VKV-vergadering van 12 maart

Aanwezigen: Anouk De Ridder (vertegenwoodiger van de VKV in SoRa), Maarten Herthoge (FK),
Maxim Mommerency (12Urenloop), Ewout Leys (SK), Jasper Van der Avert (12Urenloop), Lisa
Jonckheere(KK), Feliciaan De Palmenaer (WVK), Lauren Aers (WVK), Matthias Dewitte (IK), Laurens
Himpe (PFK), Jasmijn Dobbeleers (HK), Simon Van Poucke (PFK), Jasper Juchem (HK)

1/ Evaluatie van de gala-avond
Lisa: Ik vond het jammer dat de hogeschoolstudenten er niet bij konden zijn. Zij konden zich niet
inschrijven. Uiteindelijk was er nog veel plaats in de zaal en dan is het erg spijtig dat
hogeschoolstudenten geweigerd worden.
Joyce: Even verduidelijken, er waren enorm veel inschrijvingen. De zaal ging vol zitten, maar er waren
op het laatste moment veel mensen die niet afgekomen zijn. We kunnen eventueel volgend jaar wel
kijken om leden van erkende verenigingen die aan de hogeschool studeren wel toe te laten.
Anouk: De prijzen uitdelen aan de verenigingen zelf , zoals vorig jaar, vind ik leuker. Nu draaide alles
rond de konventen. Dat is voor ons wel leuk, maar het is minder boeiend voor de verenigingen die in
de zaal zitten.
Jens: Wij vonden het dit jaar eigenlijk net beter. Dat mindere activiteiten opeens een prijs kregen,
was toch maar vreemd.
Joyce: Vorig jaar zorgde dit binnen bepaalde konventen ook voor wrevel. Daarom wou ik het systeem
aanpassen.
Laurens: Is het niet eerlijker dat de studenten zelf kunnen stemmen op hun favoriete activiteit?
Joyce: Dan winnen enkel de grote verenigingen nog iets, dat is ook niet eerlijk.
Laurens: Of we geven één stem per vereniging ofzo?
Lauren: Is het geen goed idee om alle verenigingen die een lustrum vieren in de aandacht te
brengen? Een eervolle vermelding geven of zoiets?
- De VKV vindt het idee van Lauren erg goed klinken. Zo zou elke vereniging om de vijf jaar in de
bloemetjes gezet worden.
De opmerkingen omtrent de prijzen worden meegenomen naar volgend jaar. Er zal in de aanloop
naar de gala-avond dan opnieuw een discussie volgen over wat een beter systeem is. -

Laurens: We kregen een maximum van twee minuten voor onze speech. Ik hield me daar aan, maar
sommige verenigingen niet. Dat is niet eerlijk tegenover de anderen.
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Joyce: Enkele speeches waren te lang, misschien moeten we volgend jaar nog duidelijker
communiceren over wat we van de speech verwachten. Dit jaar was er geen speech van de schepen,
vorig jaar wel. Die speech, met alle konventsspeeches erbij, ik en dan nog de rector, loopt snel uit tot
een veel te lange ceremonie. Dus de konventen meer tijd geven, lijkt mij geen goed idee. We
rekenen er gewoon op dat de voorzitters zich aan de afspraken houden.
2/ U4 Network
Joyce: Ik schets even kort wat het U4 Network is: Dit is een samenwerking tussen vier universiteiten,
meer bepaald die van Göttingen, Uppsala, Groningen en Gent.
Elk jaar is er ook een meeting tussen de studenten van die universiteiten. Dit jaar gaat deze door in
Uppsala, Zweden, van 20-23 mei. Wij mogen een vijftal studenten naar daar sturen. Transport en
verblijf worden vergoed door de UGent. Eten wordt deels door Uppsala, deels door de studenten zelf
betaald. Ik ga zelf ook mee. Wie heeft interesse?
- Anouk, Ewout, Jens, Matthias en Simon zeggen interesse te hebben. Er wordt ook nog gepolst bij de
GSR. Meer informatie volgt. -

3/ Drankenstock
Joyce: Er zijn te vaak foute tellingen van de drankenstock. Deels de tellingen door de verenigingen
zelf, maar ook die van ons. Reden hiervan is dat er soms lege bakken worden verstopt tussen een
heleboel volle. Die telt Ine dan bij de volle en zo klopt onze rekening niet meer. Geef alsjeblieft door
aan jullie verenigingen door dat ze hier eerlijker moeten in zijn.
Simon: Zeg tegen de verenigingen dat er steekproeven gebeuren, ze zullen meteen minder durven
foefelen.
Joyce: Dat gaan we inderdaad beginnen te doen.
Maxim: De drankenstock was vandaag quasi leeg. Hoe komt dit?
Joyce: Het is een uitzonderlijke samenloop van omstandigheden. Een van de redenen was dat twee
verenigingen onderling hadden afgesproken samen de drankenstock te gebruiken en dit niet aan ons
hadden doorgeven. Daar konden wij dus geen rekening mee houden en toen was de drankenstock
opeens veel leger dan wat je normaal gezien op een avond verwacht.

4/ Groot Gents StudentenDictee:

Joyce: Gewoon enkele puntjes in verband met het Dictee:
-

Vul alsjeblieft de shiftenlijst in. We kunnen alle hulp gebruiken.

-

Er zijn all 140 ingeschrevenen. Volgende week sturen we ook nog een mail naar alle studenten ter
promotie.

-

De posters zijn er, gelieve te helpen met het ophangen ervan.

5/ 12urenloop
Jasper: De 12Urenloop zou graag een wifi acces point aankopen. Wij dachten dat meerdere
verenigingen en konventen hier gebruik van zouden kunnen maken dus zouden we dit ter
beschikking stellen via de DSA. FK-Quizt, alle grote quizzen, LAN-party’s, jobfairs, het komt echt voor
veel zaken van pas.
Joyce: Wat denkt de VKV van dit idee?

- Er is algemene interesse in het idee. Eens het wifi access point beschikbaar is, wordt dit gemeld. -

6/ Sociale Raad
A. Erkenningsaanvraag LILA

Joyce: Lila had een negatief advies gekregen van het FK voor hun erkenningsaanvraag. Ondanks die
beslissing van het FK heeft de Sociale Raad besloten om wel een positief te geven aan het
Bestuurscollege. Ze zijn dus tegen het FK ingegaan.
Jens: De SoRa verwacht bij een negatief advies een uitgebreide motivatie. Onze verenigingen hadden
echter gewoon de exacte redenen als bij het negatief advies van vorig jaar dus werden deze niet
opnieuw geformuleerd naar de SoRa toe.
Maarten: De voornaamste reden is dat er veel te weinig bestuursleden de richting ook effectief
studeren.
Laurens: Kan er niet in de statuten worden gezet hoeveel bestuursleden de richting moeten
studeren?
Maxim: In de statuten staat nu dat het bestuur de richting moet “representeren”. Deze zijn dus vrij
vaag, maar het wordt ook gevaarlijk om er getallen of percentages op te plakken.
Jens: Ze kunnen de erkenningsaanvraag nog altijd afkeuren in het Bestuurscollege. Dat wordt dus
afwachten.

B. Rol VKV en DSA op de vergaderingen van de SoRA
Laurens: Ik zou mij eerst willen excuseren voor mijn verwoording van dit agendapunt per mail. Het
was een beetje cru. Sorry daarvoor.
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Ik zal even wat informatie geven over de aanleiding voor mijn verzoek om deze kwestie te
agenderen. ALS werd onlangs door het PFK geschorst als een van haar studentenverenigingen. Dit
nadat ze twee jaar op rij niet voldeden aan de voorwaarden omtrent het jaarverslag en hun
activiteiten die worden opgelegd door het PFK. Aangezien het om een tweede overtreding ging, werd
er op de AV gestemd om het jaarverslag van ALS niet goed te keuren, wat schorsing uit het PFK tot
gevolg heeft.
Op de Sociale Raad werd het beroep van ALS positief onthaald. Dit is natuurlijk hun recht, maar mijn
vraag is het volgende: als iemand afgevaardigd wordt door de VKV die op de SoRa haar mening mag
geven en ook vragen krijgt van andere aanwezigen, hoe antwoordt die persoon dan? Of zou die
persoon eigenlijk zich volledig moeten onthouden van de discussie als dit niet op voorhand is
besproken op een VKV? Een afspraak naar de toekomst zou kunnen zijn dat als er een kwestie is
tussen een vereniging en het konvent dat de afgevaardigde van de VKV dan minstens een afspraak
maakt de konventsvoorzitter. Het voelde namelijk wrang dat die afgevaardigde, en ik bedoel dit niet
persoonlijk, zichzelf een stem geeft en in dit geval ook tegen het konvent stemde.
Anouk: Ik snap dat het ambetant aanvoelde, maar ik heb mijzelf altijd gezien als vertegenwoordiger
van de VKV én van de verenigingen. Daarna heb ik de statuten en de feiten die wij op de SoRa
gepresenteerd kregen, gevolgd. Op basis van die zaken heb ik besloten dat het beroep van ALS
valabel was.
Simon: Als er wordt gezegd dat vertegenwoordiger ook de verenigingen verdedigt op de SoRa, hoe
worden de verenigingen die voor de schorsing van ALS hebben gestemd dan vertegenwoordigd?
Anouk: In een moeilijk en gevoelig geval als dit moest ik eigenlijk contact opnemen met konvent. Dat
moet inderdaad de volgende keer anders aangepakt worden.
Laurens: We zijn het eens dat er op voorhand beter gecommuniceerd moet worden tussen de
vertegenwoordig en de konventen, of een konvent, ter sprake. Maar mijn echte vraag is welke rol
neemt de vertegenwoordiger in zo’n gevallen op de SoRa?
Jasmijn: Als VKV-vertegenwoordiger is het inderdaad belangijk om te communiceren, maar ik
vertrouw er op dat die persoon objectief blijft.
Anouk: We hadden heel lang alles kunnen bespreken, maar de feiten die werden gepresenteerd op
de SoRa waren in het voordeel van ALS.
Laurens: Wij voelen ons niet vertegenwoordigd en de VKV-afgevaardigde heeft daar in dit geval aan
bijgedragen.
Jens: Persoonlijk vind ik dat de studenten in de SoRa al zwak genoeg staan. Een studentenstem die
zich onthoudt in discussies over verenigingen lijkt mij daarom geen goed idee.
Anouk: Ik begrijp het het dilemma wel: wie vertegenwoordig ik precies. Maar als er een discussie is
over een vereniging dan kan ik niet zwijgen want dan is er ook geen reden waarom ze de VKVafgevaardigde een stem hebben gegeven.
Laurens: Het moet gewoon écht via de VKV passeren vooraleer de VKV-vertegenwoordiger een
positie kan innemen op de SoRa, naar mijn mening.

Joyce: Niet alles dat op de SoRa wordt geagendeerd, kan langs de VKV passeren. Dat is praktisch
gezien zo goed als onmogelijk.
Anouk: Het voelt alsof de VKV nu te weinig vertrouwen heeft in mij. Ook al vind ik persoonlijk dat ik
mijn uiterste best doe, moet ik vanaf nu misschien enkel de mening van de VKV vertegenwoordigen
die expliciet wordt besproken op deze vergadering.
Jens: In een geval als dit vind ik dat er minstens een gesprek moet zijn tussen de VKVvertegenwoordiger, het konvent en eventueel de vereniging.
Anouk: Daar ga ik wel mee akkoord, maar in dit geval was er gewoon echt geen tijd om zo’n gesprek
te plannen.
Laurens: Dan kun je vragen om dat punt te verplaatsen naar een volgende SoRa.
Joyce: Dan heb je het probleem dat de situatie uitgesteld blijft. Aangezien het over erkenningsverlies
met onmiddellijke ingang ging, vind ik persoonlijk dat dit zo snel mogelijk behandeld moet worden.
Dit kan de werking van een vereniging heel erg in het gedrang brengen.
Anouk: Er moet in de toekomst een duidelijke poging gedaan worden om belangrijke punten op de
SoRa die rechtstreeks te maken hebben met een vereniging en een konvent eerst te bespreken op de
VKV.
Laurens: Ook de rol van de DSA op de SoRa vind ik problematisch.
Joyce: Daar kan ik moeilijk over discussiëren aangezien ik helemaal niet objectief hoef te zijn. Ik zit
daar als DSA en niet als VKV-voorzitter.
Anouk: Zoals ik al zei, we moeten gewoon een poging ondernemen om belangrijke punten op de VKV
te laten passeren. Dit zal niet altijd praktisch mogelijk zijn, daar moeten we ook rekening mee
houden. Vanaf nu zal er gewoon extra moeite gedaan worden om dit wel te agenderen op de VKV.

7/ Puntjes uit StuGent
Joyce:


Als je iemand kent die in aanmerking kent om student van het jaar te worden dan kun je die
persoon opgeven. De kandidatuur moet ingediend worden bij mij voor 30 april.



De aanplakborden van Stad Gent worden nu te weinig gebruikt waardoor het bestuur
overweegt om enkele aanplakborden weg te halen. Er werd ook een mail gestuurd naar de
verenigingen om het gebruik van de aanplakborden te verduidelijken. Zeker het FK en SK
zouden actief naar hun verenigingen toe moeten duidelijk maken dat ze meer gebruik
moeten maken van de aanplakborden.



Er zijn ook gesprekken met Stad Gent rond het Actieplan. Ze willen openbare
studentenactiviteiten gaan inperken, bijvoorbeeld qua einduur. Dit Actieplan moet echt
doorgenomen worden door de konventen, zeker voor de 12Urenloop, de
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Gravensteenfeesten en de Massacantus. Opmerkingen moeten doorgegeven worden, het is
erg belangrijk dat we van ons laten horen. Stuur dus ook jullie opmerkingen naar mij!



Stad Gent heeft een centraal meldpunt voor sluikstorten. Als jullie je bewust worden van
sluikstorten tijdens de dopen, contacteer dan dit meldpunt.



Ook wordt er weer een Gentse Studentenondernemer verkozen. Als je mensen kent die
hiervoor in aanmerking komen, geef ze dan zeker op.

8/ Puntjes uit de GSR
Joyce: Het puntje over de evaluatie van Cultour wordt verschoven naar de volgende vergadering
aangezien de GSR afwezig is.
-

Hierbij wil de VKV laten noteren dat ze zich stoort aan de afwezigheid van de GSR en het
ontwijkend gedrag betreffende de discussie rond Cultour.

9/ Varia
A. Reglement UFO
Zijn er opmerkingen over het nieuwe reglement voor het gebruik van het Ufo?
Simon: Het is beknopt, maar al het noodzakelijke staat erin dus het lijkt mij een goed en duidelijk
reglement.
- VKV is in consensus, iedereen gaat akkoord. Het reglement wordt doorgestuurd naar Jeroen
VandenBerghe. -

B. Andere
Joyce: Tumult.fm gaat door op 25 maart. Iedereen is welkom!
Laurens: Kunnen er sancties worden gegeven aan verenigingen die affiches plakken op plaatsen waar
dit niet mag? Op deuren en vuilnisbakken bijvoorbeeld. En wie mag er sancties heffen als er affiches
worden afgetrokken of overplakt door een vereniging?
Jens: Als dit in een faculteit gebeurt, de decaan.
Joyce: ik verwijder verkeerd geplakte posters altijd als ze in de Therminal hangen.
Feliciaan: Het Hydra-nieuwsoverzicht wordt niet meer aangevuld. Kan er een herinnering gestuurd
worden naar de verenigingen dat het bestaat.
Joyce: Je kan met Michael contact opnemen hiervoor.

Jasmijn: Het HK had organiseerde gisteren een galabal in Home Bertha. Er was een probleem met
wildplassers, maar dit probleem werd serieus overdreven door de huisbewaarder en de Dienst
Studentenvoorzieningen. Daarnaast hadden wij op voorhand al maatregelen getroffen om de
overlast te beperken door een dixie te plaatsen. De PPD is ter plaatse gekomen en we hebben samen
de situatie proberen op te lossen. In het rapport van de PPD staat ook dat een halfuur later alles
onder controle was. Ondanks alles blijven we klachten krijgen van de Dienst
Studentenvoorzieningen. Er wordt steeds gezegd na het organiseren van een fuif op een Home dat
het waarschijnlijk de laatste keer is dat dit wordt toegelaten. Met zo’n onzekerheid kunnen wij onze
werking ook niet draaiende houden. Wij hebben echt het gevoel dat ze onredelijk zijn.
Anouk: Misschien moeten we binnenkort als VKV eens een signaal geven in de vorm van een brief die
door alle konventen wordt ondertekend?
-Er wordt ingestemdAnouk: Kan er op de volgende VKV eens een update van de UGentbar worden voorgesteld?
Joyce: Ik zal Jonas uitnodigen.
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