DIENST STUDENTENVOORZIENINGEN

Verslag VKV maandag 13 oktober 2014
Aanwezigen: Ewout Leys (SK), Frédéric Piccavet (Schamper), Anouk De Ridder (Massacantus), Jens
Vanden Meersschaut (FK), Maarten Herthoge (FK), Laurens Himpe (PFK), Bram Vandenberghe
(GSR en SoRa), Lies Vandevyvere (Urgent.fm), Jasper Juchem (HK), Jelle Heyvaert (GSR) Matthias
Dewitte (IK), Simon Van Poucke (PFK), Lisa Jonckheere (KK), Lauren Aers (WVK), Jochen Merlier
(200 jaar UGent), Laura Lawaisse (GSR participatie), Jasmijn Dobbeleers (HK), Joyce Albrecht
(Studentenbeheerder), Hannah Demol (DSA) en Berdieke Soete (DSA)
Verontschuldigd: /
1/Goedkeuring vorig verslag
Joyce Albrecht: Zijn er opmerkingen?
Nee, het verslag wordt goedgekeurd.
2/Verkiezingen VKV vertegenwoordiger in de SoRa
Kandidaten: Bram Vandenberghe en Anouk De Ridder. Anouk De Ridder gaat naar buiten en Bram
Vandenberghe motiveert zijn kandidatuur. Bram Vandenberghe verlaat de zaal en Anouk De
Ridder motiveert haar kandidatuur.
Beide kandidaten gaan naar buiten en de vragenronde wordt voorbereid. Bram Vandenberghe
komt terug binnen voor de vragenronde.
Vragen aan Bram Vandenberghe:
- Wat is uw ervaring in het verenigingsleven?
- Bij een stemming in de SoRa volgt u uw eigen ideeën of stemt u met de mening van de
VKV in gedachten?
Bram Vandenberghe verlaat de zaal en Anouk De Ridder komt binnen voor de vragenronde.
Vragen aan Anouk De Ridder:
- Bij een stemming in de SoRa volgt u uw eigen ideeën of stemt u vanuit de VKV?
- Denkt u dat het beter is voor een kandidaat om al wat ervaring te hebben met de SoRa?
- Wat weet u nu al over het financiële reilen en zeilen van de SoRa?
Anouk De Ridder verlaat de zaal en de VKV bespreekt de beide kandidaturen en gaat over tot de
stemming.
Eerste stemmingsronde:
- Anouk De Ridder: 3
- Bram Vandenberghe: 5
- Onthouding: 1
Er wordt geen 2/3 meerderheid behaald, dus er komt een tweede stemmingsronde:
- Anouk De Ridder:
- Bram Vandenberghe: 5
- Onthouding: 0
Er wordt geen 2/3 meerderheid behaald, dus er komt een derde stemmingsronde. Eerst komt er
een nieuwe discussieronde.
Vragen (aan beide kandidaten):
- Wat is het voordeel van uw ervaring in het verenigingsleven voor de functie?
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- Gaat uw persoonlijke politieke opinie meespelen in de besluitvorming in de SoRa?
- Wat is uw workload, valt het te combineren met de functie?
De kandidaten komen terug binnen en beantwoorden de vragen. Jasmijn Dobbeleers (HK) komt
aan op de VKV. De kandidaten verlaten de zaal en er komt een derde stemmingsronde:
- Anouk De Ridder: 6
- Bram Vandenberghe: 2
- Onthouding: 1
Er is een 2/3 meerderheid behaald, Anouk De Ridder is de vertegenwoordiger van de VKV in de
SoRa en Bram Vandenberghe wordt opvolger/plaatsvervanger.
3/ Erkenningsreglement
Er moet opnieuw gestemd worden over volgend punt:
Een bijkomend gemotiveerd niet-bindend advies vanuit de VKV op vraag van de VKV. Er kan enkel
een bijkomend gemotiveerd niet-bindend advies vanuit de VKV geformuleerd worden op vraag van
2/3de van de leden, exclusief het Konvent waartoe de kandidaat-lidvereniging wil toetreden.
Er wordt beslist om een openbare stemming te houden.
- Voor: 9
- Tegen: 0
- Onthouding: 0
Er werd beslist om het punt te aanvaarden.
De VKV beslist om een pauze te houden van 10 minuten.
4/UGent auto’s
Volgende personen verlaten de vergadering: Ewout Leys (SK), Maarten Herthoge (FK), Lies
Vandevyvere (Urgent.fm), Laura Lawaisse (GSR participatie), Hannah Demol (DSA)
Joyce Albrecht: Voor het gebruik van de UGent auto’s is er een reglement opgesteld, bedankt aan
Joost om dit te regelen. Zo is er bijvoorbeeld een kopie van een rijbewijs + identiteitskaart nodig,
’s nachts mag je de auto’s ook gebruiken, de tank moet voor 25 % gevuld zijn. Het reglement
wordt nog doorgestuurd.
Jasper Juchem: Mogen de camionetten ook gehuurd worden?
Joyce Albrecht: Ja.
Jasmijn Dobbeleers: De auto die wij enkele dagen auto was niet makkelijk te besturen, hij was wat
verouderd.
Joyce Albrecht: Je zegt best specifiek welke auto je wilt om moeilijkheden te vermijden.
5/200 jaar UGent
Joyce Albrecht: Jochen Merlier krijgt het woord, hij is operationeel coördinator van 200 jaar
UGent.
Jochen Merlier: Voor de studenten-gerelateerde zaken krijg ik 100% verantwoordelijkheid. Dit wil
zeggen dat voorstellen voor evenementen waarbij studenten betrokken zijn, normaliter meteen
goedkeuring zullen krijgen andere zaken (lezingen vb) zullen misschien eerder vanuit het
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rectoraat beslist worden. We starten ruim 2 jaar op voorhand, een tip: grijp de kans als VKV en als
vereniging om voorstellen te doen. Brainstorming zal nu gebeuren, uitvoering in 2017. Voorstellen
moeten vanuit de verenigingen komen.
Jens Vanden Meerschaut: Misschien moeten we werkgroepen opstarten? Iedereen is akkoord.
Frédéric Piccavet: In welk academiejaar zal het plaatsvinden?
Jochen Merlier: Dat is nog niet zeker. Zeker niet 2016 – 2017, de officiële dag is 9 oktober 2017.
De discussie loopt nog, het gaat tussen academiejaar 2017 – 2018 of het jaar 2017. Maar het is al
zeker dat alle bestaande evenementen er in zullen vallen, voor nieuwe evenementen daar doet
de datum er niet zoveel toe.
6/Besparingen:
Joyce Albrecht: Een kleine 700.000 EUR zal bespaard worden in 2017 voor
studentenvoorzieningen: vb. verenigingen, homes, maaltijdvoorzieningen. Dit is geen goede zaak
voor het studentenengagement. Enkel de index zal volgend jaar verhogen. Koppeling met UGent
For Life: wat van jullie van het idee om dit te organiseren ten voordele van de
studentenvoorzieningen?
Jasper Juchem: Ik vind dit een goed initiatief.
Lauren Aers: Ik vind dit ook goed, er is veel betrokkenheid van de verenigingen.
Anouk De Ridder: Ik vind dit niet zo een goed idee. UGent For Life dient voor andere initiatieven,
we zullen veel kritiek krijgen. Dit kan wel een goed initiatief zijn maar dan moeten we duidelijk
maken dat het voor de studentenvoorzieningen is, voor de studenten die het echt nodig hebben.
Jelle Heyvaert: Ik heb dezelfde mening als Anouk De Ridder maar de kritiek kan makkelijk
weerlegd worden: het gaat niet enkel om te gegoede studenten maar vooral voor de
studentenvoorzieingen.
Joyce Albrecht: Verenigingen krijgen we niet goed mee, een evenement is misschien makkelijker
om hen mee te krijgen.
Anouk De Ridder: UGent For Life gingen we toch koppelen aan een bestaand event? De
massacantus bijvoorbeeld.
Lisa Jonckheere: Ik vind dit ook niet zo een goed idee, mensen zullen liever geld geven aan
initiatieven voor kansarmoede enzo.
Anouk De Ridder: Mischien is het een goed idee om een VZW te gebruiken waarbij we duidelijk
maken dat het voor studenten is die het wat moeilijker hebben.
Frédéric Piccavet: We moeten niet enkel aan het sociale aspect denken maar ook aan het
cultureel aspect.
Jens vanden Meerschaut: We moeten vooral kijken naar de haalbaarheid, hoeveel mensen
kunnen we inzetten?
Jasmijn Dobbeleers verlaat de vergadering.
Laurens Himpe: In het PFK zullen de meeste verenigingen zich vermoedelijk willen engageren
(hangt af van de invulling) maar het is misschien niet zo’n goed concept.
Joyce Albrecht: los van het concept: wil er iets gedaan worden aan de besparingen?
Anouk De Ridder: niet UGent For Life, dit is niet te verantwoorden. We moeten een event los
daarvan organiseren.
Jelle Heyvaert: De algemene consensus is dat er een specifiek project moet komen voor UGent,
zoeken wat er typisch UGent is. Voorstel UGent 2020?
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Jens vanden Meerschaut: Blijven we in de verenigingen of breiden we het uit?
Frédéric Piccavet: De VKV moet focussen op de verenigingen, de GSR focust meer op de
studenten in het algemeen.
Jens vanden Meerschaut: Wanneer worden de e-maillijsten aangepast, veel verenigingen hebben
de mails van de GSR niet ontvangen.
Joyce Albrecht: dit wordt zo snel mogelijk in orde gebracht. Besluit: we moeten snel beginnen met
de organisatie van een concept.
Laurens Himpe: iedereen moet er eens over nadenken en zet wat ideeen in de Facebookgroep
van de VKV.
Anouk De Ridder: We kunnen bijvoorbeeld 1 dag organiseren alsof het al 2017 zou zijn vb. Urgent
zendt een dag niet meer uit, de lokalen worden niet meer aangeboden, …
Laurens Himpe: Hoe kunnen we dit aanpakken zonder aankondiging?
Frédéric Piccavet: We zullen goed moeten overleggen met de verenigingen.
Laurens Himpe verlaat de vergadering.
Jens vanden Meerschaut: We moeten een werkgroep oprichten.
Jelle Heyvaert: We moeten vooral mensen uit de konventen en verenigingen motiveren om zich
te engageren.
Jelle Heyvaert, Joyce Albrecht en Anouk De Ridder: Het mag wel niet politiek getint zijn, de
verenigingen moeten als één groep staan.
Joyce Albrecht: Wie wil meedenken? (steken hun hand op: Joyce Albrecht, Lauren Aers, Laurens
Himpe en Simon Van Poucke). Ik richt een werkgroep op en dan zien we wie kan meehelpen, ik zal
dit regelen via de Facebookgroep van de VKV.
Jasper Juchem: Is dit nu ter vervanging van UGent For Life?
Joyce Albrecht: Nee, maar gaan we dit ook nog gaan organiseren? Ja, ik zal hiervoor ook een
opstartvergadering organiseren om te kijken of er voldoende interesse is.
Frédéric Piccavet verlaat de vergadering.
7/UGent Bar
Joyce Albrecht: Bram Vandenberghe zal een update geven.
Bram Vandenberghe: Eerst en vooral bedankt aan de VKV-leden die aanwezig waren in de eerste
week. We zijn goed gestart: het lokaal werd al veel gehuurd (we hebben er zelfs al moeten
weigeren). De financiën zitten goed, we zijn al kapitaal aan het opbouwen maar we moeten
rekening houden dat de lening aan GSR terugbetaald moet worden.
Thomas (Schamper) komt Frédéric vervangen.
Bram Vandenberghe: Vanaf vandaag staat er een TV. Er wordt ook gekeken om internet te
voorzien. Lauren stuurt contactgegevens van Zeus door aan Jelle om dit mee te bekijken.
Anouk De Ridder: Wat zijn de kleine events?
Bram Vandenberghe: Bijvoorbeeld een spaghettiavond Politeia, dat was een kleine 90 man, dit is
zo wat de capaciteit van de zaal. De samenwerking verliep vlot.
Jens vanden Meerschaut: Wie staat er achter de toog?
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Bram Vandenberghe: We zijn begonnen met een 5-tal vrijwilligers, nu zijn we met 15 -17 mensen.
Dit zit op dit moment goed. Het creditsysteem staat nog niet op punt en wordt de volgende keer
uitgelegd.
8/Varia
Joyce Albrecht: ik heb deze morgen overleg gehad met Stad Gent over een nieuw project waarbij
buurtbewoners hun buurt in de verf kunnen zetten. Ze willen dit doortrekken naar de
studentenbuurt en een rondleiding geven aan de buurtbewoners. Het gaat om de volgende
locaties: de Therminal, de Boekentoren (indien al mogelijk gezien de renovatiewerken), een
home, een kot van iemand uit de buurt (Matthias Dewitte vraagt eens rond), Urgent, … . Ik zal
doorgeven dat we vooral homes willen tonen, en niet per se een kot. De rondleiding zou starten
in de UGent bar, de Gentse tappers worden er ook bij betrokken omdat het eindigt in de
Overpoort. Het zal waarschijnlijk plaatsvinden op 19 februari 2014 maar dit kan nog veranderen.
Home Vermeylen zal het best zijn:
Jasper Juchem Ik zal dit bekijken.
Joyce Albrecht: Ik zal contact opnemen met Urgent. En ik zal de gegevens van Bram
Vandenberghe doorgevenr aan Joris om de UGent bar te bespreken.
Bram Vandenberghe: Er is reeds een goede samenwerking met de buurtbewoners, we hebben
nog geen klachten ontvangen.
Jens vanden Meerschaut: Een belangrijke tip voor de verenigingen. We hebben op de
beiaardcantus gemerkt dat we moeten laten weten als we over 85 dB gaan (enkel als het om
versterkt geluid gaat). De boetes kunnen gaan van 20.000 tot 30.000 EUR. Je moet dit aanvragen
bij de milieudienst, dit is vooral ook belangrijk voor de massacantus.
Joyce Albrecht: Willen jullie nog eens doorgeven aan alle verenigingen dat Anneke het
aanspreekpunt is voor alles qua Stad Gent.
Anouk De Ridder: Ter info: ik zal een mail sturen naar alle verenigingen om meer informatie te
verkrijgen over hun werking. Deze zal een van de volgende dagen uitgestuurd worden.
Simon Van Poucke verlaat de vergadering.
Jelle Heyvaert: Ik heb 5 variapuntjes.
(1) Wat betreft ons communicatiebeleid: vb. besparingen. Verenigingen moeten niet antwoorden
op vragen, ze mogen ze gerust doorsturen naar de GSR.
(2) Kan ik best konventvoorzitters contacteren of de verenigingen apart? Iedereen: Best eerst de
konventvoorzitters.
(3) Laat het weten als jullie teveel e-mails ontvangen.
(4) Iemand heeft een digitaal systeem met QR codes voorgesteld, het idee is wel goed maar
gelijkaardig aan de DSA kalende alleen wordt de DSA kalender niet op die manier gebruikt. Dit
moeten we misschien veranderen. Is het mogelijk om een eenvoudig en geïntegreerd systeem op
te zetten?
Joyce Albrecht: Dit is te bekijken met Durf doen.
(5) Er moet een eindverantwoordelijke komen voor de website van durf doen.
Lauren Aers: Ik kan dit allemaal zelf aanpassen, de gegevens daarvoor heb ik gekregen van Pieter
De Baets.
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Joyce Albrecht: We zullen hem contacteren via de nieuwe IT’er.
Jasper Juchem: Momenteel moeten we activiteiten invoeren op vier verschillende plaatsen, een
extra kalender is niet zo evident om er nog bij te nemen.
Jelle Heyvaert: Daarom het voorstel voor een eenvoudig en geïntegreerd systeem.
Anouk De Ridder: Dit moet mogelijk zijn, dit is voor het SK en FK ook gelukt.
Joyce Albrecht: Ik bespreek het met de nieuwe IT’er, maar dit is geen prioriteit. Eerst moeten er
heel wat andere zaken aangepakt worden.

Joyce Albrecht: Voorstel voor een datum voor de volgende VKV: 4 november 2014 om 19u00 in de
Therminal.
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