DIENST STUDENTENVOORZIENINGEN

Verslag VKV donderdag 20 november 2014
Aanwezigen: Ewout Leys (SK), Lien De Borre (SK), Anouk De Ridder (Massacantus), Lisa
Jonckheere (KK), Toon Develtere (KK), Laurens Himpe (PFK), Simon Van Poucke (PFK), Matthias
Dewitte (IK), Lieselore Hamerlinck (IK), Jasper Juchem (HK), Jasmijn Dobbeleers (HK), Hans Maes
(HK), Frédéric Piccavet (Schamper), Thomas Jacobs (Schamper), Jens Vanden Meersschaut (FK),
Maarten Herthoge (FK), Lies Vandevyvere (Urgent.fm), Jelle Heyvaert (GSR) , Lauren Aers (WVK),
Feliciaan De Palmenaer (WVK), Maxim Mommerency (12-urenloop) en Jasper Van der Avert (12urenloop), Joyce Albrecht (Studentenbeheerder), Hannah Demol (DSA) en Berdieke Soete (DSA)
Verontschuldigd: /
1/Goedkeuring vorig verslag
Joyce Albrecht: Hebben jullie opmerkingen?
Nee: goedgekeurd.
2/Nieuw barreglement
Joyce Albrecht: Er is een nieuw barreglement ingevoerd, jullie hebben normaal gezien hierover
een mail gekregen. Het komt erop neer dat we iets strenger zullen zijn omtrent de opkuis van de
zalen e.d.. Een tweede verandering is de invoering van het gebruik van het materiaalkot, op die
manier kunnen verenigingen materiaal binnenbrengen na hun activiteit en niet de ochtend erna,
wat soms moeilijk kan zijn.
3/SoRa
Joyce Albrecht: Dan gaan we nu over naar de puntjes vanuit de SoRa, ik geef het woord aan
Anouk De Ridder.
Anouk De Ridder: Er is goed nieuws op het vlak van besparingen, het budget voor
studentenvoorzieningen blijft hetzelfde, 17.5% van het inschrijvingsgeld gaat naar
studentenvoorzieningen en dit zal zo blijven. Ook het budget voor de uitbreiding van de
Therminal naar Home Fabiola blijft hetzelfde. Wat betreft Home Boudewijn, we hebben eens
geluisterd naar de studenten wat zij willen, bijvoorbeeld is er vraag naar een multifunctionele
sportruimte ipv paddleruimte (nieuwe opkomende sport). Er zijn ook nieuwe regels: zo moeten
de twee luide activiteiten in homes eindigen om 3u ’s nachts in plaats van 5u ’s nachts, de andere
(onbeperkt aantal) activiteiten moeten nu om 1u ’s nachts eindigen in plaats van 3u ’s nachts. De
homeraad is hier niet mee akkoord dus er zal geprobeerd worden om dit voorstel te matigen.
Jasper Juchem en Jasmijn Dobbeleers: De opkuis van de zaal zit in die uren inbegrepen waardoor
we eigenlijk al moeten eindigen om 2u30 of 0u30 ’s nachts.
Jelle Heyvaert (GSR) komt de vergadering binnen.
Anouk De Ridder: Klopt, ook zijn er problemen met afspraken rond het kuismateriaal, er wordt
beloofd dat dit aanwezig zal zijn maar uiteindelijk blijkt dit niet zo te zijn.
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Jasmijn Dobbeleers: Nog een puntje, de studieruimte in de home is beter geïsoleerd dan de
ontspanningsruimte en het is dus niet logisch dat cantussen e.d. toch moeten plaatsvinden in de
ontspanningsruimte waar geen isolatie is.
Anouk De Ridder: Er is ook een enquête afgenomen bij de home bewoners. De resultaten van
deze enquête waren vrij positief, slechts 1.8% gaf aan eens last gehad te hebben van ‘algemene
overlast’, dit is niet zoveel. Het argument van overlast is dus niet gegrond voor de strenge nieuwe
regels, dit wordt ook aangekaart op de SoRa.
Anouk De Ridder: Wat betreft het FK en het gebruik van het UFO. Vorig jaar was er op de VKV
afgesproken dat omdat het PFK 2 maal per jaar het UFO mag gebruiken dat we dat zouden
doortrekken naar de andere verenigingen. Dit loopt mis nu FK het UFO wil gebruiken.
Joyce Albrecht: Er is een tussenoplossing, er is afgesproken met de verantwoordelijke dat
aanvragen sowieso zullen worden goedgekeurd. We zijn er mee bezig om het ook officieel in orde
te brengen.
Anouk De Ridder: Dan nog een laatste puntje. Ik wou eens polsen bij jullie wat jullie vinden van de
houding van Stad Gent tegenover studentenverenigingen. StuGent wordt altijd ingepland op een
datum die moeilijk ligt voor de studentenverenigingen (bijvoorbeeld ochtend na de Massacantus),
terwijl dit net het moment is om bepaalde zaken aan te kaarten. Is het noodzakelijk om een teken
te geven?
Jelle Heyvaert: Wat wil je concreet doen?
Anouk De Ridder: De data van StuGent vallen altijd samen met grote activiteiten waardoor het
voor verenigingen niet altijd mogelijk is om aanwezig te zijn en waardoor het onmogelijk is om
bepaalde zaken aan te kaarten.
Jelle Heyvaert: Je kan dit best eens bespreken met Anneke. We moeten ook eens kijken naar de
Jeugdraad, want daar wordt er meer naar geluisterd, StuGent is in feite enkel een
overlegplatform. De geluidsnormen zijn daar ook gepasseerd, StuGent heeft minder inspraak, dus
misschien is het niet zo nuttig om hen hierover aan te spreken.
Joyce Albrecht: StuGent heeft het voordeel dat ze heel veel partners aan tafel hebben die we dan
direct kunnen aanspreken.
Ewout Leys: StuGent is inderdaad vooral een overlegplatform maar mij lijkt het ook nuttig om dit
eens te bespreken met hen..
Joyce Albrecht: Maar de jeugdraad is zeker ook interessant.
Ewout Leys: Inderdaad, we zijn nu gebonden aan geluidsnormen en einduren e.d.. Dit is allemaal
op 6 november goedgekeurd terwijl onze activiteit op 12 november doorging. Er zijn teveel kleine
regeltjes waardoor we ons niet meer zo gewenst voelen.
Anouk De Ridder: Ik stel voor om een doodle te posten in de VKV groep, iedereen die wil
meewerken kan deze invullen en dan kunnen we eens samenzitten om een plan op te stellen
zodat we voorbereid naar hen toe stappen. Jullie kunnen altijd terecht bij mij voor al zo’n vragen,
jullie moeten zeker geen schrik hebben, zet me gerust in cc in de mails naar Joyce dan help ik
waar ik kan.
Joyce Albrecht: Dan heb ik nog een puntje in verband met cantuszalen. Blijkbaar gaan er vaak
illegale cantussen in de Latin Quarter en La Luna. Willen jullie doorgeven aan de verenigingen dat
dit niet is toegelaten. Dit is wel een signaal dat er een groot tekort is aan zalen, ik heb dit ook al
besproken met Chantal.
Ewout Leys: Chantal heeft me gezegd dat we de uitbaters in contact moeten brengen met
Horecacoach, er zouden mogelijkheden om subsidies aan te vragen voor de aanpassingen van de
zalen zodat ze legaal gebruikt kunnen worden voor cantussen.
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Joyce Albrecht: Ik zal dit ook meedelen op BOP Overpoort.
Matthias Dewitte: Wat zijn illegale cantussen?
Anouk De Ridder: Cantussen in zalen die niet brandveilig in orde zijn.
Jens Vanden Meersschaut: Wie is hiervoor aansprakelijk?
Joyce Albrecht: De uitbater. We moeten dit ook melden aan Stad Gent. Hoe groter het tekort aan
zalen, hoe meer illegale cantussen er zullen doorgaan.
4/Erkenningsreglement:update
Joyce Albrecht: Ik heb samengezeten met Sylvia D’Hooghe om enkele praktische zaken te
bespreken. Er zullen enkele kleine dingen veranderd worden maar geen grote zaken. Het zal nog
even duren voor dit allemaal zal besproken worden met Marc Bracke en Anouk De Ridder erbij,
want andere zaken zoals de subsidies hebben nu prioriteit.
5/UGent For Life
Joyce Albrecht: In de VKV groep was er een doodle ingevuld, er was redelijk wat respons.
Uiteindelijk was slechts één iemand aanwezig op het afgesproken moment (Lies). Ik vind dit
weinig respectvol, ik had hiervoor tijd vrijgemaakt en uiteindelijk hebben we niets kunnen
bespreken. ESN zou het overnemen maar ik heb sindsdien niets meer gehoord waardoor ik vrees
dat het dit jaar niet meer zal doorgaan. Dit is heel jammer maar zonder een organiserend team is
het niet mogelijk om dit te realiseren.
6/Evaluatie dopen
Joyce Albrecht: Dan gaan we nu over naar de evaluatie van de dopen. Het is een heel zware
periode geweest, in totaal zijn er 8 klachten van afval binnengekomen van verschillende
verenigingen. Er werd ook gedoucht in de douches van Home Vermeylen, dit kan echt niet en al
zeker niet als ze het vuil achterlaten. Er zijn daarnaast ook enkele overlastklachten geweest. Maar
ook één grote klacht, een vereniging die echt het doopdecreet geschonden heeft. De gevolgen zij
niet min, zo zal het doopdecreet opnieuw moeten bekeken worden. Dit heeft dus ook gevolgen
voor andere verenigingen.
Ewout Leys: Is er al informatie over de doopcontainer?
Joyce Albrecht: Ja, we zijn ook niet tevreden met hoe dit dit jaar is verlopen. Het systeem met het
cijferslotcode werkt niet, de codes werden doorgegeven aan andere verenigingen en er werden
ook gewoon gedumpt.
Jasmijn Dobbeleers: Ik heb nog een vraag over de douches in Home Vermeylen, hoe zijn ze
binnengekomen? Er is toch een receptie?
Joyce Albrecht: ’s Nachts, iemand die in de home woont heeft hen binnengelaten. De
permanentie heeft dit ontdekt en zo zijn wij dit ook te weten gekomen.
Ewout Leys: De doopcontainer is weg, betekent dit dat verenigingen die nog dopen nu zelf
verantwoordelijk zijn?
Joyce Albrecht: Ja.
Joyce Albrecht: De data van de dopen waren doorgegeven aan de politie, dat is vrij goed verlopen,
behalve één keer door een vereniging die langs de Kouter was gepasseerd terwijl een event
plaatsvond. De politie wil nu ook op de hoogte zijn van alle draaiboeken, maar dit hebben we
afgeketst. Ze pleiten ook voor een evenementaanvraag voor alle dopen maar ook dit gaat niet
door. Een stoet of iets dergelijks op de openbare weg, moet wel aangevraagd worden.
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Ewout Leys: Wat gebeurt er met het schaapvoorval? (Er is een dood schaap gevonden in het
Citadelpark.)
Joyce Albrecht: Er is weinig bewijslast, we vermoeden dat het van de Lamme Goden is, maar daar
is geen zekerheid over.
Ewout Leys: Deze vereniging wil ook het doopdecreet niet ondertekenen.
Joyce Albrecht: Het nieuwe doopdecreet passeert sowieso langs de VKV en SoRa, jullie
opmerkingen zullen dus zeker ook in acht genomen worden.
Jasper Juchem: Wanneer is het doopdecreet opgesteld?
Joyce Albrecht: Dit is vanuit StuGent door studenten opgesteld in 2001.
Jasmijn Dobbeleers en Anouk De Ridder: Als ze het doopdecreet nog strenger gaan maken, gaan
we dan niet nog meer moeite moeten doen om de verenigingen te laten teken?
Joyce Albrecht: Wij hebben hetzelfde standpunt maar het wordt nog besproken, er is tegenstand.
Stad Gent deelt wel onze mening.
Jens Vanden Meersschaut: Wel belangrijk om te melden dat we niet anders kunnen dan het
aanpassen, door het incident zijn we gedwongen dit te doen.
Joyce Albrecht: De aanpassing zal vooral een concretisering zijn.
7/Varia
Joyce Albrecht: Wat betreft het evenement met de buurtbewoners, de datum is verplaatst naar
12 februari in plaats van 19 februari omwille van de verlofregeling van enkele politici. Mijn vraag
aan jullie is om te helpen bij de organisatie. Het zou ’s avonds doorgaan, het ziet er een leuk
programma uit. Op het einde wordt er een gratis vat gegeven in Bar Jan Cremer. 26 februari zou
er dan ook een vragenuurtje plaatsvinden op Urgent.fm tussen 17u00 en 19u00. Hier mogen
studenten al hun vragen stellen aan de schepen in verband met het studentenleven. Mijn vraag
aan jullie is, willen jullie ook wat vragen stellen? Studenten zullen dat minder snel durven doen.
Een schema van de toer wordt ook nog doorgegeven zeker ook in verband met de rondleiding in
de homes.
Joyce Albrecht: Vanuit het FK is er een vraag gekomen naar de aanschaf van kielen. Een deal met
een leverancier zou de kosten hiervoor wat kunnen drukken. We vinden dit een zeer goed idee
maar aangezien wij als DSA een openbare instelling zijn, is dit voor ons heel moeilijk om te
organiseren. FK zou dit zien zitten, andere konventen die geïnteresseerd zijn laat gerust iets
weten.
Jens Vanden Meersschaut: We zijn er inderdaad al mee bezig.
Joyce Albrecht: We hebben deze deadline 5 erkenningsaanvragen ontvangen:
1. Lila
2. Waasland
3. Meetjesland
4. VVN
5. Armeense groep Hayasa
Joyce Albrecht: Laurens, er zijn nog opmerkingen bij de aanvraag van VVN, we hebben nog de
stamnummers nodig.
Laurens Himpe: Voor ons zijn ze niet in orde.
Joyce Albrecht: Voor ons wel, dus we zitten best samen want morgen gingen we hun aanvraag
doorsturen.
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Joyce Albrecht: Wat betreft de bloklocaties: de Therminal blijft hetzelfde, Kantienberg: zal nu ook
open zijn in de kerstvakantie: hiervoor worden er nog vrijwilligers gezocht.
Jasmijn Dobbeleers: Jullie kunnen dit best eens doorgeven aan onze verenigingen.
Joyce Albrecht: Er is ook een nieuwe bloklocatie, in de Aula, ter compensatie van de boekentoren.
Er zullen 210 plaatsen zijn en een ontspanningsruimte. Er zal gewerkt worden met jobstudenten
omdat het een delicate locatie is. Wij doen alleen de registratie.
Joyce Albrecht: Er zijn ook nog enkele verenigingen die hun inlichtingen- en bankformulier niet
hebben ingediend. ,We hebben hen hierover al aangeschreven maar kunnen jullie deze
verenigingen ook nog eens aanspreken? Ze zijn nu geschorst, wat betekent dat ze geen zalen of
materiaal meer kunnen gebruiken en ook geen subsidies meer kunnen aanvragen. De
subsidiedeadline is 28 november om 16u00, kunnen jullie dit ook nog eens meedelen aan jullie
verenigingen.
Laurens Himpe: Wij hebben ook nog een variapunt. Affiches die overplakt worden is altijd een
heikel punt binnen het PFK. Ditmaal werd er een onderwijsdebat georganiseerd door een van
onze verenigingen, de affiches hiervoor werden overplakt door posters van de GSR in verband
met de besparingen. Dit is misschien een ongelukkig toeval maar ik wou het wel eens vermelden.
Jelle Heyvaert: Waar was dit?
Laurens Himpe: In de Blandijn. Ik zal de foto’s (bewijsmateriaal) doorsturen.
Laurens Himpe: We vroegen ons ook af of diegenen die geen stemrecht hebben, de vergadering
willen verlaten als het gaat om subsidies. Is dit mogelijk?
Jelle Heyvaert: Volgens de statuten mogen we wel aanwezig zijn.
Joyce Albrecht: Urgent.fm heeft bijvoorbeeld geen stemrecht voor de subsidies maar is wel als lid
van VKV aanwezig.
Jelle Heyvaert: Het is niet noodzakelijk voor mij om aanwezig te zijn. De informatie komt sowieso
wel terecht bij ons maar we weten wel minder over de achtergrond. Dat is een nadeel, denk ik.
Laurens Himpe: De discussie kan gevoelig liggen.
Joyce: De discussies worden wel volledig opgenomen in het verslag, het maakt dus niets uit.
Matthias Dewitte: De Engelse versie van de website, hoe zit het daarmee?
Hannah Demol: We zijn ermee bezig, maar het kan wel nog even duren.
Jasper Juchem: Veel van de links werken niet op de website.
Frédéric Piccavet: Schamper staat tweemaal in de lijst.
Joyce Albrecht: Ik zal dit allemaal melden aan onze IT’er.
Jelle Heyvaert: Wat betreft die 17,5% van het inschrijvingsgeld dat gaat naar het budget voor
studentenvoorzieningen, dit is het minimum, het kan hoger liggen. Dit hangt af van het aantal
beursstudenten.
Anouk De Ridder: Inderdaad, dit is hetgeen waar niet aan geraakt zal worden.
Jelle Heyvaert: Nu is het 17.68% bijvoorbeeld. Hoe meer beursstudenten, hoe hoger het zal
liggen.
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Er is een pauze van 10 minuten. Marcel Vandamme (GSR) komt de vergadering binnen. Jasmijn
Dobbeleers verlaat de vergadering.
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7/Subsidieverdeling
Joyce Albrecht: Dan gaan we nu over tot de verdeling van de subsidies. Even ter herhaling, een
vereniging kan maximum 10% verliezen van het budget. Op het bord achter mij staat het
overzicht met de cijfers van vorig jaar.
Laurens Himpe en Ewout Leys: De bedragen die voor de vergadering zijn doorgestuurd, kloppen
niet. Dit komt waarschijnlijk door het Activiteitenkonvent dat niet meer bestaat en het feit dat de
Massacantus 3000 euro heeft gekregen uit het Actiefonds. (De bedragen worden aangepast op
het bord).
Joyce Albrecht: Dan doen we nu eerst een herverdeling van de budgetten die er nu nog zijn. Het
Actiefond: indien er niemand aanspraak op maakt dan gaat dit naar de Massacantus.
Iedereen is akkoord.
Joyce Albrecht: Dan, het sportbudget van de UGent, betreft 1000 EUR. Dit moet naar een sportief
doel gaan. Als we het niet gebruiken, gaat het verloren. Is er iemand die hierop aanspraak wil
maken?
Ewout Leys: SK. Nu het RUSS niet meer bestaat, hebben wij vervanging moeten zoeken in het Jan
Hyoenplein. Dat is veel duurder dus het extra budget zouden we goed kunnen gebruiken.
Joyce Albrecht: Jullie moeten dit wel nog dit jaar indienen, voor 28 november om 16u00.
Maxim Mommerency: Wij kunnen dit budget ook wel altijd gebruiken.
Joyce Albrecht: Iedereen akkoord om het budget te verdelen tussen SK en 12 urenloop?
STEMMING: unaniem goedgekeurd. (11 stemgerechtigden)
Joyce Albrecht: Dan gaan we verder met de verdeling van het budget voor 2015: 152 649 EUR. Dit
doen we op basis van vorig jaar.
Frédéric Piccavet: Moeten we niet eerst bepalen hoeveel er naar het Actiefonds gaat?
Joyce Albrecht: Ja, bedankt voor de correctie. Het nut hiervoor is al bewezen, zie Massacantus
bijvoorbeeld. Het is dus heel belangrijk dat het blijft bestaan. Mijn voorstel is om dit jaar opnieuw
4500 EUR te reserveren hiervoor, Iedereen akkoord?
STEMMING: unaniem goedgekeurd. (11 stemgerechtigden)
EERSTE RONDE
Joyce Albrecht: We gaan iedereen nu overlopen om te bekijken wie wat nodig heeft. Na aftrek
van het Actiefonds blijft er nog 148.149 EUR over om te verdelen.
SK
Massacantus
KK
12 urenloop
FK
PFK
IK
HK

500 EUR extra
Gelijk
Gelijk
Gelijk
500 EUR extra
262 EUR extra
1100 EUR extra
Gelijk
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WVK
Schamper
TOTAAL

850 EUR extra
850 EUR extra
4062 EUR extra gevraagd

Joyce Albrecht: Dit lijkt goed, er is blijkbaar nog budget over. Ons voorstel is om het overige in het
actiefonds te steken. Akkoord?
Jens Vanden Meersschaut: Doen we een motivatieronde eerst?
Joyce Albrecht: Akkoord.
MOTIVATIERONDE 1
SK – Ewout Leys: Een indexering is bij ons niet gebeurd de vorige jaren. We zijn ook professioneler
gaan werken met onze website en we hebben kosten met de server e.d., dit is een kost die blijft
de volgende jaren. We hebben ook veel inspanningen geleverd om onze verenigingen conform te
maken met subsidiereglement e.d. , praktisch al onze clubs zijn ook erkend, dus we kunnen deze
500 EUR goed gebruiken.
Massacantus – Lien De Borre: We hebben vorig jaar genoeg gekregen uit het Actiefonds om onze
schulden te betalen, het moet dit jaar lukken met ons huidig budget.
KK –Lisa Jonckheere: We hebben vorig jaar 1250 EUR bijgekregen maar we hebben ook veel geld
nodig: o.a. voor de zaalhuur voor optredens, sprekers, huur en kopies partituren, etc. Sponsors
hebben we ook niet. Met de verhoging vorig jaar komen we er net.
12-urenloop - Maxime Mommerency: We zijn financieel in orde, we hebben daarvoor ook vrij
grote inspanningen geleverd, het bedrag is dus nu voldoende.
FK – Jens Vanden Meersschaut: Het huidig budget is voldoende met de verenigingen die zijn
weggevallen.
PFK – Laurens Himpe: Wij hebben gewoon de index toegepast, we vinden het vreemd dat
anderen dit niet doen.
IK – Matthias Dewitte: De waarden van de UGent zoals internationaliteit willen wij met ons
konvent zeker uitdragen. Om dit te kunnen realiseren willen we daar dan ook meer fondsen voor
vragen. Durf Denken, Durf doen, uitwisselingen, … We willen met ons konvent hiervoor de
groeimogelijkheden geven. We worden ook steeds groter en groter. In 2008 waren we met 5
organisaties, we hadden toen meer budget. Nu zijn we met 9 organisatie, dus de delen worden
kleiner, extra budget is dus zeker nodig. Nieuwe groepen geven we een minimum van 200 EUR en
dat is goed voor een opstart.
HK – Jasper Juchem: We zitten nog niet tegen de grenzen aan, we geraken er nog met onze
reserves. Het huidig budget is dus voldoende voor ons.
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WVK – Lauren Aers: De gemiddelde subsidie is bij ons zeer laag vergeleken bij andere konventen.
We willen ook voor ons 40 jaar bestaan iets organiseren , budget daarvoor is zeer welkom. We
zijn ook veel sponsors kwijtgeraakt.
Schamper – Frédéric Piccavet: We krijgen jaarlijks 18000 EUR, onze drukkosten bedragen 24.000
EUR. Dit betekent dat onze budgetten er altijd door zitten. Extra uitgaven vangen we op via
sponsors en advertenties. Extra computers e.d. hebben we dit jaar via de GSR aangekocht. We
zitten dit jaar ook met een extra kost van 10.000 euro voor de vernieuwing van onze PC’s, en de
inkanteling waardoor we nieuwe uitdeelposten moet installeren, vernieuwing website, … 9000
EUR wordt door ons gezocht, 850 wordt gevraagd aan de VKV.
Joyce Albrecht: Slecht nieuws, de eerste berekening klopte niet, er is geen overschot. Vorig jaar
was er 145 156 EUR, nu 148 149 EUR, het verschil is 2993 EUR. Er wordt 4062 EUR gevraagd, dat
wil zeggen dat we een tekort hebben van 1069 EUR. Heeft er iemand opmerkingen over de
motivaties?
Laurens Himpe: Ik heb enkele vragen bij het WVK. Elk jaar vragen jullie nieuw budget, jullie
zeggen dat jullie proportioneel weinig subsidies per vereniging hebben maar jullie laten ook heel
veel verenigingen toe, vb. Moeder Theepot. Het PFK is streng voor het toelaten van nieuwe
verenigingen, we willen dat er een soort van kwaliteitslabel is en willen zuinig zijn met waar
UGent geld naartoe gaat.
Matthias Dewitte: De toelating van Moeder Theepot gebeurde via de DSA door UGent en ze
moesten toch in een konvent komen, misschien is het toevallig dat het terechtkomt bij WVK?
Joyce Albrecht: Dit is een andere discussie. Het reglement wordt aangepast, nu gaat het over
subsidies.
Jens Vanden Meersschaut: Een konvent heeft toch wel inspraak voor de erkenning van nieuwe
verenigingen?
Ewout Leys: Inderdaad, een konvent beslist toch ook wie wordt toegelaten tot het konvent? En
dus weet het ook op voorhand dat de subsidies in kleinere delen moeten verdeeld worden.
Lauren Aers: Nieuwe verenigingen krijgen bij ons een minimumbudget, het extra geld gaat dus
niet noodzakelijk naar de nieuwe verenigingen. Ik besef wel dat het onderliggend de discussie
rond Moeder Theepot betreft.
Lisa Jonckheere: Vorig jaar hebben jullie ook al veel bijgekregen. Waar gaat dit naartoe?
Lauren Aers: Vorig jaar zijn er ook enkele grote vereniging ingekanteld en dus hebben we extra
budget nodig gehad.
Thomas Jacobs: Het gaat hier niet om recht op iets hebben, wel om vragen of er iets extra kan
gekregen worden.
Joyce Albrecht: We gaan een tweede ronde houden als er niemand meer vragen heeft.
TWEEDE RONDE:
SK
Massacantus
KK
12 urenloop

500 EUR extra
Gelijk
Gelijk
Gelijk
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FK
PFK
IK
HK
WVK
Schamper
TOTAAL
EXTRA BUDGET BESCHIKBAAR
TEKORT

500 EUR extra
910 EUR extra
1100 EUR extra
Gelijk
850 EUR extra
850 EUR extra
4710 EUR extra gevraagd
2993 EUR
1717 EUR

Frédéric Piccavet: We kunnen anders een stemming houden (informeel) over de redelijkheid van
de vraag.
Anouk De Ridder: Akkoord, maar wat is de argumentatie voor de verhoging van het PFK?
Laurens Himpe: We hebben een gemiddeld budget van 910 EUR per vereniging, volgend jaar
hebben we een nieuwe vereniging. Dit is dus is onze nieuwe vraag omdat dit blijkbaar bij andere
konventen ook zo wordt beargumenteerd. Ook wij hebben geen sponsors.
STEMMING REDELIJKHEID VRAAG:
SK: unaniem goedgekeurd redelijkheid
KK: unaniem goedgekeurd redelijkheid
MC: unaniem goedgekeurd redelijkheid
12: unaniem goedgekeurd redelijkheid
FK: met tweederde meerderheid goedgekeurd
PFK: afgekeurd, ter discussie
IK: afgekeurd, ter discussie
HK: unaniem goedgekeurd redelijkheid
WVK: afgekeurd, ter discussie
Schamper: unaniem goedgekeurd redelijkheid
Laurens Himpe: Ons voorstel, laten we eens bekijken wat de verhoging door de index zou
betekenen voor alle verenigingen.
Joyce Albrecht: Is iedereen akkoord om dit te overlopen?
Ja.
BEKIJKEN BEDRAG MET INDEXERING:
SK
Massacantus
KK
12 urenloop
FK
PFK
IK
HK

165 EUR
165 EUR – Geschrapt
360 EUR – Geschrapt
158 EUR – Geschrapt
817 EUR – Verminderd met 317 EUR
263 EUR
152 EUR
237 EUR - Geschrapt
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WVK
Schamper
Bedragen schrappen van verenigingen die
gelijk willen blijven + FK vraagt maar 500 EUR
EXTRA BUDGET BESCHIKBAAR

296 EUR
379 EUR
920 EUR + 317 EUR
1237 EUR

Ewout Leys: Willen we dit nu als basis gebruiken?
Laurens Himpe: Het heeft gewoon een idee.
Anouk De Ridder: Het geeft geen beeld van hoe groot verenigingen zijn maar wel hoeveel geld ze
krijgen.
Joyce Albrecht: Willen we dit nu als basis gebruiken of niet?
Ewout Leys: Dit is niet mogelijk omdat er soms extra geld nodig is.
DERDE RONDE:
SK
Massacantus
KK
12 urenloop
FK
PFK
IK
HK
WVK
Schamper
TOTAAL
EXTRA BUDGET BESCHIKBAAR
TEKORT

500 EUR extra
Gelijk
Gelijk
Gelijk
500 EUR extra
910 EUR extra
1000 EUR extra
Gelijk
850 EUR extra
850 EUR extra
4610 EUR extra gevraagd
2993 EUR
1617 EUR

STEMMING REDELIJKHEID VRAAG:
SK: unaniem goedgekeurd redelijkheid
KK: unaniem goedgekeurd redelijkheid
MC: unaniem goedgekeurd redelijkheid
12: unaniem goedgekeurd redelijkheid
FK: met tweederde meerderheid goedgekeurd
PFK: afgekeurd, ter discussie
IK: afgekeurd, ter discussie
HK: unaniem goedgekeurd redelijkheid
WVK: afgekeurd, ter discussie
Schamper: unaniem goedgekeurd redelijkheid

Frédéric Piccavet: Kunnen we de afgekeurde verenigingen geen relatieve verdeling geven?
Joyce Albrecht: De verenigingen die zijn afgekeurd, moeten een nieuwe motivatie geven.
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MOTIVATIERONDE 2
IK – Matthias Dewitte: Projecten voor uitwisseling kunnen een boost gebruiken, verschillende van
onze verenigingen zijn hiermee bezig en dit is een grote investering. We hebben ook een hele
grote doelgroep bijvoorbeeld alle Erasmusstudenten. Andere verenigingen zijn ook aan het
groeien, willen grote projecten doen en wij willen hen de mogelijkheden hiervoor geven. In 2800
kregen we 8100 EUR voor 5 organisaties, nu krijgen we 700 EUR minder maar hebben we wel 8
organisaties en misschien een 9de vereniging.
Ewout Leys: De argumentatie is in orde, het bedrag is onredelijk.
IK – Matthias Dewitte: Gemiddeld hebben we ieder jaar (sinds 2008) 100 EUR afgegeven terwijl
we wel aan het groeien zijn, dit is niet logisch.
Thomas Jacobs: Zijn er verenigingen binnen jullie konvent die geld tekort hebben?
IK – Matthias Dewitte: Over het algemeen is er in elk konvent wel altijd een tekort.
Joyce Albrecht: Jullie bedrag zal moeten aangepast worden naar een meer redelijk bedrag.
Maxim Mommerency: Misschien kunnen jullie elk jaar een klein bedrag extra vragen en zo in
stapjes groeien?
Laurens Himpe: Ik ben niet akkoord, jullie hebben al elk jaar moeten afgeven dit is dus een
redelijke vraag.
IK doet nieuw voorstel van 700 EUR.
WVK – Lauren Aers: We zijn het 2de grootste konvent maar dit is niet zichtbaar in de subsidies.
Verenigingen die al lang in het konvent zitten mogen niet afgestraft worden omwille van nieuwe
verenigingen die ook een deel ontvangen. Vijf erkenningen vorig jaar verklaart de verhoging vorig
jaar. We hebben een aantal jaar geleden ook al afgegeven bij PFK en Schamper bijvoorbeeld.
Jens Vanden Meersschaut: Dat jullie het 2de grootste konvent zijn, is overroepen.
Ewout Leys: De grootte konvent kan niet meegerekend worden in subsidieverdeling.
Laurens Himpe: De verantwoordelijkheid van de afstraffing van de verenigingen die al langer in
het konvent zitten, ligt bij het WVK en niet bij de VKV want zij hebben de erkenning van nieuwe
verenigingen goedgekeurd.
Maxim Mommerency: idee van hoeveel leden?
WVK - Lauren Aers: Wij houden geen ledenlijsten bij omwille van privacy (Verkeerd Geparkeerd,
Kajira).
Simon Van Poucke: De interne verdeling is geen goed argument, dit is een intern probleem van
het WVK en niet van de VKV.
WVK doet nieuw voorstel van 825 EUR.
PFK – Laurens Himpe: Het PFK wil een kwaliteitslabel hanteren, zo moeten verenigingen
bijvoorbeeld minstens 10 politiek-filosofische activiteiten organiseren. Het is voor onze
verenigingen heel moeilijk soms om hieraan te voldoen, studenten politiek engageren is niet
gemakkelijk. Daarom moeten er soms al eens sprekers uit het buitenland gevraagd worden en dat
kost heel veel geld.
Jens Vanden Meersschaut: We beseffen wel dat dit een symbolische vraag is, 262 was wel een
redelijk bedrag.
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PFK doet nieuw voorstel van 885 EUR.
Lauren Aers: Het argument van een nieuwe vereniging volgend jaar is niet geldig want hier mag
nu nog geen extra subsidies voor gevraagd worden.
Anouk De Ridder. Dat klopt. Vorig jaar is hetzelfde gezegd.
Joyce Albrecht: Er is nu een nieuw tekort van 1267 EUR.
Anouk De Ridder: Ik heb een volledig nieuw voorstel, gebaseerd op de noden en wat er de
voorbije jaren afgegeven of gekregen is.
VOORSTEL ANOUK:
SK
Massacantus
KK
12 urenloop
FK
PFK
IK
HK
WVK
Schamper
TOTAAL
EXTRA BUDGET BESCHIKBAAR
TEKORT

450 EUR extra
Gelijk
Gelijk
Gelijk
450 EUR extra
263 EUR extra
700 EUR extra
Gelijk
430 EUR extra
700 EUR extra
2993 EUR extra gevraagd
2993 EUR
0 EUR

Joyce Albrecht: Zijn er hierbij opmerkingen?
FK - Maxim Mommerency: Wij zijn zeer redelijk geweest, het is inderdaad maar 50 euro minder
maar toch was 500 EUR redelijk.
Laurens Himpe: Ook ik heb een nieuw voorstel.
VOORSTEL LAURENS:
SK
Massacantus
KK
12 urenloop
FK
PFK
IK
HK
WVK
Schamper

500 EUR extra
Gelijk
Gelijk
Gelijk
500 EUR extra
263 EUR extra
700 EUR extra
Gelijk
180 EUR extra
850 EUR extra
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TOTAAL
EXTRA BUDGET BESCHIKBAAR
TEKORT

2993 EUR extra gevraagd
2993 EUR
0 EUR

Joyce Albrecht: Iedereen hiermee akkoord? Gaan we hierover stemmen?
STEMMING:
SK: akkoord
MC: akkoord
12: akkoord
KK: akkoord
FK: akkoord
IK: niet akkoord
HK: akkoord
PFK: akkoord
Schamper: akkoord
WVK: niet akkoord
Joyce Albrecht: Het merendeel gaat akkoord, we gaan dus een officiële stemming houden:
STEMMING: Er is een tweederde meerderheid behaald, deze verdeling wordt dus goedkeurd.
Joyce Albrecht: Dan nodigen wij jullie graag allemaal uit voor een receptie in ’t Unief.
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