DIENST STUDENTENVOORZIENINGEN

Verslag VKV woensdag 11 februari 2015
Aanwezigen: Ewout Leys (SK), Dave Rombaut (SK), Feliciaan De Palmenaer (WVK), Anouk De
Ridder (SoRa), Toon Develtere (KK), Lisa Jonckheere (KK), Matthias Dewitte (IK), Laurens Himpe
(PFK), Jasmijn Dobbeleers (HK), Lies Vandevyvere (Urgent.fm), Jasper Juchem (HK), Thomas Jacobs
(Schamper), Jens Vanden Meersschaut (FK), Maarten Herthoge (FK), Maxime Mommerency (12urenloop) Jasper Van der Avert (12-urenloop), Joyce Albrecht (Studentenbeheerder), Berdieke
Soete (DSA), Hannah Demol (DSA)
Verontschuldigd: /

PUNTJES VANUIT DSA

1/ Goedkeuring vorig verslag
Joyce Albrecht: Zijn er opmerkingen?
Iedereen: Nee.
Joyce Albrecht: Goedgekeurd.
2/ Subsidies 2015
Joyce Albrecht: Ik deel nu een overzicht uit van de stand van zaken van de voorbije
subsidieperiode. Omwille van administratieve onvolledigheden e.d. zijn er bij veel konventen
overschotten. Dit is jammer, daarom mijn vraag: Hebben jullie vragen, opmerkingen,
moeilijkheden bij het indienen subsidies?
Maxime Mommerency: Het zou beter zijn om een deftig infomoment te organiseren, per konvent
in plaats van algemeen. Dan kunnen jullie specifiek uitleg geven en kunnen er vragen gesteld
worden, want inderdaad er gaat veel geld verloren.
Joyce Albrecht: Dat is een goed idee, we zullen dit sowieso organiseren n.a.v. de tweede deadline
(15 mei). En dan vanaf volgend jaar organiseren we geen groot infomoment meer maar maken we
een afspraak per konvent.
Ewout Leys: Voor het SK is dit niet nodig.
Joyce Albrecht: Op het overzicht zien jullie in het vetgedrukt staan hetgeen wij beschouwen als
een te groot overschot. Bedankt aan alle konventen die wel moeite gedaan hebben om alles op te
gebruiken. Zijn er nog vragen?
Ewout Leys: Volgens de statuten krijgen de clubs binnen het SK geen aparte subsidies, dit stamt
nog van vroeger toen de clubs niet apart erkend waren. Vanaf maart zijn in feite al onze clubs
erkend, dus zouden we misschien toch aparte subsidies kunnen geven. Het kan natuurlijk wel zijn
dat we dan opnieuw overschotten hebben, dat is moeilijk te voorspellen, maar ik wou toch al
eens weten hoe jullie hier tegenover staan. Het hoeft niet meteen beslist te worden.
Iedereen: Niemand iets op tegen.
Joyce Albrecht: Ik zie daar ook geen problemen in. Later wordt dit praktisch bekeken.
Ewout Leys: Het zou sowieso een beperkt bedrag per club zijn, en we zullen op voorhand goed
moeten afspreken met de penningmeesters van de clubs want zij kennen dit systeem nog niet
Joyce Albrecht: Zijn er nog vragen? Nee.
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3/ Gala-Avond
Joyce Albrecht: Zoals iedereen intussen wel weet wordt er op 26 februari een gala-avond
georganiseerd. Alle konventen spelen hierbij een rol, ook Schamper, Urgent.fm, etc.. Vorig jaar
werden er awards uitgereikt aan de verschillende konventen. Dit veroorzaakte wat wrevel tussen
de verenigingen, daarom doen we het dit jaar anders. Elk konvent krijgt 1 minuut om het eigen
konvent voor te stellen, en daarna nog 1 minuut om een award te geven aan een ander konvent
(dit konvent wordt toegewezen). Kijk bijvoorbeeld naar de activiteiten van verenigingen binnen
de konventen, wees creatief!
Hieronder een overzicht:
FK geeft een award aan HK
HK geeft een award aan IK
IK geeft een award aan KK
KK geeft een award aan PFK
PFK geeft een award aan SK
SK geeft een award aan WVK
WVK geeft een award aan 12 urenloop
12 urenloop geeft een award aan Massacantus
Massacantus geeft een award aan Urgent.fm
Urgent.fm geeft een award aan Schamper
Schamper geeft een award aan GSR
GSR geeft een award aan FK
Joyce Albrecht: Concreet: er wordt nog een programma doorgestuurd met het verloop van de
avond. Van jullie verwachten we wel om wat vroeger komen, zo kunnen we jullie nog briefen over
hoe en wanneer jullie moeten opkomen enz.. Daarom om 18u30 afspraak in de Aula. Achteraf is
er een receptie, er worden 2 soorten Cava voorzien, fruitsap en een dessertbuffet. We vragen ook
jullie medewerking met de opkuis achteraf. (Einde wordt voorzien rond 23u00 – 23u30). Wat
betreft het inschrijvingssysteem, jullie hoeven niet in te schrijven. Sommigen hebben dit
misschien al gedaan, Michael zal een tool maken om jullie uit te schrijven. Jullie Vice mag ook
komen en hoeft zich ook niet in te schrijven online, stuur gewoon een e-mail. Het aantal plaatsen
is beperkt tot 200, online inschrijven voor verenigingen is noodzakelijk.
Dave Rombaut: Wat is de dresscode?
Joyce Albrecht: Dit staat ook op de uitnodiging, stadskledij. Doe ook jullie best hiervoor.
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PUNTJES VOOR VKV
4/ Wijk van de maand
Joyce Albrecht: Het is hier al een paar keer aangekondigd, het evenement ‘Wijk van de maand’,
wordt georganiseerd door Stad Gent (Binnenstad – studentenbuurt). Dit gaat morgen door (12
februari). Eerst: afspraak aan de Boekentoren waar er een bezoek binnen doorgaat. Dan gaan we
verder naar de Therminal waar we in 2 groepen (geleid door Hannah en Joyce) een rondleiding
geven. Dan gaan we verder naar Home Vermeylen, waar er ook een rondleiding gegeven wordt en
in Urgent.fm (in 2 groepen). Dan gaan we verder naar het Kramersplein waar er een drink
gegeven wordt en een toelichting door de politie (betreffende veiligheid, Overpoort, etc.). De
drink gaat door in bar Jan Cremer, er wordt gewerkt met bonnetjes en de Schepen van Onderwijs
en de Schepen van Burgerzaken zullen nog een toespraak geven.
Jens Vanden Meersschaut: Jammer dat het niet in de Yucca doorgaat, was een mooie kans
geweest.
Joyce Albrecht: We hebben wel aan de Yucca gevraagd om langs te komen en dan kunnen ze
eventueel de mensen nog uitnodigen en de bar toch nog eens tonen. Tijdens de drink zal de
studentenfanfare muziek spelen. Op 26 februari is er een vragenuurtje op urgent.fm, iedereen
kan een vraag indienen via de invulformulieren die nog worden rondgedeeld. Dit is een mooie
kans voor iedereen. Een warme oproep aan iedereen van de VKV om een vraag te stellen tijdens
het vragenuurtje (tussen 17u00 en 19u00). Zijn er nog vragen?
Jasper Juchem: Voor de rondleiding in Home Vermeylen, de persoon die dit ging regelen heeft
een auto-ongeval gehad, misschien moeten we vervanging zoeken?
Joyce Albrecht: Ik zal dit zo snel mogelijk laten weten aan Joris.
Jasper Juchem: Misschien lukt het haar toch nog, maar indien niet dan neem ik de rondleiding wel
over.
Joyce Albrecht: Dat is een goede oplossing, bedankt. Zijn er nog vragen?
5/ Evaluatie Massacantus
Anouk De Ridder: Over het algemeen is alles vlot verlopen met de terugkeer naar het SintPietersplein. We hebben besloten om volgend jaar geen glazen/stenen potten te gebruiken maar
kijken naar een plastic alternatief. Qua organisatie hebben we heel veel moeten zoeken want er is
een hele nieuwe generatie. Toch is alles vlot verlopen. We hebben weinig klachten ontvangen,
buiten dat het wat koud was in de tent.
Jasper Juchem: Ook het geluid was niet zo goed.
Anouk De Ridder: Dat probleem hadden we ook in Flanders, het is heel moeilijk te regelen.
Volgend jaar gaan we de grootte beter proberen in te schatten. Er was een klein incident: een
student is over een buis op het plein gevallen en heeft zo zijn arm gebroken. Hij heeft de politie
ingeschakeld, die hebben een verklaring afgenomen bij Jorge. Normaal zijn we in ons recht en
komt dit allemaal in orde. Het glasverbod is ook goed opgevolgd.
Joyce Albrecht: Zijn er nog opmerkingen?
Jens Vanden Meersschaut: Stugent vond het ook goed.
Jasmijn Dobbeleers: Wij hadden veel klachten van mensen die zeiden dat ze heel lang moesten
wachten op bier.
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Anouk De Ridder: Dat is een typisch probleem. Maar indien ze op tijd aankomen, zou dit geen
probleem mogen zijn. Het kan bekeken worden om een extra tappunt te voorzien, maar dit is
moeilijk met nooduitgangen en tafelschikking.
Ewout Leys: Er waren evenveel tappunten als in Flanders.
Anouk De Ridder: Rodenbach wordt geleverd in 30 L vaten, daardoor moeten ze vaker vervanger
en kan het wat langer duren.
Maarten Herthoge: Afhankelijk van welke leverancier jullie gebruiken kunnen jullie misschien
eens navragen voor een tank van 1000 liter, Maes heeft dat bijvoorbeeld.
Anouk De Ridder: Rodenbach heeft ook zo een groot vat maar het is heel moeilijk om dit binnen
te krijgen in de tent na het opzetten van de tent.
Joyce Albrecht: Zij er nog opmerkingen?
Dave Rombaut: Wat betreft de afvalophaling, ik was aanwezig bij de opkuis van het plein en zo’n
20 emmers met glasscherven bleven een week staan.
Anouk De Ridder: Dit is te bekijken met IVAGO of dit ingepland werd of niet.
6/ AUGent dictee
Joyce Albrecht: Sinds dit jaar is het eigenlijk ‘Het Groot Gents Studentendictee’. Dit gaat door op
24 maart in het UFO. Omdat het UFO maar beschikbaar is vanaf 19u00 zal het dus iets later dan
anders starten, rond 19u30.
Hannah Demol: We moeten toch rekenen op een vertraging, start rond 20u00.
Joyce Albrecht: De uitreiking van de prijzen vindt hopelijk plaats de week erna. Dit hangt af van de
Schepen. Artevelde, Hogent, UGent, KaHo en Luca organiseren dit samen maar het wordt vooral
getrokken door de UGent. Schamper staat in voor de tekst en verbetering. Verder moeten we nog
sponsors zoeken, we zijn hier al mee bezig. Per instelling wordt er een eerste prijs uitgereikt.
Inschrijving gebeurt via de website van durf doen via een google.doc formulier. Er zijn heel veel
plaatsen, spoor dus zeker jullie verenigingen aan. De organisatie vooraf zullen wij vooral doen
maar de dag zelf hebben we wel jullie hulp nodig. We zullen een shiftenlijst opmaken, prioriteit
nummer 1 is verbeteren. De teksten moeten 2 keer herzien worden, hoe meer mensen helpen
hoe beter.
Thomas Jacobs: Vorig jaar hebben we enkel degene met 20 fouten of minder 2 keer bekeken.
Hannah Demol: De voorbije jaren zijn er na de eerste verbeterronde veel mensen weggegaan, dit
jaar zouden er toch veel meer mensen langer moeten blijven.
Joyce Albrecht: Dus we werken met een shiftenlijst, een warme oproep aan iedereen om te
helpen.
Ewout Leys: SK organiseert een brouwerijbezoek, we zullen dus niet kunnen helpen.
Joyce Albrecht: Jullie kunnen bijvoorbeeld wel goodiebags vullen of posters ophangen. Verder,
voor de bar hebben we ook helpers nodig, dat zal geen probleem zijn normaal gezien. De drank
komt van de drankenstock van de DSA, er wordt enkel bier en cola verkocht. Het is niet de
bedoeling dat dit lang duurt. Het Facebookevent, de link naar de site en de inschrijvingslink
worden zo snel mogelijk verspreid. We vragen ook aan jullie om reclame te maken. Tenslotte, de
lezer wordt gekozen door Schamper en is nu nog niet bekend. Zijn er nog vragen? Wil iedereen
helpen? Jullie mogen ook zeker vrijwilligers uit jullie konventen laten mee helpen. Bedankt alvast
om te willen meehelpen.

7/ Dopen
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Joyce Albrecht: We zijn bezig met het doopdecreet te herwerken. We zijn hieraan bezig met het
HK, FK en SK. Het is vooral een concretisering. Indien er binnen jullie konventen verenigingen zijn
die meer info nodig hebben, laat iets weten en dan kunnen we afspraken maken. Zijn er nog
vragen? Nee.

PUNTJES VANUIT DE SORA
8/ Werkingsverslag DSA
Joyce Albrecht: Wat betreft het werkingsverslag van de DSA, jullie hebben dit normaal allemaal al
ontvangen maar ik zal het snel eens overlopen.
(1) Optimalisering van de infrastructuur: we willen de Therminal opfrissen, we hebben al veel
offertes opgevraagd bijvoorbeeld om de muren af te kuisen, blijkt niet eenvoudig. We overwegen
om te schilderen maar dit is wel erg duur, dit wordt nog bekeken.
(2) De podiumzaal en plenaire zaal opfrissen: ook dit kost zeer veel geld maar wel nodig na 10
jaar.
(3) Er wordt een akoestisch gordijn geplaatst in de Loggia, dit om een geluidsbarrière te creëren
tijdens events in de podiumzaal.
(4) Dossier uitbreiding Therminal: bleef een tijd liggen, het zal waarschijnlijk later zijn dan
gepland.
(5) Reglementen en adminstratie: LILA, Wase Club, Moeder Meetjesland en Hayasa hebben een
aanvraag ingediend. Hayasa moet een nieuwe aanvraag indienen. SK heeft positief advies
verleend aan Wase Club en Moeder Meetjesland. zaken. FK heeft negatief advies verleend aan
LILA. Marc Bracke heeft het laatste woord, indien dit negatief is, gaat het naar de SoRA, anders
niet.
(6) Huisreglement Therminal: Er is een nieuwe glazen kast en er wordt afwasgerief voorzien in de
bar. We zullen wijnglazen aankopen die ook gebruikt kunnen worden, kapotte wijnglazen moeten
wel vervangen worde. In elke zaal hangt nu ook een standaaropstelling, de bedoeling is dat
iedereen die de zaal gebruikt op die manier de zaal terug achterlaat.
(7) Samenwerking: het teambuildingsweekend van de VKV was succes. Er wordt ook een enquête
doorgestuurd betreffende de werking van de DSA: vul die ook in en verspreid die zeker onder
jullie verenigingen. Het is zeer belangrijk voor ons om onze dienstverlening te kunnen
optimaliseren. Hetzelfde voor Blok@...
Zijn er nog opmerkingen bij het werkingsverslag? Nee
9/ ALS
Anouk De Ridder: Dan heb ik nog een puntje vanuit de SoRa betreffende ALS. Volgens PFK was het
jaarverslag van ALS niet geldig omwille van enkele niet geldige activiteiten. ALS heeft beroep
ingediend. Op de SoRa is beslist om de beslissing van het PFK ontvankelijk te verklaren. Dit op
juridische gronden: volgens de SoRa waren de activiteiten van ALS wel geldige activiteiten voor
het jaarverslag. Belangrijk wel, dit is een advies, dit moet nog naar het bestuurscollege en die
beslissen.
Joyce Albrecht: Zijn er hierbij nog vragen? Nee.
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PUNTJES VANUIT DE GSR
10/ Cultour
Maarten Herthoge: N.a.v. opmerking WVK wilden we Cultour eens bespreken. Dit is officieel een
project van de GSR, de opzet is cultuurprojecten goedkoop aanbieden aan studenten. Praktisch is
het zo dat het FK alles trekt, dit is niet bedoeling.
Jens Vanden Meerschaut: In het begin van het jaar heeft Cultour een mail gestuurd naar alle
konventen, enkel FK en HK hebben geantwoord, veel konventen laten gewoon niets weten,
Jasmijn Dobbeleers: In ons konvent wordt dit heel veel gebruikt. Het enige probleem is, het
afhalen van de tickets. Soms onduidelijk, balie beneden, GSR, … ?
Joyce Albrecht: Vanaf nu is het altijd aan de balie, indien er iemand afwezig is, dan wordt dit
meestal via Facebook aangekondigd. De DSA permanentieuren worden wel meestal gevolgd, daar
kunnen de tickets ook opgehaald worden.
Lisa Jonckheere: Dit is voor ons ook erg interessant, onze verenigingen werken hier ook aan mee,
er is zeker ook veel interesse vanuit Matrak bvb, het aanbod wordt altijd doorgemaild.
Matthias Dewitte: Qua communicatie, de mail in het begin van het jaar heb ik gemist, misschien is
het een goed idee om maandelijks een overzicht doorsturen?
Jens Vanden Meerschaut: De tickets zijn beperkt, er is slecht één verkoopmoment. Het is dus
onmogelijk om maandelijks te sturen. De GSR betaalt het verschil van de kortingsprijs en de
originele prijs.
Anouk De Ridder: Jullie kunnen de mails toch ook gewoon maandelijks uitsturen enkel al voor
naambekendheid, niet voor verkoop.
Maarten Herthoge: We zullen dit eens doorgeven aan de GSR.
Joyce Albrecht: Samengevat, er moet dus terug meer naar de GSR gaan in plaats van enkel FK?
Jens Vanden Meerschaut: Niet per se, iedereen moet er gewoon van weten.
Jasper Juchem: Werden er vorig jaar niet driemaandelijkse mails rondgestuurd?
Jens Vanden Meerschaut: Ja
Joyce Albrecht: Ik maak er een agendapuntje van voor op de volgende VKV waar ik de GSR zal
uitnodigen. Dan kunnen we onze werkpunten doorgeven. Bedankt om dit te melden, dit moet
inderdaad opgevolgd worden.

VARIA
11/ Vertrek Sofie
Joyce Albrecht: Sofie verlaat de Therminal op 1 maart. Dit is een groot verlies voor de Therminal.
Daarom organiseren we een afscheidsfeestje. Op 20 februari is er een etentje met de DSA en
achteraf lokken we haar mee zogezegd voor een alumni receptie van de GSR. Willen jullie helpen
met de opzet en de afbraak? We zullen een shiftenlijst opmaken en posten op Facebook. Na 6 jaar
heeft ze wel een mooi afscheid verdiend. Qua vervangster, weten we nog niets. Zijn er nog
opmerkingen?
12/ Gebruik UFO
Joyce Albrecht: UFO: Vorig jaar is er beslist om een nieuw reglement op te maken voor het
gebruik van het UFO, want nu mag enkel PFK twee keer het UFO gebruiken. Dit wordt
opengetrokken naar de andere konventen. Ze zullen een aanvraag kunnen indienen bij de VKV
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voor evenement die groot genoeg zijn voor gebruik van het UFO te verantwoorden. Anouk en
Joyce gaan dit reglement opmaken, om praktisch redenen, het wordt uiteraard wel op de VKV
voorgesteld voor opmerkingen.
13/ Inlichtingformulieren
Joyce Albrecht: De Inlichtingenformulieren worden altijd heel laat ingediend, graag zouden we de
deadline wat eerder leggen. Het is heel belangrijk dat we zo snel mogelijk de juiste informatie
hebben, in het begin van het jaar moet er veel informatie doorstromen ook qua subsidies e.d..
Ons voorstel: 15 oktober. Vinden jullie dit een goed idee?
Iedereen: Ja, zo vroeg mogelijk
Joyce Albrecht: Dit jaar was er ook een probleem met de beschikbaarheid van formulier op onze
website, dit kwam door de overgang van de nieuwe IT’er. Volgend jaar is dit geen probleem.
Ewout Leys: Is het eventueel mogelijk om de deadline voor het elektronisch indienen vroeger te
leggen en de papieren versie hetzelfde te laten?
Joyce Albrecht: Dit is niet mogelijk want we moeten zeker zijn van de correcte bankgegevens.
STEMMING VERLEGGEN DEADLINE:
Onthouding: PFK
Akkoord: Al de rest.
14/ Plakborden:
Joyce Albrecht: Hebben jullie commentaren op onze vraag hieromtrent gekregen?
Anouk De Ridder: Het belangrijkste is eigenlijk dat we niet wisten dat die regels bestonden.
Misschien moeten we eerst eens goed communiceren naar alle verenigingen en dan pas de
werking evalueren, nu hebben we nog te weinig info.
Jasmijn Dobbeleers: HK gebruikt dit niet, wij mogen geen reclame maken van Huisvesting.
Joyce Albrecht: Heeft het zin om de borden te behouden?
Ewout Leys: Bij ons wordt dit weinig gebruikt.
Maarten Herthoge: Bij het FK is dit ook weinig bekend
Joyce Albrecht: We moeten het dus eerst bekendmaken en dan pas evalueren.
Joyce Albrecht: Moet de periode worden ingekort?
Anouk De Ridder: Wordt dit gebruikt voor de Skireis bijvoorbeeld?
Jens Vanden Meerschaut: Zelden.
Joyce Albrecht: Wat met de locaties?
Anouk De Ridder: Soms wel nuttig voor kringen die Vooruit fuiven geven.
Maarten Herthoge: Onze poster worden altijd overplakt.
Joyce Albrecht: Moeten we het openstellen voor een groter publiek?
Maarten Herthoge: In de praktijk wordt dit al gedaan
Joyce Albrecht: Dus willen we ze nu allemaal behouden? Alleen de communicatie moeten we
verbeteren. Ik geef het zo door op Stugent 25 februari.
15/
Jasmijn Dobbeleers: De post van het IK komt in het HK vakje terecht, Matrak ook (KK), eigenlijk
alle overige post.
Joyce Albrecht: Ik zal het doorgegeven.
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Jasmijn Dobbeleers: Jullie zijn ook uitgenodigd op ons Galabal. Indien jullie willen komen, dan
kunnen jullie gewoon een mailtje sturen. Iedereen is welkom.
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16/
Laurens Himpe: Wat is de motivatie van de SoRa betreffende het dossier ALS?
Anouk De Ridder: Het officieel verslag wordt nog doorgestuurd.
Laurens Himpe: PFK wil wel iets doen, en wil dus de datum van het bestuurscollege weten.
Joyce Albrecht: Jullie krijgen sowieso het verslag, ALS ook. Een motivatie moet gegeven worden,
dit komt in orde
17/
Matthias Dewitte: We zitten met een vereniging (Action – Satisfaction), die doen ESN en proberen
eigenlijk vooral gewoon geld af te troggelen bij onze leden. Het gaat om een ex-ESN lid. Pas
hiervoor op.
Joyce Albrecht: Het is geen erkende vereniging en ze zijn dus niet verzekerd. Waarschuw dus jullie
leden als ze deelnemen aan activiteiten van deze vereniging.
Joyce Albrecht: Zij er nog punten? Nee. Vergadering wordt afgesloten.
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