DIENST STUDENTENVOORZIENINGEN

Verslag VKV maandag 27 april 2015
Aanwezigen: Jasper Holvoet (SK), Pieter De Pauw (WVK), Lauren Aers (WVK), Simon Van Poucke
(PFK), Bram Vandenberghe (’t Unief), Frédéric Piccavet (Schamper), Jelle Heyvaert (GSR), Jasper
Juchem (HK), Jasmijn Dobbeleers (HK), Toon Develtere (KK), Lisa Jonckheere (KK), Matthias
Dewitte (IK), Anouk De Ridder (SoRa), Joyce Albrecht (Studentenbeheerder), Berdieke Soete
(DSA), Jens Vanden Meersschaut (FK)
Verontschuldigd: Bram Verdonck (SK), Laurens Himpe (PFK)

PUNTJES VANUIT DE GSR
1/ Cultour
Joyce: We gaan even de agenda omgooien omdat Bram eerder weg moet en eerst de puntjes van
de GSR doornemen. We beginnen bij Cultour en daarvoor geef ik het woord aan Jens.
Jens: Cultour werd dit jaar geleid door het FK, meer bepaald door onze cultuurverantwoordelijke.
Vanaf volgend jaar willen we Cultour naar de VKV verschuiven. Het concept zou hetzelfde blijven
zoals we het vandaag kennen. Het enige probleem is dat we enthousiaste kandidaten moeten
vinden, dat is niet gemakkelijk. Bij het FK zelf hebben we weer een vacature voor Cultuur
uitgestuurd en we zijn vrij zeker van één kandidatuur. De GSR had ook iemand gevonden dacht ik
(Jelle bevestigt). Er is dan nog een heikel punt, de persoon die door het FK voor Cultuur is
verkozen is niet door de VKV verkozen, daarom wou ik dit even bespreken met de rest van de
VKV.
Anouk: Is er een mogelijkheid om een soortgelijke verkiezing te houden zoals voor de VKV
vertegenwoordiger in de SoRa. Die persoon kan dan nog eventueel kiezen om met een team te
werken uit verschillende konventen, maar we zouden toch een persoon moeten kiezen als
eindverantwoordelijke.
Jelle: Ok, maar we willen wel dat iemand vanuit de GSR betrokken blijft.
Frédéric: Waarom zouden we dit naar de VKV schuiven?
Jens: De verantwoordelijke van het FK voor Cultuur doet dit nu alleen, maar opvolgers zien het
misschien niet zitten om alles alleen te doen en daarom willen we de andere konventen erbij
betrekken.
Joyce: Dus praktisch, werken we dan met een VKV vertegenwoordiger zoals in de SoRa?
Jens: Ja
Jelle: Dit jaar hebben we in de GSR niemand gevonden.
Frédéric: Waarom zouden we binnen de VKV wel iemand vinden?
Anouk: Er is een grotere pool van mensen.
Jelle: We moeten wel benadrukken dat die persoon niet enkel voor het eigen konvent ermee
bezig is.
Joyce: Moet dit in het reglement komen?
Jelle: Niet nodig, dat moet dan langs het bestuurscollege.
Joyce en Frédéric: Er gebeurt sowieso een wijziging dus ik kan het er nog bij plaatsen.
Joyce: Als we dat niet doen, kan het verdwijnen.
Jelle: Anderzijds is er dan maar weinig flexibiliteit.
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Jens: Inderdaad, we moeten Cultour beschermen, we moeten er altijd iemand kunnen insturen
zonder langs de VKV te passeren.
Joyce: Is iedereen akkoord? Anders stemmen we met handopsteking:
VOOR: 5
TEGEN: 0
ONTHOUDING: 1
Jelle: Is een verkiezing zoals voor de SoRa echt nodig? Het is belangrijk dat we snel kunnen
beginnen, dynamiek is belangrijk.
Anouk: We hebben een eindverantwoordelijke nodig om dingen gedaan te krijgen.
Jelle: :We kunnen anders zelf een verantwoordelijke aanduiden en die laten bevestigen in de VKV.
Simon: Die persoon zou dan de taak krijgen vanuit de VKV om dit te doen?
Anouk: Ja, bevestiging door ons.
Jens: Wel opletten dat we geen te grote groep hebben.
Jelle: Wij hebben al een kandidaat, die wordt nu al ingewerkt want in september is het eerste
aanbod al weg. De GSR begroting is al aangepast aan de groei van Cultour. Voorstellingen voor
opera en ballet zijn het moeilijkst maar wel voorzien in de begroting. De financiële handleiding is
min of meer klaar dus de overdracht volgend jaar wordt stukken beter. (Kopie van de begroting
wordt uitgedeeld)
Joyce: We moeten ook nog onderling overleggen, komt die persoon naar de VKV?
Jelle: Ik zou er geen vast punt van maken op de VKV.
Lauren: Ik wou nog even melden dat ik de laatste AV een rondvraag heb gedaan en dat we
misschien beter eens een evaluatie doen want weinig mensen zijn op de hoogte. Het aanbod
werd ook heel laat doorgestuurd.
Jens: Het is echt onmogelijk om dit vroeger door te sturen.
Jelle: Ja, dit is omdat we vasthangen aan een budget en aan de agenda van de voorstellingen.
Anouk: En via de website?
Jens en Jelle: Nu was er heel veel communicatie via Schamper en de website.
Joyce: Het moet inderdaad bij de juiste mensen geraken, VKV is het ideale platform.
Jasmijn: Wij hebben de brochure weken op voorhand gekregen maar de verenigingen zijn er
precies te weinig bewust van.
Pieter: Misschien moeten we het naar de konventen sturen en geraakt het zo sneller bij de
verenigingen.
Jens: Ok, maar ik wel nog wel even melden dat enkel SK en HK hebben geantwoord op de vraag
van Vero om mee te werken aan Cultour.
Jelle: Nog vragen?
Iedereen: Nee.
2/ Update UGentbar
Joyce: Dan gaan we over naar Bram voor een update over de UGentbar
Bram: Vanaf het 2de semester zijn we begonnen met herinvesteren in de bar, enkele herstellingen,
zo kunnen we nu bijvoorbeeld onze handen wassen en drogen aan de bar. Tijdens de grote
vakantie wordt de gevel geschilderd. We hebben ook stoelen en tafels gekocht via een veiling, nu
is het nog niet zeker of we die veiling hebben gewonnen. De bar zit altijd vol maar er is plaats voor
meer, we willen graag de capaciteit vergroten zonder de gezelligheid aan te tasten. Sinds vandaag
is er ook een App, we hebben in de bar een TV die clipjes toont, de openingsuren,
reclamebanners, live voetbalupdates, etc. Via de App kan men de liedjes zelf kiezen bijvoorbeeld.
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In de paasvakantie hebben we voor de eerste keer Blok@’t Unief georganiseerd. Er was slechts 5
man, het was dus geen groot succes. We zijn nu aan het evalueren of we dit ook zullen aanbieden
in de blok? Als er te weinig mensen komen dan is het wel een grote kost, qua energie
bijvoorbeeld.
Lisa: Dit was wel interessant maar het is te laat gecommuniceerd.
Jasmijn: In de paasvakantie zijn veel mensen nog op vakantie, maar in de grote blok kan dit wel
interessant zijn.
Joyce: Inderdaad, in de grote blok is het wel interessant, de Aula en Boekentoren hebben geen
studieplekken meer.
Bram: We hebben nu 35 plaatsen, we willen dit niet verhogen dus sowieso zouden we geen grote
partner worden. Jonas en ik gaan er ook niet zitten, dus we moeten kijken voor vrijwilligers voor
het badgesysteem.
Joyce: Als je wil werken met een badgesysteem dan moet je dit wel op tijd laten weten, anders
moet je eens langskomen op ons kantoor.
Frédéric: Blijft het café open voor andere mensen om iets te drinken?
Bram: Nee, dat is te storend tijdens de blok.
Toon: Het was ook iets te donker.
Bram: We gaan nieuwe lampen hangen in het gedeelte vooraan, en anders kunnen studenten hun
eigen bureaulamp meenemen?
Simon: Zijn er dan stopcontacten genoeg?
Bram: Zeker.
Lauren: Kunnen we niet wisselen met de podiumzaal die veel groter is, dan zijn er meer plaatsen.
De ontspanningsruimte verhuist dan naar ’t Unief.
Bram: Nee, dat is te ver voor de mensen, geen goed idee.
Joyce: Wat dan met het café zelf? Is er veel volk?
Bram: 4 van de 5 zijn we verhuurd aan verenigingen, bv. Politeia en KMF komen heel regelmatig.
Hopelijk gaat het zo verder en hopelijk moeten we geen vereniging weigeren. Maar we werken
met het principe van ‘first come, first served’.
Joyce: En de omzet?
Bram: 30 april komt onze boekhouder en die zal dan een interne audit doen. Ik kan me nu nog
niet uitspreken.
Frédéric: Komt er nog een verslag van wat er allemaal gebeurd is dit jaar en wat er nog gaat
gebeuren volgend semester?
Bram: Er zijn verslagen van de AV, maar er was nog geen enkele AV een vertegenwoordiger voor
de VKV.
Joyce: Ik zal komen naar de volgende AV, het was onduidelijk dat er een vertegenwoordiger
aanwezig mocht zijn. Wanneer is de volgende AV?
Bram: Dat laat ik nog weten.
Jelle: Zijn er nog vragen want ik zou weg moeten.
Frédéric: Wanneer is er een financieel verslag?
Bram: Dat is via de GSR.
Frédéric: Kunnen we dat via mail krijgen?
Jelle: Dat komt ook in het Staatsblad.
- Jelle verlaat de vergadering 3
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Joyce: Zijn er nog vragen aan Bram?
Jasmijn: Ik wou alleen nog zeggen dat ik aangenaam verrast ben. ’t Unief is heel gezellig, ik heb er
al vaak gezeten, ook de Homes zijn enthousiast.
Frédéric: Zijn er veel klachten bij de buurtbewoners?
Bram: Nee, in het begin hebben we 2 klachten ontvangen en vorige week 1 maar deze is niet
bevestigd dus officieel hebben we er nog maar 2 ontvangen. De buurtbewoners zijn positief,
vooral dankzij al onze inspanningen. We hadden het erger verwacht bij opstart, maar ze zijn
helemaal bijgedraaid.
Joyce: Zijn er nog vragen?
Iedereen: Nee.
Bram: Alleen dit nog, ’t Unief blijft tijdens de zomer ook open, het wordt opengesteld naar
mensen uit de buurt, die kunnen er barbecues organiseren bijvoorbeeld.
- Bram verlaat vergadering PUNTJES VANUIT DSA

3/ Goedkeuring vorig verslag
Joyce: Zijn er opmerkingen?
Iedereen: Nee.
Joyce: Dan is het verslag hierbij goedgekeurd.
4/ Subsidies + zaalreservaties
Joyce: 15 mei is de deadline voor het indienen van subsidies. Kunnen jullie dit nog eens goed
communiceren naar jullie verenigingen? Het is net zoals in december, niets indienen kan leiden
tot een schorsing. De verenigingen moeten minimum één iets indienen. Sommige verenigingen
krijgen een uitzondering omdat ze alles in één keer indienen.
Jasmijn: 15 mei is wel een verlofdag.
Joyce: Dat bekijken we nog.
Joyce: Wat betreft de zaalreservaties, deze worden opengesteld op 4 mei. De VKV, de konventen
en de verenigingen van het KK mogen een dag eerder hun reservaties invoeren, voor hen staat
het systeem open 3 mei om 12u ’s middags.
5/ Buurtquiz
Joyce: In februari hebben we een rondleiding gegeven aan de buurtbewoners. Dat was eigenlijk
een zeer positieve ervaring en daarom zouden we, vanuit de DSA, een buurtquiz willen
organiseren. Het zou plaatsvinden op een vrijdagavond, het concept en de quiz zelf wordt door
DSA georganiseerd maar de avond zelf kunnen we de hulp uit de VKV wel gebruiken. Ik wou dit
eens aftoetsen.
Jasmijn: Dat is een goed idee, na de rondleiding waren er inderdaad veel positieve reacties bij de
buurtbewoners.
Simon: Wanneer zou dit doorgaan?
Joyce: 14 november, dat is een zaterdag.
Jasper: Is dat de groep van onder de Vooruit?
Joyce: Inderdaad, die zijn heel actief, we zouden graag met hen samenwerken.
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Jens: Ik vind dit geen meerwaarde voor de VKV. Wat is het voordeel hiervan?
Anouk: Dat er minder klachten zullen komen?
Jens: Dat denk ik niet
Jasmijn: Met de Homes betrekken we nu ook de buurt, dat geeft positieve gevolgen.
Jasper: Het is ook raar om te denken dat we gewoon parallel naast elkaar kunnen leven, we
moeten net raakpunten zoeken om de communicatie te verbeteren.
Anouk: Inderdaad, dan komen ze misschien naar ons voor ze naar de politie stappen met
klachten.
Lisa: Gaat de quiz over studenten?
Joyce: Het is de bedoeling om de buurtbewoners en de studenten bij elkaar te brengen. Tijdens
een quiz zijn er pauzes en dat is dan de ideale kans om op een informele manier kennis te maken.
Frédéric: Het is een zeer goed initiatief, het zou jammer zijn om het niet te doen. Het is net een
kans om vooroordelen weg te werken.
Simon: Dus, de buurtbewoners quizzen en de VKV helpt de avond zelf?
Joyce: Ja. We zouden ook eerst buurtbewoners laten inschrijven, indien er dan plaatsen over
zouden zijn kunnen we het openstellen voor studenten.
Jens: Dan zit je wel in het vaarwater van UGent quizt. En als we het openstellen voor studenten
mist het dan niet zijn doel?
Anouk: Personeel van UGent is misschien een beter idee dan studenten?.
Joyce: Er is dus voldoende reactie, wij werken het concept uit en koppelen terug met het nieuw
bestuur.
6/ U4
Joyce: Het gaat dus door, we hebben eindelijk bericht gekregen. Er zijn 2 plaatsen voor VKV’ers.
De kandidaten waren: Ewout, Anouk en Jens. Aangezien Ewout geen bestuur meer is, hebben we
hem niet gekozen. Matthias hebben we ook niet gekozen, Anouk zit in veel raden en heeft dus
iets meer ervaring voor de onderwerpen die besproken zullen worden. We kunnen maar met een
beperkte delegatie gaan, 5 waaronder ik sowieso. Dan nog 2 personen van de GSR en 2 van de
VKV, Anouk en Jens dus. Anouk heb ik gekozen omdat ze in verschillende raden zit, het gaat
vooral rond onderwijs, huisvesting e.d. … Jens heb ik gekozen voor de discussies rond faculteiten
en verenigingsleven. Er is ook een tweede meeting begin volgend academiejaar.
Jasper: De informatie die we daar inwinnen komt die terug naar de VKV?
Joyce: Er is sowieso een terugkoppeling zeker over huisvesting. Er zullen voorstellingen gehouden
worden door elke universiteit, dan zullen er discussies zijn in werkgroepen, we hebben dus wel
nog wat voorbereidingswerk.
Frédéric: Komt er een verslag?
Joyce: Sowieso, zijn er nog vragen?
Iedereen: Nee.
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7/ Erkenningsaanvragen
Joyce: IAAS, BEST, 180 degrees Consult en VVN Youth hebben een erkenningsaanvraag ingediend.
Morgen weten we meer voor IAAS en BEST. 180 degrees consult en VVN Youth hebben al een
positief advies gekregen.
8/ Vacature DSA medewerker
Joyce: Vanaf volgend academiejaar komt er een vacature open voor DSA medewerker, Hannah
studeert af. Vanaf half augustus start de selectieprocedure.
9/ Secretariaat
Joyce: Sinds vandaag hebben we een vervangster gevonden voor Ine, Sara Depauw. Ze zal
maandag starten. Het is iemand die in de Brug werkte, een jonge artistieke vrouw.
10/ Barbecue:
Joyce: 2/072015 organiseren we een barbecue voor het oude en nieuwe VKV bestuur.
- Jasper verlaat de vergadering Varia
Joyce: Frédéric, als je een update wilt over het doopdecreet kan ik je de powerpoint doorsturen
met de wijzigingen? Zie mailbox.

PUNTJES VOOR VKV
12/ 12 urenloop
Frédéric: Schamper organiseert voor de eerste keer een bar. Ik wil zeggen dat we heel weinig
informatie hebben gekregen van de organisatie. We stonden niet in de mailingslijst, er waren
problemen met de drankvoorziening, etc … Ik wou gewoon eens polsen bij de VKV of wij alleen dit
zo ervaren hebben.
Jens: Je hebt de feiten verkeerd op. Afgelopen weken zijn we heel hard bezig geweest om alles
goed te organiseren. Ik heb zelf geen rechtstreeks contact gehad met Schamper maar ik hoorde
wel dat er vaak van idee werd veranderd. We hebben veel informatie doorgekregen maar dit veel
te laat ontvangen om dit nog goed te kunnen organiseren.
Frédéric: We hebben inderdaad zelf ook fouten gemaakt maar de communicatie kan toch beter.
Jasmijn: Het is misschien nuttig om een lijst door te sturen met wat toegelaten is en wat niet.
Jens: Die bestaat en is doorgestuurd, de lijst is zeer gedetailleerd.
Joyce: Gisteren heeft Jasper ook gevraagd om tafels uit de Therminal gebruiken. Was dat voor een
te late levering of te laat besteld?
Jens: Die zijn voor in de container.
Joyce: Ik heb het toegelaten maar dit is normaal niet de bedoeling. De lamineermachine willen
jullie ook gebruiken, maar dat moeten jullie hier doen (Benoit).
Jens: Voor de VIP, er zijn 80 uitnodigingen uitgestuurd. Probeer geen mensen erop te krijgen want
we moeten streng zijn, de plaats is beperkt.
Jasmijn: Moeten we onze uitnodigingen meenemen?
Jens: Ja, of op je GSM tonen.
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Anouk: En het nieuwe SK bestuur?
Jens: Die zijn op de hoogte.
- Frédéric verlaat de vergadering: morgen wordt er een nieuw Schamperbestuur verkozen. 13/ Evaluatie Dictee
Joyce: Er waren zeer veel inschrijvingen, uiteindelijk hebben er 470 deelgenomen. Dit is een
succes tegenover vorig jaar. Een algemene opmerking: de bar is overbodig, het is heel veel werk,
voor weinig opbrengst. Volgend jaar zullen we dat niet meer doen maar samenwerken met ’t
Unief
Joyce: We moeten ook beter communiceren dat buitenstaanders kunnen deelnemen maar geen
prijzen kunnen wijzen. Ook moeten we het verbetersysteem vooraf uitdenken. De punten moeten
we later bekendmaken want er zaten fouten in de eerste bekendmaking (de winnende vereniging
was VRG en niet Filologica). In de toekomst leggen we ook beter vooraf een fotograaf vast.
Joyce: Schamper heeft zijn excuses aangeboden voor de foute punten. In het vervolg kunnen we
drie dagen later alles bekendmaken, zo kunnen we achteraf nog dingen controleren. Het
persbericht moet vroeger doorgestuurd worden.
Lisa: De verbetering ging wel vlot in vergelijking met andere jaren.
Jasmijn: Het was ook leuk dat er hapjes waren voorzien.
Joyce: Met dank aan HoGent
Joyce: De samenwerking met Luka en Odyssee was moeilijk maar het was de eerste keer, volgend
jaar hopelijk beter. Het systeem van 2 personen per konvent was ook goed, we hadden genoeg
helpers, dank daarvoor.
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14/ VKV agenda 2016
Joyce: Nu hebben we altijd een poll geplaatst in de Facebookgroep van de VKV om een datum
vast te leggen, maar daardoor zijn we vaak te laat om zalen te reserveren. Om dat in te toekomst
te vermijden, heb ik een voorlopige agenda gemaakt, augustus zit er nog niet tussen maar dan is
er geen probleem voor de zalen, deze kunnen we nog eens via de poll vastleggen.
Anouk: Wel opletten met de grote events: Gravensteenfeesten 11 november / Massacantus: 9 of
16 december / Beiaardcantus: 7 oktober.
Joyce: Ik zal een nieuwe agenda doorsturen waarbij ik met deze events rekening zal houden.
Jens: Kunnen we voor volgend jaar ook een lijst met de grote events naar StuGent sturen?
Joyce: Goed idee, ik zal een lijst laten invullen door iedereen via de Facebookgroep.
15/ Brochure
Joyce: Sinds vorig jaar zit onze brochure niet meer in de inschrijvingspakketen. Nu lag de brochure
gewoon op tafel maar niemand nam dit mee.
Simon: Kunnen we de brochures hergebruiken?
Joyce: Dat is niet mogelijk.
Joyce: Willen we dit volgend jaar nog altijd doen? Ik heb wel net een mail gehad om samen te
zitten met de verantwoordelijke hiervoor.
Jens: Anders gewoon de informatie geven via de Durf Doen website in plaats van een brochure?
Die moet wel dringend geüpdatet worden.
Joyce: Zouden we een flyer met de link meegeven?
Jasmijn: Met de Homes zijn we bezig filmpjes aan het maken, anders kan ik de andere konventen
vermelden?
Lauren: Kunnen we voor de Durf Doen website de log-in info krijgen om zelf aanpassingen te
maken.?
Joyce: Dat is een risico, we moeten de uniformiteit bewaren. Ik zal het eens aan Michaël vragen.
Simon: Waarom zit dit niet meer in de inschrijvingspakketten?
Joyce: Er zijn gewoon geen pakketten meer.
Jasmijn: Misschien moeten we laten weten dat dit voor ons wel nuttig is.
Joyce: ik wacht mijn gesprek met de verantwoordelijke af, nu heb ik nog te weinig info.
Simon: Op de Durf Doen website is er toch ook een test om te kijken welke vereniging bij iemand
past. Het is echt een goede website, we moeten dat promoten. Een flyer met de link naar de
website is een goed idee.
Anouk: In het begin van de website is er toch veel reclame gemaakt?
Joyce: Inderdaad, het was toen een groot succes en we moeten het eigenlijk terug opwaarderen,
ik zal Michaël vragen om samen met de GSR hieraan te werken.
Jasmijn: En posters?
Anouk en Jens: Heeft weinig nut, met verenigingen doen we dit ook al niet meer.
Joyce: En een voorstelling van de konventen analoog de voorstelling van de homes?
Jasmijn: Met een powerpoint?
Joyce: Ik kijk er voor.
Pieter: Bij het startevenement van Durf Doen deelden ze toch condooms uit? Kunnen we opnieuw
zoiets doen?
Jens: Dat is veel te duur.
Joyce: En Lolly’s?
Pieter: Flyers of brochures zijn toch minder overlast dan een presentatie?
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Simon: Flyers worden sneller bekeken dan brochures.
Jens: Nu hebben we de overschot van brochures meegegeven met verenigingen voor bij de
boekenverkoop.
Joyce: Dat was de reddingsactie. Ik zal het gesprek afwachten en de volgende VKV terugkoppelen
11/ Vacature VKV-vertegenwoordiger SORA 2015-2016
Joyce: We hebben dus een nieuwe kandidaat nodig voor VKV vertegenwoordiger in de SoRa.
Anouk: In september of oktober pas?
Joyce: Ik had gepland om de verkiezing de volgende VKV te houden en de nieuwe kandidaat te
laten starten het nieuw academiejaar.
Anouk: Perfect. Concreet, er is 1 jaar konventervaring voor nodig. Het is zeker een aanrader, zeer
interessant maar zeker niet te onderschatten. Het neemt veel tijd in beslag om alles op te volgen.
Mensen die geïnteresseerd zijn kunnen via mij of Joost meer informatie krijgen.
Joyce: Ikzelf ben ook altijd aanwezig op de SoRa.
Jens: En als er geen kandidaten zijn?
Joyce: Dan gaan we de verkiezing naar de volgende VKV verleggen. Voor 20 juni moeten jullie
kandidaturen doorgestuurd worden. Eind juni is de volgende VKV waar de verkiezing dus zal
plaatsvinden en er is ook een slotactiviteit.

PUNTJES VANUIT DE SORA
12/ Nihil
Anouk: Momenteel is alles kalm, alles is opgelost.
Jens: Lila heeft een nieuwe praeses verkozen, hij studeert dierengeneeskunde. Volgend
academiejaar zullen we dus opnieuw klacht indienen tegen Lila.
Anouk: Zijn er nog vragen?
Iedereen: Nee.

PUNTJES UIT STUGENT
13/ Doopdecreet
Joyce: Het doopdecreet werd herschreven. Degene die er het dichtst bij betrokken zijn, weten al
wat er in staat. Voor de rest zal ik het nu kort overlopen, details zie bijlage.
- Het is een algemeen doopdecreet, concreet er staat gewoon in wat kan en wat niet kan.
Hiervoor werd er eigenlijk gewoon verwezen naar het FK.
- Indien jullie iets willen aanpassen of toevoegen kunnen jullie dit via de DSA doen, de input
moet wel van jullie komen. Het kan bijvoorbeeld om praktische afspraken gaan (vb.
doorgeven van het draaiboek).
Simon: Het wordt dus een globaal reglement?
Joyce: Inderdaad, dat kan aangevuld worden met specifieke puntjes voor de verenigingen.
Joyce: Zijn er nog vragen? Volgend academiejaar geven we een uitleg aan de konventen, vooral
om bewustwording te creëren.
Jasmijn: Dit jaar was het wel nodig om te herschrijven en het is nu ook goed herschreven, maar
we moeten opletten dat we niet elk jaar wijzigingen moeten aanbrengen.
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Jens: Vooral de controle tijdens de doop is belangrijk, en ook weten dat het decreet niet altijd
perfect kan gevolgd worden.

VARIA
Jens: Wanneer mag het nieuw bestuur naar de VKV komen?
Joyce: Vanaf de volgende VKV, er wordt dan ook een slotactiviteit en evt. kennismakingsactiviteit?
Jasmijn: Wat is de regel voor het overschakelen naar een nieuw bestuur?
Joyce: Dit staat in de statuten.
Matthias: En wat als we geen opvolger vinden?
Joyce: Daarmee moet je opletten want na 1 jaar zonder konventvoorzitter kan het konvent
ontbonden worden.
Matthias: Ik doe mijn best, en ook om een Nederlandstalige kandidaat te vinden.
Joyce: Misschien eens kijken bij Tomo No Kai?

Lauren: We hebben gemerkt dat de laatste tijd vaak ruimtes worden gereserveerd in de
Therminal die dan niet gebruikt worden.
Joyce: Dan moeten jullie dat doorgeven aan het secretariaat want wij hebben enkel zicht op de
sleutels die worden afgehaald. De regel vanaf volgend jaar zal zijn dat wanneer ze drie keer een
sleutel niet hebben opgehaald, ze op de blacklist komen voor een maand.
Pieter: Waarom is er uitschrijfsysteem via website?
Joyce: Momenteel zijn we met iets dergelijks bezig voor Blok@therminal.
Pieter: Het zou handig zijn om het zelf te kunnen doen.
Joyce: Je kan ook altijd bellen.
Lauren: Is het niet mogelijk om voor lokalen die lang op voorhand gereserveerd worden nog eens
online te laten bevestigen.
Joyce: Een overzicht van de eigen reservaties? Zal ik eens met Michaël bespreken.
Lauren: We hebben ook van enkele verenigingen gehoord dat materiaalreservaties heel laat
bevestigd worden.
Joyce: Dat is niet echt een probleem want het is onmogelijk om dubbel te reserveren. Als ze
natuurlijk maar 5 minuten op voorhand vragen om iets te reserveren is het waarschijnlijk niet
meer mogelijk

Pieter: Wat betreft de ALS kwestie, wij hebben dat vernomen via Schamper, het is wel spijtig dat
dit niet eerder gecommuniceerd werd.
Joyce: Dit is wel op de VKV besproken.
Lauren: En ALS valt nu onder de VKV?
Simon: Schamper was fout, ik heb het hen ook meteen laten weten.
Joyce: ALS valt nu onder de DSA, dat was niet mijn beslissing.

Matthias: Voor de barbecue, is het enkel voor het kernbestuur of de gehele AV?
Joyce: Enkel het konventbestuur.
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Joyce: Ik had nog een puntje over de facturatie, ik heb ook enkele mails rondgestuurd.
Verenigingen moeten opletten en snel betalen want de UGent stuurt maar 1 aanmaning en dan
gaan ze direct naar de gerechtsdeurwaarder, dit komt omdat de UGent veel wanbetalers heeft.
Verenigingen betalen best meteen na de aanmaning, want het scheelt snel 80 EUR.
Anouk: Krijgen ze eerst een rekening?
Joyce: Ja, en een aanmaning 2 maanden daarna.
Joyce: Ik heb nu een lijst van openstaande facturen gemaakt en de verenigingen op de hoogte
gebracht, ik zal dit proberen 1 x per semester te doen.
Joyce en Anouk: We zullen ook op de SoRa laten weten dat de rekeningen soms te laat komen.

Simon: Voor de subsidies, er zijn nog verenigingen die niets hebben gekregen.
Joyce: Dan moet je dit zeker eens laten weten want normaal is alles van 2014 betaald
Joyce: Kunnen jullie nog eens doorgeven aan de verenigingen om alles goed op te volgen, ze
mogen ook altijd info vragen bij de DSA.
Joyce: We hebben onlangs in het systeem ontdekt dat verenigingen binnen het SK of het WVK op
SK en WVK algemeen gefactureerd worden. Moeten we dit aanpassen?
Lauren en Pieter: Ja, we hebben het liever apart.
Jasper: Ja, we hebben het liever apart.
Joyce: Dit wordt aangepast.

Joyce: Therminal 2 komt er bijna, onder Home Fabiola. Dat betekent 3 extra zalen. De werken
starten in 2016 maar we moeten nu al een naam bedenken. De zalen moeten we ook naam
geven.
Anouk: We kunnen er een wedstrijd van maken.
Joyce: Denk er allemaal eens over na, liever niet via wedstrijd want dat is veel werk.
Joyce: De vergadering wordt afgesloten.
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