Vergadering 29 juni
Aanwezigheden: Jasmijn Dobbeleers (HK), Jasper Juchem (HK), Jasper Van der Avert
(12Urenloop), Anouk De Ridder (VKV-vertegenwoordiger SoRa), Maarten Hertoghe (FK), Lisa
Jonckheere (KK), Jens Vanden Meersschaut (FK), Lauren Aers (WVK), Feliciaan De
Palmenaer (WVK), Pieter De Pauw (WVK), Matthias Hertoghe (FK), Benoit De Vrieze
(FK) ,Cirano De Bock (SK), Lothar Arys (SK), Fabio Verketst (PFK), Laurens Himpe (PFK),
Matthias Dewitte (IK)

1/ Goedkeuring vorig verslag
-

Goedgekeurd

2/ Reglement studentenvoorzieningen
-

We zullen de draft laten bekijken door de verschillende betrokken partijen, dus ook
door de VKV. Het is de bedoeling dat de hiaten zoveel mogelijk weggewerkt
worden.

-

Er wordt dan over gestemd op de zomer-VK. We moeten dan dus zeker in quorum
zijn

3/ U4 Network
-

Officieel verslag van de uitwisseling wordt doorgestuurd.

4/ Subsidieinformatie
-

Vanaf volgend jaar wordt de infosessie gericht op elk konvent apart. Daar wordt het
subsidiesysteem grondig uitgelegd met aandacht voor de noden van de
konventsverenigingen en kan eventueel zelfs een kleine workshop worden gegeven.

-

De voorzitters zullen worden gemaild om een datum af te spreken. Het is wel de
bedoeling dat iedere vereniging minstens één iemand afvaardigt.

-

De uitleg van Stad Gent wordt dus ook apart gegeven. Konventen die deze uitleg
willen moeten contact opnemen met de DSA.

5/ Event manager
-

Joyce: De VKV-evenementen liepen dit jaar niet zo vlot, zo werd UGent for Life
bijvoorbeeld zelfs niet meer georganiseerd. Daarom had ik het idee om iemand
apart aan te stellen, een soort coördinator voor VKV-activiteiten. Nu is de vraag
wat de VKV hierover denkt.

-

Jens: Over welke events zou het dan gaan?

-

Joyce: Gents StudentenDictee en UGent For Life

-

Anouk: Is het niet beter om één iemand aan te stellen per evenement?

-

Jasmijn: Ik vraag mij vooral af of er iemand zal worden gevonden.

-

Laurens: Kunnen we er geen financiële beloning aan koppelen?

-

Anouk: Kunnen we geen vacature uitschrijven via de jobsite ook al is het geen
betalende job?

-

Joyce: Dat mag jammer genoeg niet, maar we kunnen wel zelf een duidelijke
vacature uitschrijven en die verspreiden onder de studenten.

-

Jens: Ik snap dat het te veel werk is voor de DSA om dit op zich te nemen. Maar het
lijkt me ook niet genoeg werk om dit uit te besteden aan één iemand apart.

-

Laurens: Daarnaast vind ik het ook vreemd om twee volledig verschillende
evenementen qua inhoud te laten organiseren door door één dezelfde persoon.

-

Joyce: Het probleem is ook dat de events komen en gaan met de persoon die ze
uitvond en opstartte. Er is een deftige organisatie en continuïteit nodig.

-

Benoit: Wil Schamper het Dictee niet op zich nemen? doen. En het FK mss UGent
For Life.

* Maarten Hertoghe sluit zich aan bij de vergadering*
-

Joyce: Het komt er op neer dat we een leider nodig hebben die de rest op
sleeptouw trekt.

Omdat er wat twijfel lijkt te bestaan binnen de VKV over de noodzakelijkheid over het
voortbestaan van de VKV-evenementen, wordt er beslist om hierover verder te
discussiëren. Er is wel een unaniem akkoord dat het Groot Gents StudentenDictee moet
blijven vederbestaan.
-

Jens: Ik vind de VKV-activiteiten niet noodzakelijk. We hebben allemaal al ons
eigen konvent en de grote activiteiten die we daarmee organiseren. Je kunt nu ook
aanvoelen binnen de VKV dat er erg weinig interesse is.

-

Jasmijn: Ik meen mij te herinneren dat er vorig jaar op UGent for Life zelf ook
weinig volk was.

-

Anouk: Een event kan gemotiveerd zijn, maar als er niemand komt helpen met de
shift dan kan die persoon dat probleem niet fiksen.

-

Pieter: Het belang van het Dictee stijgt boven de konventen uit dus dat wel
organiseren, lijkt mij logisch. Maar ik twijfel of de andere activiteiten die we als
VKV zouden organiseren wel een meerwaarde hebben voor de konventen.

-

Laurens: An sich is het organiseren van die activiteiten fantastisch, maar als we van
buitenaf iemand moeten zoeken om de organisatie op zich te nemen dan is het een
duidelijk teken van de apathie binnen de VKV.

Besluit: Er wordt geen event manager aangesteld. Er wordt wel iemand gezocht voor het
Dictee. De VKV heeft inspraak in wie dit wordt.

6/ VKV-agenda 2016
De data staan reeds vast, noteer deze zeker in jullie agenda.

7/ Geen brochure meer
Er worden geen inschrijvingspaketten meer uitgedeeld aan de eerstejaars. En sowiso wordt
de brochure eigenlijk ook niet gelezen. Het is natuurlijk wel essentieel dat de studenten
worden geïnformeerd over de studentenverenigingen. Daarom zouden we ons gaan
focussen op de website, www.durfdoen.ugent.be. We zullen de studenten een flyer geven
waarin ze worden doorverwezen naar de website.
Daarom krijgt elk konvent huiswerk tegen 15 juli: De pagina van konvent moet nagekeken
worden. De tekstjes die verouderd zijn moeten worden aangepast en indien er nieuwe
verenigingen zijn aangesloten bij het konvent moet voor hen ook een inleiding voorzien
worden.
-

Laurens: Dan kunnen we dit in de spotlight zetten op Student Kick-Off. Elk aan ons
eigen standje ook doorverwijzen naar de website.

8/ VKV-vertegenwoordiger 2015/2016
Jasmijn is dit jaar de enigste kandidaat. Ze stelt zich kort voor, daarna volgt een
vragenronde.

Jamsijn werd met zes stemmen ‘voor’ unaniem verkozen.

9/ Aanvragen van Ufo

Er werden vier aanvragen ingediend: door VRG, UGentQuizt, LVSV, KVHV. Het Groot Gents
StudentenDictee wordt automatisch goedgekeurd. Elke aanvraag wordt apart besproken
vooraleer er gestemd wordt.
A. VRG

- Anouk: ik weet niet of Marc Coucke zoveel volk lokt naar een lezing dat ze het Ufo
kunnen vullen.
- Jasper Vander Avert: Waarom zouden ze niet eerst een kleiner auditorium
proberen te vullen? Ik heb het gevoel dat ze zich overschatten.
- Matthias Hertoghe: Inderdaad, het lijk mij ook beter om klein te beginnen en als
het dan alsnog de spuigaten uitloopt dan krijg je de kans op het grotere. Aan
de andere kant moeten we ons ook afvragen of we een vereniging niet het
vertrouwen moeten schenken dat ze een grote activiteit kunnen organiseren
in het Ufo en dan zien hoe ze het er van af brengen.
- Anouk: Hoe realistisch is het dat ze een zaal voor 1000 man gaan kunnen vullen?
En wat als er een vereniging tijdens het jaar nog met een grotere activiteit
komt? Dan kunnen we die geen plaats meer geven in het Ufo.
- Jens: Later op het jaar is er misschien veel volk op een activiteit, maar de VRG
heeft wel correct hun aanvraag ingediend dus zij verdienen voorrang omdat
ze de correcte procedure hebben gevolgd. dus waarom hen dan wel de kans
geven.
- Jasmijn: Het is niet omdat we vier plaatsen kunnen uitdelen dat we dat ook
zomaar moeten doen.
- Laurens: Als je nog niet hebt bewezen dat je nog een groots evenement
succcesvol kunt organiseren, moet je dan meteen aanspraak maken op het
Ufo? Auditorium E van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte heeft plaats
voor 600 man. Dat is al enorm veel volk.
- Joyce: We hebben vijf reservaties, het Dictee is daar één van. We moeten er wel
zuinig mee omspringen want als we zomaar de eerste de beste activiteit een
plaats geven en het Ufo gebruiken blijkt onnodig voor die activiteit dan komt
de universiteit klagen en kunnen ze het aantal reservaties weer inperken.
- Laurens: Ik ben er van overtuigd dat als we niet in de val willen vallen waarbij we
te kleine activiteiten laten doorgaan in het Ufo we evidence based moeten
werken in het bekijken van de aanvragen. Een vereniging moet eerst kunnen
bewijzen dat ze in het verleden al een erg grote activiteit in een auditorium
kunnen organiseren.

B. UGentquizt

- Laurens: Dit is het perfecte voorbeeld van een activiteit die reeds bewezen heeft
succesvol te zijn.

C. KVHV

- Anouk: Ik heb dezelfde argumenten als die bij de aanvraag van de VRG.
- Laurens: Er is ook veel concurrent want alle politieke verenigingen organiseren die
week zo’n soort debat..
- Maarten: Mijn grootste bezorgdheid is vooral of ze in staat zijn om er iets unieks
van te maken. Bijvoorbeeld door echt grote namen uit te nodigen.
- Laurens: Politici op voorhand vastleggen is erg moeilijk. Er is steeds een groot
risico dat ze afzeggen op het laatste moment.
- Maxim: Ik vind het moeilijk om hierover te beslissen als je geen garantie hebt op
grote namen. Ik heb ook nog een praktische vraag: geen enkele vereniging
kan zich hier verdedigen terwijl wij wel een mening aan het vormen zijn.
- Laurens: Daarom dat ik het zo belangrijk vind om evidence based te werken.
- Jasper Juchem: Ik zou mij inderdaad ook baseren op cijfers en op het verleden.
Eerst moeten ze bewijzen dat de andere zalen te klein zijn.
- Matthias Hertoghe: VRG is erg goed in het uitnodigen van interessante sprekers,
en zouden ook de foyer van het Ufo goed kunnen gebruiken. Ik zou ze dus
wel een kans geven.
- Matthias Dewitte :Ja, maarde PFK-verenigingen zijn natuurlijk ook gericht op
debatten en dergelijke. Zij spreken dat soort studenten misschien meer aan.
- Laurens: Ik ben er van overtuigd dat ze veel mensen kunnen lokken, maar
nogmaals: ik vind het een gevaarlijk precedent dat je zonder enig bewijs dat
het je in het verleden is gelukt om zo’n groot debat te organiseren, je
zomaar het Ufo mag gebruiken.
- Joyce: Voor de duidelijkheid: we zullen dit reglement ook nog aanpassen.
Bijvoorbeeld de verenigingen een kans geven om zich te verdedigen. Het is
de eerste keer dat we werken met dit reglement dus nu zien we waar er nog
verbeteringen mogelijk zijn.
D. LVSV

De VKV haalt dezelfde argumenten aan als bij de aanvragen van KVHV en VRG. Er wordt
wel geduid op het feit dat LVSV in het verleden wel al grote debatten heeft georganiseerd
in het Ufo en zij dus reeds bewijs hebben geleverd dat ze dit aankunnen.

Er wordt gestemd over de aanvragen. Joyce zal over iedere beslissing een motivatie
schrijven, deze wordt verolgens naar de VKV doorgestuurd. Als iedereen deze motivaties
goedkeurt dan worden de verenigingen op de hoogte gebracht.
VRG: twee stemmen ‘voor, vier stemmen ‘tegen’.

UGentQuizt: zes stemmen ‘voor’.
KVHV: vijf stemmen ‘tegen’, één ‘onthouding’.
LVSV: vier stemmen ‘voor’, één stem ‘tegen’, één ‘onthouding’.

10/ Puntjes uit de SoRa

Het Intern Reglement van de homes werd aangepast.
De veranderingen in het doopdecreet werden voorgesteld.
- Joyce: Bij de UGent leeft het gevoel dat er echt veel voorzichtiger moet
omgegaan worden met de dopen. Let daar dus op en geef dit sowieso ook
door aan jullie verenigingen.

11/StuGent
A. Doopdecreet toegelicht
B. Studentenbeleidsplan
Het studentenbeleidsplan werd voorgesteld op StuGent. Het bevat veel dingen met
betrekking op de verenigingen. Op de zomer-VKV worden puntjes die belangrijk zijn voor
de VKV voorgesteld.
C. Nieuwsbrief
Stad Gent overweegt een nieuwsbrief opstarten. Vinden jullie dat een goed idee?
- Anouk: Nee, er is al te veel info naar studenten gericht. Die mail zouden ze nooit
lezen
- Joyce: Hoe kan Stad Gent dan wel info bij de studenten krijgen?
- Maarten: Communiceren via de verenigingen?
- Jasper: Betere FB-pagina maken en promoten?
- Anouk: Via kotbazen? Op grotere koten heb je steeds van die prikborden hangen in
de gang met info en de afvalkalender enzo. Zo’n nieuwtjes horen
daar ook thuis.
- Feliciaan: We kunnen de info ook aan Hydra toevoegen.

D. Extra subsidies

Bij Stad Gent kun je extra subsidies ontvangen als je een activiteit organiseert die gericht
is op het promoten van gelijke rechten en anti-discrimatie. v
E. Zalenzoeker
Zalenzoeker website is blijkbaar compleet verouderd. De beschikbare plaatsen en info
zoals de prijs en de contactgegevens kloppen niet meer. Erg jammer, want dit zou een erg
handige website kunnen zijn voor de verenigingen.

F. Aanplakborden
De aanplakborden die enkel voor studentenverenigingen werden voorzien zullen vanaf nu
weer algemeen beschikbaar zijn.
G. Afvaldag
Er kwam een voorstel op tafel om met de verenigingen van Gent een dag afval op te
ruimen in de stad. Zo komen de studentenverenigingen in een positief daglicht naar de
bewoners toe.

12/ Varia

- Joyce: De buurtquiz gaat door. De buurtbewoners waren erg enthousiast.
Het VKV-weekend gaat door van 12 tot 13 september.

- Lisa: Drie weken geleden kregen we een erkenningsaanvraag van ’s Lands Glorie.
We hebben die doorgemailt naar WVK. Dacht dat op basis van hun statuten
ze beter onder het WVK pasten.
- Feliciaan: Wij hadden die eigenlijk naar jullie doorgestuurd.
- Joyce: Stuur hun aanvraag door naar mij en dan zullen we overleggen.
- Lisa: Er was een probleem met de zaalreservaties voor de KK-verenigingen. Omdat
zowel het KK als de konventen voorrang krijgen, waren er een paar
dubbelboekingen van de trechterzaal.
- Joyce: Er was nu inderdaad een conflict. Het is moeilijk om te beslissen
wie voorrang krijgt. Ik versta zowel de zorgen van het KK als van het
FK in deze zaak.

