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Verslag 
 

a. Verwelkoming en voorstelling 
 
 

b. Goedkeuring agenda 
 
We verplaatsen het punt over de Fakbar naar voren achter het puntje 
samenstelling ASO. En we verplaatsen het punt over de intentieverklaring naar 
het laatste puntje voor varia. 
 

c. Samenstelling ASO 
 
Hier vallen geen nieuwigheden te vermelden 
 

d. Fakbar Abstract: standpunt ASO en artikel HLN 
 
- Het standpunt van het ASO in het artikel van HLN is iets te negatief uitgedraaid 
dan bedoeld was.  
 
- Met de fakbar zelf gaat het voorlopig vrij goed, er zijn enkel nog een paar zaken 
die met de buurt uitgeklaard moeten worden maar er zijn nog niet te veel 
problemen geweest. 
 

e. Dossier Ampère: stand van zaken 
 
- Er wordt nog gewacht op een mileuuvergunning 
 
- Er zal nog een overleg komen met de uitbaters om de regeling voor 
studentenverenigingen beter af te stemmen op de vragen van zowel de 
studentenverenigingen als de uitbaters uit. 
 

f. Burgerbegroting district Antwerpen 
 
- Hoe verloopt de burgerbegroting in het district Antwerpen?  

 16/3-31/3: keuze thema’s (startmomenten) 
 25/4: verdeling geld 
 mei-september: keuze projecten 

 
- Doel startmomenten: Per tafel (bestaand uit 12 personen) worden er 5 thema’s 
gekozen uit 95 thema’s. Iedereen kiest eerst zelf 3 thema’s en men gaat aan tafel 
in discussie met elkaar om samen aan 5 thema’s te komen waarna men deze 



voorstelt aan de rest. De beslissing op dit startmoment is bindend voor het 
districtscollege 
 
- Wat doet het district? Straten, verenigingen & bewoners, pleinen, cultuur, sport, 
groen, iedereen hoort erbij, fietsers & voetgangers, andere. Wat niet? Oa 
parkeerbeleid, veiligheid, onderwijs, … Ook Vélo is er niet bij maar daar is de stad 
zelf al mee bezig maar is zeer kostelijk voor de stad. 
 
- Dankzij de burgerbegroting van vorig jaar zijn er al projecten bezig voor bv 
fietsers & voetgangers (oaheraanleg Hopland). 
 
- Het district vraagt meer variatie in bevolking die naar de startmomenten 
komen. Vorig jaar waren er te veel senioren en veel te weinig studenten & 
jongeren. Het district wil dit via het ASO aankaarten bij de studenten. 
 
- Enkel studenten die op kot zitten of gedomicilieerd zijn in het district 
Antwerpen mogen deelnemen aan de burgerbegroting. Op deze manier vallen er 
helaas een deel van de studenten van de buitencampus af. ASK-Stuwer kan hier 
mogelijk een oplossing voor bieden.  
 
- Dit jaar zal er ook mogelijkheid zijn op online participatie. Via een online forum 
kan er gediscussieerd worden en is er de mogelijkheid om zelf projecten in te 
dienen. Het district zelf zal ook meer reclame maken.  
 

g. De rol in de media van KVHV 
 
 - Het KVHV profileert zich in de media vaak als algemeen spraakorgaan van de 
studenten in Antwerpen en dikwijls met controversiële uitspraken. Dit is 
uiteraard niet het geval. 
 
- Volgende vergadering wordt hier op terug gekomen.  
 

h. Huishoudelijk reglement 
 
Volgend puntje wordt goedgekeurd om aan het huishoudelijk reglement toe te 
voegen: Indien je niet aanwezig kan zijn op een vergadering van het ASO dien je 
een vervanger te sturen. Als dit niet is gebeurd wordt je buiten het quorum 
gerekend. 
 

i. Intentieverklaring studentenbuurt 
 
- De stad wil aanpassingen aan de huidige overeenkomst in het doop-en 
feestcharter. Voornamelijk wil het werken aan de doopweken en individuele 
kopers. 
 
-  Via de cafébaas moeten clubs nuchtere interne toezichters hebben voorzien die 
de cursus alcohol in de studentenbuurt hebben gevolgd 
 
- Er wordt aan eigenaars van studentencafés gevraagd een maximumcapaciteit te 



bepalen en te respecteren. Als de activiteit in het café deze dreigt te 
overschrijden dient er een grotere locatie gezocht te worden. Indien dit niet 
gebeurt is dit de verantwoordelijkheid van de cafébaas. Maar voor vele 
studentenclubs is dit zeer moeilijk wegens afgesproken acties in het 
café/verkoop eigen drank dat ze ergens anders niet kunnen doen. 
 
- Er komen sensibiliseringscampagnes in de studentenbuurt ivm alcohol en 
drugs. 
 
- Wat komt erbij? 

 Einduur voor doopactiviteiten die buiten plaatsvinden (met uitzondering 
van kroegentochten) zal op 22u liggen. 

 Vanuit verenigingen is er de vraag voor een regeling ivm minderjarigen. 
Een verbod op sterke drank zou erbij moeten maar er moet bij het zoeken 
van regels ook gekeken worden dat de ouders niet nog ongeruster worden 
gemaakt 

 Er zal betere opvolging van de stad zijn voor de opruiming van de 
doopplaatsen door de stad zelf 

 Er wordt nog gezocht naar een extra doopplek. Park Spoor Noord zal 
opnieuw worden onderzocht. Slachthuissite wordt onderzocht (te ver?).  
Het grasveldje aan de overgang Cockerillkaai-De Gerlachekaai kan ook 
onderzocht worden. 

 
- Er komt een loskoppeling van de Kick-off (12/5 @ Studio) en de ondertekening 
van het doopcharter (22/9 @ stadhuis). Hierdoor zullen de door de stad 
goedgekeurde doopactiviteiten op voorwaarde zijn dar het doopcharter wordt 
ondertekend, anders volgt er een onmiddellijke intrekking hiervan. 
 
- Het doopseizoen loopt van 28/9 tot 23/10 en wordt dus van 5 naar 4 weken 
gebracht, dit is vooral door de problemen op de Stadswaag 
 
- Gate 15 zal ervoor zorgen dat er meer ervaren sprekers voor de workshops op 
de Kick-off zijn dit jaar. Er mogen nog steeds nieuwe thema’s voor workshops 
doorgestuurd worden naar Tom. 
 
- Overige data: 

 Studay: 24/9 
 A Dream voor de laatstejaars: 30/6 

 
j. Varia 

 
- Er zijn nog steeds te weinig cantuslocaties in de binnenstad. Dit wordt 
momenteel actief onderzocht. Er dient ook aan herinnerd te worden dat 
Poolplanet en Kavka mogelijkheden zijn alsook zelf op onderzoek bij cafés (bv in 
de Carnotstraat) te gaan 
 
 
 
 


