
ALGEMENE VERGADERING
10/09/2020

ONLINE: ZOOM

AANWEZIG:

∗ Voorzitter Nathan Steyaert

∗ Penningmeester Tibo Caterin

∗ Robin Vande Vyver

∗ Sara Lingier

∗ Norick De Vlaminck

∗ Je�rey De Reycke

∗ Mathijs van Noort

1. GOEDKEURING AGENDA

De agenda werd unaniem goedgekeurd door de aanwezigen.

2. DOORSTROOM

∗ OC Chemie De opleiding Chemie zal opstarten met het systeem van alternerende On-Campus
lessen. Ze wil de mogelijkheid aanbieden aan studenten om hun ’on-campus’ plaats af te staan
aan studenten die hier meer nood aan hebben, e.g. studentenmet een functiebeperking.

∗ Faculteitsraad Geen nieuws, maar idealiter zou er nog een overdracht kunnen plaatsvinden

∗ Gentse Studentenraad Er zal één persoon van de GSR in de Coronacommissie zetelen, waar de
proctocollen voor zowel studentenactiviteiten als onderwijs besproken worden.

∗ Bilbiotheekcommissie Er wordt gevraagd voor nieuwe leden. Sara Lingier gaat in op deze oproep
en zal de plaats van Tibo Caterin innemen. Er is nog een 2de positie beschikbaar. Hiervoor werd
Ada Coudenys gecontacteerd. Antwoord is nog niet binnen.

3. LOUNGE@S5

Na enige uitwisseling hee�het bestuur de ambitie omde Lounge opnieuw te openen, gebruikenmakend
van volgende richtlijnen:

∗ Overdag vrije inloop, 10 personen zonder mondmasker en 20met.

∗ Reservatiesysteem in de avond. Mogelijksmeer privileges voor studentenverenigingen. Privileges
werden nog niet gespecifieerd.
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∗ Controle? Niet de bedoeling dat dit voor groepswerken wordt gebruikt.→ Intentie goed commu-
niceren.

∗ Eten in de Lounge: Eten toelaten zou niet voordelig zijn. Om toestroom of competitie voor een
plaatsje te vermijden wordt eten tot nader order niet toegestaan (tijdens de vrije inloop)

∗ Controle: In de eerste weken zullen bestuursleden ad hoc toezien op het aantal aanwezigen. We
zullen valueren hoe dit loopt.

4. PROMOTIEMATERIAAL

We blijven op zoek naar alternatieve promotiemethoden. De deadline om nog zaken bij in de goodiebag
van de introductiedag te steken is reeds verstreken. Tibo hee� meerdere ideeën geformuleerd in
document 3.0. Onder meer een studieplanner of notitieboekje lijken goede mogelijkheden. Robin
merkt op dat het Faculteitenkonvent vorig jaar veel succes hee� gehadmet hun notitieboekje. Digitale
promo van posts op facebook lijkt weinig interessant. Daarvoor is onze pagina op dit moment nog niet
populair genoeg en onze doelgroep te specifiek.

5. INTRODUCTIEDAG

∗ De Veiligheidsdient van de UGent moet op moment van vergadering de introductiedag nog
goedkeuren.

∗ Tibo’s speech/presentatie: Volgens Nathan zou hij langer mogen zijn, daar er kleine 15min ter be-
schikking staan. Tibo overloopt de presentatie. Nathan neemt het op zich om de spellingsfouten
te corrigeren.

6. GROEPEN MET EEN FUNCTIEBEPERKING

Studenten met een functiebeperking kunnen nood hebben aan wekelijkse on-campus lessen, in plaats
van een roterend systeem van on/o� campus lessen. Het kan nuttig zijn om op het niveau van de
opleidingscommissies te ijveren voor een flexibel systeem te hanteren voor deze studenten. Alle OC-
voorzitters zullen hierover gecontacteerd worden door de voorzitter [Nathan]

7. OPENSTAANDE FUNCTIES

∗ Penningmeester Mayte Meersman zal volgend jaar niet langer aan de UGent studeren. Hierdoor
voldoet ze niet langer aan de voorwaarden voor een StuW-bestuurslid. Bijgevolg kan ze het
mandaat niet opnemen komend academiejaar en zal de functie opnieuw worden opengesteld.

∗ Digitaal/PR Om het bestuur te ondersteunen in deze digitaal gerichte tijden zal een functieprofiel
voor een bestuurder Digitaal worden ingericht en opengesteld. Bovenstaande functies zullen
opengesteldworden en kandidaturen zullen gestemdworden op volgende Algemene Vergadering.

8. VARIA

∗ De volgende vergadering zal plaatsvinden op 8 oktober 2020. Of deze online, o�line of hybride
zal doorgaan dient nog beslist te worden door het Bestuur.
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∗ Gesprek tussen Decaan en studenten: Het primaire onderwerp was de introductiedag. Kort
samengevat heerste er op het moment van samenkomst zeer veel onduidelijkheid over vrijwel
alles.
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