UGent-bar.
Jens Vanden Meersschaut: Wat is de link tussen de GSR en de vzw eigenlijk? Beperkt zich dit tot de
lening die de vzw aanging met de GSR?
Dieter Annaert: De UGent-bar is een project van enkele mensen die in de GSR zaten op het moment
dat het idee ontstond, maar ondertussen hebben we een vzw opgericht en staat dit dus los van de
GSR.
8/ Varia
Anouk De Ridder: Ik heb een puntje vanuit het SK: De levering van Rodenbach (bier en potten) voor de
Gravensteenfeesten komt al toe op vrijdag, maar het evenement gaat pas door op dinsdag. De
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maandag is een feestdag dus dan laten leveren is simpelweg niet mogelijk. Nu is de vraag of het SK
deze levering tijdelijk mag stokkeren in de Therminal.
Joyce Albrecht: Ja, dit is oké.
Laurens Himpe: Een verzoek aan de Student Kick-Off: Het PFK zou het waarderen als alle PFKverenigingen weer op één rij zouden staan in het infodorp op de volgende Kick-Off. Dit jaar is dat niet
het geval wat we erg spijtig vinden.
Jorge Saesen: Er werd op een eerdere vergadering van de VKV afgesproken dat als er nog iets van het
Actiefonds over is dat de Massacantus krijgt. Wanneer wordt dit bedrag doorgegeven?
Joyce Albrecht: Het actiefonds wordt verdeeld op de subsidievergadering later dit jaar.
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