VKV 20 oktober 2015
Aanwezig: Bram Verdonck (SK), Pieter De Pauw (WVK), Feliciaan De Palmenaer (WVK), Lothar Arys
(Massacantus), Lies Vandevyvere (Urgent), Lisa Jonckheere (KK), Lieselore Hamerlinck (IK),Benoit
Devrieze (FK), Brecht Vissers (Schamper), Pieterjan Schepens (Schamper), Matthias De Wannemaeker
(12-urenloop), Chanel Baert (12-urenloop),Jasper Juchem (HK), Jasmijn Dobbeleers (HK), Joyce
Albrecht (Studentenbeheerder), Berdieke Soete (DSA)
Verontschuldigd: /
Afwezig: /

Puntjes vanuit DSA
1/ Goedkeuring vorig verslag
Joyce Albrecht: Heeft iedereen het verslag kunnen lezen?
Iedereen: Ja.
Lieselore Hamerlinck: Ik heb het verslag nog niet ontvangen, de agenda van deze VKV ook niet.
Joyce Albrecht: Waarschijnlijk komt dit omdat jullie formulieren nog niet in orde waren. Kom eens
langs of stuur een e-mail en dan brengen we dat in orde.
Lothar Arys: Naar waar wordt het naar gestuurd?
Joyce Albrecht: Naar jullie UGent e-mailadres.
Joyce Albrecht: Zijn er nog opmerkingen?
Matthias De Wannemaeker: Iedereen behalve ik werd in het verslag vermeld zonder familienaam.
Joyce Albrecht: Dat brengen we in orde. Zijn er nog opmerkingen?
Iedereen: Nee.
Joyce Albrecht: Dan is het verslag goedgekeurd.

Puntjes voor VKV
2/ UFO aanvraag: Capitant
Joyce Albrecht: Ze hebben toch geopteerd voor een ander auditorium maar ze hebben wel het advies
van de VKV gevraagd voor een soortgelijke activiteit in het tweede semester. Joyce leest hun
motivatie voor. Ze vragen dus enkel het advies van de VKV, er komt nog geen effectieve aanvraag.
Zou hun aanvraag goedgekeurd worden op basis van deze motivatie?
Jasper Juchem: De vorige keer hebben we ook gekeken naar opkomst bij vorige activiteiten. Gezien
de opkomst bij vorige activiteiten van Capitant zouden we het dus zeker kunnen toestaan.
Chanel Baert: Is er een reden om het niet toe te staan?
Joyce Albrecht: Ze hebben de scheidingswand en het duurt minstens een dag om dat te plaatsen.
Chanel Baert: Zijn er dan lessen?
Joyce Albrecht: Dat moeten zij allemaal regelen.
Bram Verdonck: Dat valt te regelen.

Joyce Albrecht: Kan ik dus concluderen dat het eerder een positief advies zal zijn indien ze veel volk
kunnen aantrekken.
Chanel Baert: En als er geen lessen zijn.
Joyce Albrecht: Dus nog toevoegen dat ze goede afspraken moeten maken. De effectieve aanvraag
wordt nog verwerkt in het tweede semester.
Bram Verdonck: De brief was grammaticaal slecht geschreven.
3/ Buurtquiz
Joyce Albrecht: Op 14 november organiseren we met de DSA een buurtquiz. Daarvoor hebben we
jullie hulp nodig, liefst 1 iemand per konvent, om te helpen die zaterdag. Het zou vooral voor de bar
zijn en voor het verbeteren. Het concept is in feite: door studenten voor de buurt.
Chanel Baert: Vanaf hoe laat?
Joyce Albrecht: Vanaf 17u00 ongeveer.
Joyce Albrecht: Zijn er al mensen?
KUNNEN KOMEN: Chanel, Lies, Jasper, Lieselore, iemand van FK, Brecht, iemand van SK, Lothar,
Matthias, Pieter en Feliciaan.
Joyce Albrecht: Er zijn nog niet veel mensen ingeschreven maar we zijn deze week begonnen met
flyeren. Indien er te weinig deelnemers zouden zijn, zouden we personeel en studenten van de
UGent uitnodigen.
Benoit Devrieze: Wie stelt de vragen op?
Joyce Albrecht: Wij, 1 ronde wordt gemaakt door de buurt. We gaan proberen om het wat
dynamisch te maken.
Benoit Devrieze: Willen jullie gebruik maken van het quizsysteem van FK?
Joyce Albrecht: Dat mag, het is wel een kleinschalig,
Benoit Devrieze: Er zijn wel laptops nodig maar het systeem werkt perfect.
Joyce Albrecht: We gaan dit een andere keer concreet bespreken. Er is een FB-event aangemaakt, nu
is het enkel open voor buurtbewoners maar er wordt opgevolgd of er genoeg inschrijvingen zijn.
4/ Dictee
Joyce Albrecht: Ik was vergeten sturen naar Donaat dat de vergadering vroeger doorging, ik zal hem
vlug even bellen. 5 minuten pauze. Hij komt binnen 10 minuten.
Simon Van Poucke komt binnen. Frédéric Piccavet komt binnen.
Joyce Albrecht: Kunnen jullie ook helpen op de buurtquiz. Simon en Frédéric laten dat nog weten.
Straks wordt het dictee verder toegelicht door Donaat.
5/ Evaluatie durf doen
Joyce Albrecht: Dit jaar waren er geen boekjes maar flyers met de link naar de website van Durf
Doen. We hebben de cijfers opgevraagd van het aantal bezoeken op de website. In augustus waren
dat er ongeveer 600, in september ongeveer 750, in oktober ongeveer 400.
Feliciaan De Palmenaer: Oktober is wel nog maar in de helft.
Joyce Albrecht: Inderdaad. Het zijn wel geen exacte cijfers en we hebben geen vergelijking met vorig
jaar omdat er een probleem is met de server.
Lennert Noppe en Tim Hautekiet (GSR) komen binnen.
Pieter De Pauw: Durf Doen leeft echt niet meer, is het wel nog nuttig?
Joyce Albrecht: Onze vraag is eigenlijk, is een flyer wel de juiste manier?
Matthias De Wannemaeker: Krijgen alleen nieuwe studenten of alle studenten deze flyer?
Joyce Albrecht: Enkel nieuwe.
Benoit Devrieze: Hoe werd de flyer uitgedeeld?
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Joyce Albrecht: Bij de eerste inschrijving in UFO lag de flyer op een tafel samen met andere
brochures. In de Therminal lagen er ook flyers. Het was vrij passief, actief is inderdaad beter maar
dan hebben we wel iedereen nodig.
Chanel Baert: Misschien ook in de Brug?
Frédéric Piccavet: We hebben met de rector gepraat en het zou nu toch mogen om documentatie in
de inschrijvingspakketten te stoppen. Het probleem is gewoon dat het net iets teveel kost. We
kunnen zo wel veel meer studenten bereiken.
Bram Verdonck: Flyeren helpt niet meer, er wordt al veel te veel uitgedeeld. Een boekje heeft meer
effect.
Joyce Albrecht: De opmerking was net dat het te weinig werd gelezen. De cover was een foto van de
Therminal maar nieuwe studenten kennen dat niet.
Chanel Baert: Er is toch ook een brochure met alle info over de UGent, zeer algemeen. Kunnen we
daar onze informatie niet bij voegen?
Joyce Albrecht: Dat is enkel voor FK.
Chanel Baert: Desnoods 1 pagina met reclame, de flyer bijvoorbeeld.
Jasper Juchem: We hebben voor de eerste keer een infomoment gehouden in de Homes. Er was 2
keer 700 man aanwezig. We hebben elk konvent aangehaald en toch veel mensen bereikt. In onze
laatste slide hebben we verwezen naar de Durf Doen website. Misschien hadden we dan ook nog een
flyer kunnen meegeven.
Joyce Albrecht: Als je iets nodig hebt, dan zullen we je dit zeker bezorgen.
Pieter De Pauw: Kunnen we er geen actie aan koppelen, bijvoorbeeld je kan iets winnen als je de
website bezoekt?
Joyce Albrecht: 2 cinematickets bijvoorbeeld?
Tim Hautekiet: Nog een andere manier om Durf Doen opnieuw wat aandacht te geven, is om net
zoals 2 jaar geleden de profielen van de kandidaten voor de verkiezingen hierop te plaatsen.
Misschien kunnen we opnieuw doen?
Joyce Albrecht: Dat is zeker een optie.
Tim Hautekiet: 4 jaar geleden is er toch heel veel promotie gemaakt voor Durf Doen?
Joyce Albrecht: Dat werd vooral getrokken vanuit de GSR.
Bram Verdonck: De beste campagne is nog altijd posters in toiletten.
Joyce Albrecht: Dit idee zullen we bekijken, ook het idee van Tim betreffende de verkiezingen van de
GSR.
Joyce Albrecht: Zij hierover nog opmerkingen?
Iedereen: Nee.
6/ Teambuilding
Joyce Albrecht: Er was gesproken van een tweede VKV teambuilding. Ik dacht om samen eens te
gaan eten en daarna een activiteit.
Chanel Baert: Een tweede weekend?
Joyce Albrecht: Nee.
Benoit Devrieze: Met verplaatsing?
Joyce Albrecht: Eventueel, een dagtripje?
Joyce Albrecht: Zijn er ideetjes?
Chanel Baert: Survival?
Joyce Albrecht: De activiteit mag niet te duur zijn.
Chanel Baert: Lasertag?
Joyce Albrecht: Is een goed idee, is ook niet te duur.
Donaat Mortelmans komt de vergadering binnen.
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7/ Dictee
Joyce Albrecht: Ik geef het woord aan Donaat, hij is de trekker van het dictee dat zal doorgaan op 22
maart 2016.
Donaat Mortelmans: Iedereen kent het dictee wel, eerste oproep is eigenlijk voor helpende handen.
Niet enkel voorbereiding want dat valt mee, vooral voor de dag zelf.
Joyce Albrecht: In november gaan we beginnen met sponsorwerving. Vorig jaar is dit vooral gedaan
door Joyce, Frédéric en Gert (Stad Gent) maar we hebben echt meer mensen nodig.
Joyce Albrecht: Zij er mensen die willen mee voorbereiden?
WILLEN MEEWRKEN: Brecht en Lies (Lies wel alleen tijdens de examenperiode).
Joyce Albrecht: Donaat zal zich vooral bezig houden met de samenwerking tussen de verschillende
onderwijsinstellingen.
Frédéric Piccavet: Komt er een werkgroep?
Joyce Albrecht: Inderdaad, we gaan het ook de volgende StuGent aankaarten. Het is de bedoeling dat
elke instelling 1 afgevaardigde stuurt.

Puntjes vanuit StuGent
8/ Ronde tafel gesprekken
Joyce Albrecht: Er moet dus een officieel advies opgesteld worden, wie wil mee helpen schrijven?
Momenteel is het alleen ik. Het advies wordt door Thibalt geschreven maar input wordt door ons
geleverd. We zouden werken op afstand via Googledoc.
Benoit Devrieze: De mensen die aanwezig waren voor het FK zullen wel willen meewerken.
Jasper Juchem: Het is inderdaad gewoon aanvullen. Het verslag werd rondgestuurd. We moeten dus
tegen morgen iets doorsturen.
9/ Facebookpagina StuGent
Joyce Albrecht: Anneke wil meer promotie voor de Facebookpagina van StuGent. Willen jullie mee
helpen promotie maken? Oproepen voor likes, eventueel mails rondsturen? Anneke zal een
voorbeeldbericht opstellen.

Varia
10/ Reglement studentenverenigingen
Benoit Devrieze: Hoe staat het nog met het reglement voor studentenverenigingen?
Joyce Albrecht: We moeten het reglement nu voorleggen aan de sociale raad en het bestuurscollege
maar er is momenteel een zeer grote werkdruk bij AJZ. Normaal zou het tegen december in orde
moeten zijn.
Benoit Devrieze: Wordt er nog iets verwacht van de VKV?
Joyce Albrecht: Ik zal enkel rapporteren, het is niet de bedoeling dat er nog aanpassingen worden
doorgevoerd.
Feliciaan De Palmenaer: Wanneer moeten we dan onze eigen statuten aanpassen ?
Joyce Albrecht: Wanneer het reglement finaal is, best wachten tot december.
Feliciaan De Palmenaer: En voor erkenningsaanvragen in het tweede semester?
Joyce Albrecht: Tegen dan zou het in orde moeten zijn.
Pieter De Pauw: Komt het eerst nog voor op de SoRa?
Joyce Albrecht: Als ik het reglement heb, dan zet ik het op de agenda van de SoRa en dan kan ik het
doorsturen.
Simon Van Poucke: Wanneer moeten we plannen om onze statuten aan te passen?
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Joyce Albrecht: De eerste vergadering van het volgend semester best.
Simon Van Poucke: Hoe belangrijk is het dat dit jaar nog de statuten aanpassen?
Joyce Albrecht: Van zodra er een nieuw reglement is, pas je de statuten best zo snel mogelijk aan
want anders zijn jullie niet meer in lijn met het reglement. Daarom, best zo snel mogelijk agenderen,
ten laatste volgende AJ en liefst nog dit jaar tweede semester.
11/ GSR
Tim Hautekiet: Op de U4 meeting vorige week bleek dat blijkbaar niemand weet wat GSR precies
allemaal doet. Daarom ons voorstel, mogen we een dossier opstellen waarin we de GSR voorstellen?
Dat kunnen we dan tijdens een AV eens komen voorstellen of jullie kunnen zelf op basis van onze
info een voorstelling geven.
Bram Verdonck: Het is best als jullie dat zelf komen voorstellen.
Simon Van Poucke: Inderdaad, best zelf komen voorstellen, dat heeft meer effect.
Lennert Noppe: Het is zeker geen verplichting we willen het graag doen.
Joyce Albrecht: Inderdaad geen slecht idee, zo kunnen we beide partijen dichter bij elkaar brengen. Is
iedereen hierin te vinden?
Joyce Albrecht: Ik zal mailen naar de VKV om de data van de AV van de konventen op te vragen.
Lennert en Tim: Perfect! Hoe meer projecten waarbij we kunnen helpen, hoe beter. We kunnen heel
veel ondersteunen.
Jasper Juchem: hoe zit dat met werkgroep sociaal?
Lennert Noppe: We hebben nog geen bestuurslid, vanavond AV, volgende 10 november.
Jasper Juchem: Hoe zal het tot dan gecoördineerd worden?
Lennert Noppe: Vanuit het bestuur.
Frédéric Piccavet: Ik zal me even voorstellen, ik ben de ondervoorzitter van de studentenraad. Ik zal 2
zaken bespreken waar we momenteel mee bezig zijn. Eerst en vooral, we waren aan het nadenken
over participatie van studenten. Momenteel wordt dit veel te weinig gesteund door het rectoraat,
ook niet op Vlaams niveau. Een aspect dat we proberen te veranderen, is het bijzonder statuut
concreter maken. Een tweede zaak waar we mee bezig zijn is het feit dat het moeilijk is om
studenten bereid te krijgen om voor een organisatie iets te doen. We willen graag eens kijken bij
verenigingen wat de problemen zijn en hoe we die kunnen helpen oplossen. We kunnen het
probleem aankaarten op Gents niveau en Vlaams niveau. Dit zijn voorbeelden waarin de Gentse
studentenraad iets kan doen. Stel gerust nog vragen, we zijn heel gemakkelijk te contacteren.
Iedereen is ook welkom op onze AV.
Joyce Albrecht: Klinkt heel interessant.
Benoit Devrieze: Het thema participatie, mensen vinden voor engagement is iets waar we binnen FK
ook mee bezig zijn. We hebben het zelf moeilijk gehad het laatste jaar en ook binnen de kringen was
het moeilijk om functies in te vullen. Nu is het nog niet zo een groot probleem maar het zal in de
toekomst wel een groot probleem worden.
Frédéric Piccavet: Er zijn verschillende voorstellen die jullie gerust eens kunnen doorgeven op jullie
eigen AV om eens te polsen. Zo dachten we aan een certificaat voor mensen die actief zijn geweest
binnen een verenging. Een ander idee was om studiepunten toe te kennen voor engagement maar
dat is een Vlaamse kwestie en dus zeer moeilijk te realiseren.
Bram Verdonck: Het werd ook besproken op de U4 meeting. Het grootste probleem is de werklast
aan de universiteit die groter en groter wordt waardoor studenten te weinig tijd hebben of teveel
druk voelen.
Pieterjan Schepens: Er is een signaal nodig vanuit de verenigingen.
Joyce Albrecht: Zoals een open brief?
Frédéric Piccavet: We moeten inderdaad een maatschappelijk debat aangaan.
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Joyce Albrecht: Het wordt ook besproken op de U4 meeting. Het is overal een probleem, niet enkel
in België.
Tim Hautekiet: Wel, niet in Groningen maar die worden betaald en het is daar ook geen probleem
om een jaar te skippen.
Feliciaan De Palmenaer: Er is ook een imagoprobleem, daaraan kan de minister weinig doen.
Lennert Noppe: Dan moet ze eens komen naar activiteiten.
Joyce Albrecht: met Anneke zijn we ook aan het nadenken over imago, we denken aan een ‘grote
kuis’ in december om de verenigingen een positiever imago te geven en tonen dat ze iets doen voor
de buurt.
Benoit Devrieze: binnen UGent leeft wel de idee dat verenigingen nuttig zijn, niet enkel voor
maatschappelijke rol maar inderdaad de minister is hiervan niet op de hoogte.
Joyce Albrecht: Dan is het aan ons en onze rector om dit aan te kaarten.
Frédéric Piccavet: We zullen ook nog vragen stellen aan de verenigingen, maar liefst geen
eenrichtingsverkeer. Het is de rol van de VKV om mensen te engageren hiervoor.
Simon Van Poucke: We moeten we perceptieprobleem aanpakken, kunnen we geen info geven ook
vb. aan ouders.
Joyce Albrecht: nog opmerkingen
Bram Verdonck: Studiepunten aan studentenverenigingen, is dat niet een beetje overdreven?
Frédéric Piccavet: Het is nog maar een voorstel, er zouden dan ook bijvoorbeeld lessen rond gegeven
worden.
Lieselore Hamerlinck: Het is beter om het simpeler te houden, een certificaat of iets dergelijks.
Joyce Albrecht: We zijn al te concreet aan het worden.
Jasper Juchem: Zoiets bestaat toch al, mentorship?
Benoit Devrieze: Hoe wordt dit geregeld in andere universiteiten? LOKO in Leuven geeft aan hun
medewerkers wel degelijk studiepunten voor engagement of vrijstellingen voor vakken. Ze hebben
dan een manier om huidige wetgeving te ontwijken? Andere universiteiten eens bekijken?
Joyce Albrecht: Dat is misschien mogelijk maar er is duidelijke begrenzing nodig, aan wat
studiepunten geven? Welke functie? Dit wordt een belangrijke discussie.
Simon Van Poucke: Ik heb al meer bijgeleerd door konventsvoorzitter te zijn dan van sommige
keuzevakken dus ik vind het wel nuttig om studiepunten toe te kennen.
Joyce Albrecht: We gaan hier dit punt afronden.
12/ 200 jaar UGent
Benoit Devrieze: Wat betreft 200 jaar UGent. Iedereen werd intussen gecontacteerd door Jochen
Merlier. We hadden een idee met FK en SK om iets te organiseren, het is nog maar een basisconcept.
We dachten aan een barbecue met zoveel mogelijk studenten samen. Dat is een zeer laagdrempelige
activiteit en zo kunnen we heel veel studenten aanspreken, het is ook realiseerbaar met beperkt
budget. Heel veel middelen zijn er niet nodig. We hebben dit idee al neergelegd bij de Stuurgroep
want die komt maar een paar keer samen en het budget wordt al verdeeld dus anders waren we te
laat. Wat zijn jullie ideeën?
Jasper Juchem: En een dag voor de student? Een dag vrijaf op 9 oktober, de echte datum van het
ontstaan. Er zou natuurlijk een plechtig moment zijn voor de proffen. We dachten aan iets zoals de
‘UGentse feesten’, alle cafés zouden 24u open blijven met een apart thema per café vb. politiek
debat. Een barbecue kan hier perfect in geïntegreerd worden.
Joyce Albrecht: Een idee dan naar voren is gekomen op de U4 naar het concept kid president. Een
soort van verkiezing organiseren voor een student die 1 dag rector mag zijn. Ideaal om onze agenda
naar voor te schuiven. Best ook de nationale media er bij betrekken. Dit past ook in jullie idee want
studenten nemen alles over voor 1 dag.
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Jasper Juchem: Inderdaad, we moeten proberen alle verengingen te mobiliseren.
Lennert Noppe: Mijn persoonlijke mening is dat elk evenement dat we voorstellen een kopie is van
iets bestaands (12-urenloop vb.), een barbecue klinkt leuk maar kunnen we niets meer doen? Kan
toch beter voor 200 jaar UGent? Meerdere events op 1 dag bijvoorbeeld, komt leuker over?
Lies Vandevyvere: Voorstellen die we zullen doen, moeten goedgekeurd worden door rector. Het is
de ideale kans om te tonen wat participatie net inhoudt.
Joyce Albrecht: 24u uitzending urgent. Fm eventueel?
Lies Vandevyvere: Ik zou inderdaad iets meer doen dan enkel eten, drinken en feesten.
Benoit Devrieze: We dachten dat een barbecue laagdrempelig was en ideale activiteit om het budget
binnen de perken te houden. Is een 24u Overpoort wel een goed idee?
Jasper Juchem: Veldstraat, Volderstraat, de oude buurten, niet per se Overpoort.
Benoit Devrieze: We moeten ook genoeg mensen kunnen mobiliseren en het moet ook betaalbaar
zijn.
Lennert Noppe: De rector haar ideeën waren ook niet allemaal goedkoop vb. afhuren Ghelamco
arena.
Simon Van Poucke: Waarom niet alle gebouwen van de UGent innemen? 24u van de student, elk
konvent een plaats geven om zich te kunnen voorstellen.
Pieter De Pauw: Dag voor studenten, barbecue voor studenten, zeker ook een luik aan koppelen
buiten feesten om ons imago te verbeteren. We doen meer dan enkel feesten.
Benoit Devrieze: Een barbecue is toch niet studentikoos.
Simon Van Poucke: Voor onze verenigingen wel.
Pieter De Pauw: We zullen goede PR moeten doen er rond.
Benoit Devrieze: We hebben al een raming gemaakt van de kosten voor 7500 studenten.
Matthias De Wannemaeker: Dat is toch niet realistisch?
Benoit Devrieze: We kunnen werken met verschillende caterers.
Frédéric Piccavet: Er komen 5000 mensen eten in de brug per middag. IK zou het idee nog niet
onmiddellijk afschieten.
Lennert Noppe: We moeten ook studenten bereiken die niet binnen een konvent zitten.
Lennert Noppe verlaat de vergadering.
Benoit Devrieze: Het is wel belangrijk om snel met een concept af te komen, want de beslissing is al
midden december. Voor de budgetverdeling e.d. hebben we op korte termijn een goed concept
nodig, details kunnen we later uitwerken.
Tim Hautekiet: Als we als VKV één concept naar voren schuiven, zou het dan niet moeilijker zijn om
te weigeren?
Benoit Devrieze: We hadden het inderdaad al besproken met het SK, maar liever hebben we dat het
door iedereen gedragen wordt.
Joyce Albrecht: Op welke termijn?
Lies Vandevyvere: midden december?
Jasper Juchem: Misschien moeten we het nu laten bezinken en volgende VKV iets concreet
bespreken.
Frédéric Piccavet: Moet ik vragen aan Jochen om samen te zitten?
Benoit Devrieze: We kunnen het uitstellen naar de volgende VKV maar de Stuurgroep komt samen in
november.
Simon Van Poucke: Indien we diverse dingen kunnen aanbieden, kunnen we wel genoeg mensen
aanspreken.
Lies Vandevyvere: Indien we gaan voor één concept, dan is dat toch niet divers?
Directie Studentenvoorzieningen – Dienst StudentenActiviteiten
Studentenhuis “De Therminal” Hoveniersberg 24, B-9000 Gent

Simon Van Poucke: Anderen kunnen we alle verenigingen zelf laten barbecueën?
Tim Hautekiet: We organiseren best een aparte brainstorming, dan kunnen we een concept
uitdenken en een tekst opstellen om het zo naar voren brengen.
Joyce Albrecht: Ik zal een poll maken om de brainstorming te plannen.
Frédéric Piccavet: De begroting wordt opgemaakt, dus het moet wel snel gebeuren.
Benoit Devrieze: Wanneer is de volgende VKV?
Joyce Albrecht: 17 november.
Matthias De Wannemaeker: Is het bedoeld voor alle Gentse studenten of enkel UGent studenten?
Joyce Albrecht: vooral UGent studenten? Ik zal ook Jochen uitnodigen voor de brainstorming,
iedereen akkoord?
Iedereen: Ja.
13/ Promotie
Lothar Arys: Voor de promotie van Durf Doen, we kunnen StuGent vragen om te promoten?
Joyce Albrecht: Goed idee.
14/ SKO
Feliciaan De Palmenaer: Er was iets fout gelopen met de inschrijvingen. Kunnen niet samenzitten om
dit voor volgend jaar op te lossen? Ook samen zitten met de konventen om de locaties te kiezen?
Joyce Albrecht: Er zullen altijd problemen zijn, maar ik zal het doorgeven.
15/ Sleutels ophalen
Lisa Jonckheere: Er hadden enkele verenigingen gezegd dat er problemen waren bij het ophalen van
de sleutels van de zalen. Hun activiteiten zouden rond 20u starten maar voor 19u00 moeten ze de
sleutel komen ophalen. Die verenigingen zitten daar elke week dus dat is een beetje omslachtig,
zeker omdat de Trechterzaal sowieso altijd open is.
Joyce Albrecht: Er is inderdaad een nieuw systeem om de sleutels op te halen. Het principe is dat er
strafpunten zijn als sleutels niet worden opgehaald, 5 keer niet opgehaald leidt vb. tot een bepaalde
periode niet meer mogelijk om zalen te reserveren. Trechterzaal is natuurlijk wel altijd open, ik zal
dus vragen om deze zaal uit het systeem te halen.
Matthias De Wannemaeker: Ik had verwittigd en toch werd ik nog opgebeld omdat ik 2 minuten te
laat was.
Joyce Albrecht: Ze moeten bellen van mij
Feliciaan De Palmenaer: Het was blijkbaar ook niet mogelijk om zelf te annuleren.
Joyce Albrecht: Dat is opgelost.
Pieter De Pauw: Reservaties die nog niet goedgekeurd zijn, zijn niet mogelijk om te annuleren.
Joyce Albrecht: Kan je dat op mail zetten, dan wordt dat ook opgelost.
Joyce Albrecht: Het is nog maar een testing. Trechterzaal begrijp ik, ik neem het mee.
16/ Infosessies
Joyce Albrecht : Vonden jullie de infosessies nuttig? Is het een goed systeem?
Iedereen: Ja.
Feliciaan De Palmenaer: De verenigingen die best kwamen, waren er niet.
Joyce Albrecht: We zijn al zeer proactief geweest meer kunnen we niet doen.
Joyce Albrecht: Zijn er nog puntjes? Nee? Dan is de vergadering hierbij afgesloten.
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