Jaarverslag Werkgroepen en
Verenigingen Konvent 2010.
1. Inleiding
Het Werkgroepen en Verenigingen Konvent (WVK) overkoepelt thematische en pluralistische
studentenverenigingen; om meer precies te zijn: de wetenschappelijk- en maatschappelijk
georiënteerde, waarvan de activiteiten tegemoet komen aan de doelstellingen vervat in artikel 2 van
het reglement m.b.t. de subsidiëring van studentenactiviteiten, maar die niet passen binnen de
doelstellingen van de andere, bestaande konventen. Het WVK is pluralistisch en opereert dus zonder
enige partijpolitieke, religieuze en/of levensbeschouwelijke bindingen en is eveneens niet gebonden
aan één overheersende ideologie.

2. Leden.
De wetenschappelijk georiënteerde verenigingen waren:
• Archeologische Werkgroep (AW)
• De Loeiende Koe (DLK)
• Klassieke Kring (KK)
• PKarus
• Poutrix
• Vereniging Voor Natuurkunde (VVN)
• Zeus Werkgroep Informatica (Zeus)
• Para-educational Recreative Initiative for Mathematical Exercise (PRIME)
• CenEka.
• Institute of Electrical and Electronics EngineersStudent Branch.

De maatschappelijk georiënteerde verenigingen waren:
• Amnesty International Studenten Gent (AIS)
• Overleg Noord Zuid (ONZ)
• Verkeerd Geparkeerd (VG)
• Vluchtelingen Actie Komitee (VAK)
• Jong Ethisch Vegetarisch Alternatief (Jong EVA)
• Symposium
• Gentste Interculturele Studenten Associatie. (GISA)

3. Verandering van leden.
1. CenEka.
Deze vereniging is bedoeld om activiteiten te organiseren bij de studenten burgerlijk ingenieur
elektrotechniek en computerwetenschappen, meer bepaald bedrijfsbezoeken en andere activiteiten
om in contact te komen met bedrijven. Er is geen sprake van een overlapping met de activiteiten van
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ZEUS. Deze laatste heeft als doelstelling het promoten van informatica terwijl het doel van CenEka
eerder het in contact brengen van studenten met de bedrijfswereld betreft. Dit doen ze o.a. d.m.v.
bedrijfsbezoeken.
Op de vergadering van 29/09/2009 vroeg CenEka voorlopige erkenning aan indien zij graag zouden
genieten van verzekering gedurende activiteiten. Deze voorlopige erkenning werd unaniem
goedgekeurd.
In december 2010 werd de definitieve erkenning van CenEka goedgekeurd.

2. UGent Association of Petroleum Geologists Student Chapter.
AAPG Student Chapter UGent sluit aan bij het internationale Association of Petroleum Geologists.
Het oorspronkelijke doel van het AAPG, het aanmoedigen van wetenschappelijk onderzoek, het
ontwikkelen van de geologie als wetenschap, het promoten van technologie en het inspireren tot
een professionele houding, is nog steeds een leidraad voor de huidige organisatie. Dit concept zet
AAPG sc. Ook voort op het niveau van UGent.
AAPG sc. stelde zich voor het eerst voor op de vergadering van 11/02/2010 en werd unaniem erkend
op 28/04/2010.

3. Jong EVA.
Jong EVA is een studentenvereniging die vegetarische voeding promoot. Dit gebeurde aan de hand
van vegetarische kooklessen voor studenten, infostands in de studentenrestaurants en infoavonden.
In 2010 slaagde Jong EVA er ook in om, in samenwerking met EVA, Stad Gent en de Gentse
Studenten Raad om Donderdag Veggiedag, hoewel in een bijzonder afgezwakte versie, te
introduceren in de studentenrestaurants van UGent.
Wegens opvolgingsproblemen besloot Jong EVA haar activiteiten als erkende studentenvereniging
eind oktober 2010 stop te zetten.

4. Symposium Culturele Vereniging.
Symposium Culturele Vereniging was een studentenvereniging die het culturele aspect van alcohol
benaderde. Dit gebeurde op verschillende degustaties, een boscantus en zelfs een galabal.
Wegens opvolgingsproblemen besloot Symposium haar activiteiten als erkende studentenvereniging
stop te zetten bij het einde van het academiejaar 2009-2010.

4. Bestuur.
Op deze vergadering werd ook een nieuw bestuur voor academiejaar 2009-2010 verkozen; dit
bestaat uit:
•
•
•

Voorzitter: Evy Bauwens (Jong EVA)
Onder-voorzitter: Pieter De Baets (Zeus)
Web-master: Michael D’hont (CenEka)

Zij namen de taken over van het afscheidnemend bestuur dat werd vertegenwoordigd door:
•

Voorzitter: Evy Bauwens (Jong EVA)
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•
•

Onder-voorzitter: Nicolas Overloop (Zeus)
Web-master: Peter Vandendriesche (PRIME)

5. Aanpassing Website.
Het was absoluut noodzakelijk dat de WVK website werd aangepast. Het originele lay-out concept
‘draakje’ werd vervangen door de UGent huisstijl. Gezien het WVK geen boeiende eigen werking of
activiteiten heeft werd ervoor gekozen de site als een sober maar nuttig medium aan te bieden.
Er is een overzicht geplaatst van alle verenigingen vergezeld van een korte omschrijving van hun
werking en een link naar de eigen website. Verder kunnen verslagen worden teruggevonden tot 2005
en is er een overzicht van het bestuur van de laatste drie academiejaren.

6. Aanpassing subsidieherverdeling systeem.
De subsidieherverdeling binnen het WVK gebeurd als volgt: 40% van de subsidies wordt evenredig
verdeeld onder de lidverenigingen. 5% van de subsidies wordt niet verdeeld bij het begin van het
werkjaar. Dit bedrag garandeert de beschikbaarheid van subsidies na 1 oktober. Dit bedrag dekt
bovendien de werkingskosten van WVK-Centraal. De resterende 55% van de subsidies tenslotte
wordt toegekend aan WVK-Centraal. Lidverenigingen kunnen, mits grondig gefundeerd verzoek, op
delen van dit bedrag aanspraak maken. Dit gebeurt op de Algemene Vergadering bij goedkeuring met
twee derde meerderheid van de aanwezige stemmen. Oorspronkelijk gebeurde deze verdeling aan
de hand van onderhandelingen. Gezien deze werkwijze inefficiënt verloopt werd door ondervoorzitter Pieter De Baets een automatische verdeelsleutel uitgewerkt. Deze is gebaseerd op het
bedrag dat de vereniging het voorafgaande jaar effectief heeft opgebruikt. Op 24/11 werd deze
verdeelsleutel voor het eerst uitgetest op de herverdeling van subsidies.

7. Eigen activiteiten.
Als konvent organiseert het WVK zelf, in tegenstelling tot sommige andere konventen, geen eigen
activiteiten, maar richt het zich volledig op het samenbrengen en verdedigen van de belangen van de
wetenschappelijk en maatschappelijk georiënteerde verenigingen binnen de Universiteit Gent.

8. Algemene Vergaderingen.
1. 11/02/2010.
19.00 uur, vergaderzaal I.
Agenda:
• Goedkeuring vorig verslag.
• Voorstellen AAPG sc.
• Erkenning NSV.
• Verdeling subsidies 2010.
• Varia.

2. 28/04/2010.
18.00 uur, vergaderzaal II.
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Agenda:
• Goedkeuring vorig verslag.
• Kaartje Hans Pijpelink.
• Erkenning AAPGsc.
• Flux.
• Nieuwe vereniging.
• Subsidies.
• Wildplakken (mededeling).
• Mededeling vanuit VKV.
• Oproep nieuw bestuur WKV.
• Varia.

3. 17/05/2010.
19.00 uur, Podiumzaal.
Agenda:
• Goedkeuring vorig verslag.
• Verkiezingen bestuur WVK.
• Flux en eventuele nieuwe vereniging.
• Overzicht subsidies.
• Student Kick Off.
• Vraag vanuit Artsen Zonder Grenzen.
• Varia.

4. 03/11/2009.
19.00 uur, vergaderzaal II
Agenda:
• Goedkeuring vorig verslag.
• Mededeling vanuit WVK: Jong EVA
• Mededeling vanuit VKV.
• Evaluatie Student Kick Off.
• Subsidies.
• Aangepaste website WVK.
• Varia.

5. 24/11/2010.
18.00 uur, vergaderzaal I.
Agenda:
• Goedkeuring vorig verslag.
• Mededeling vanuit WVK: Symposium.
• Mededeling vanuit VKV.
• Mededeling vanuit GSR.
• Voorstellen nieuwe vereniging.
• Durf Doen Campagne.
• Herverdeling subsidies.
• Varia.
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