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 VERSLAG 

 

a. Verwelkoming en voorstelling 

Aanwezig: Jonas Van Orshoven, Laurent-Philippe Houdijk (studentenraad UAntwerpen); Cedric 

Kegels (studentenraad HZS); Joyce Van der Auwera (studentenraad KdG); Annelies Neels, Olivier Van 

Hoornyck (kringen KdG); Steven Palinckx (kringen AP); Alexandra Uyttebrouk (ASRA); Louis Warlop 

(kabinet schepen Marinower); Veerle Desimpelaere (team GATE15). 

Verontschuldigd: Nick Ideler (studentenraad UAntwerpen); Wouter Van Itterbeeck (studentenraad 

KdG); Kiani Smet (kringen AP). 

Afwezig: An Pustina, Jelle Cousyns, Hans Vercauteren (kringen UAntwerpen); Clément Verspeelt 

(kringen HZS); Jens Baert (studentenraad AP); Killian Van Damme (KU Leuven Campus Antwerpen); 

Hylke Vandepitte (studentenraad Thomas More Antwerpen). 

De vergadering is niet in quorum (minder dan de helft van de vertegenwoordigers zijn aanwezig). 

b. Goedkeuring agenda 

Er wordt een nieuw punt “d. Verslaggeving externe mandaten” toegevoegd. 

 “e. Huishoudelijk reglement” wordt verdaagd naar de volgende vergadering omdat er geen 

beslissingen genomen kunnen worden op deze vergadering omdat het aanwezigheidsquorum niet 

bereikt is. Het punt met de verderop besproken voorgestelde wijzigingen wordt op de volgende 

vergadering hernomen, ongeacht het aantal aanwezigen.  

“f. Quality Nights Light” wordt achteruitgeschoven in afwachting van de aankomst van de 

medewerker van VAGGA die dit punt komt toelichten. 

c. Samenstelling ASO: update 

Het is nog steeds niet duidelijk wie de studentenraad van de AP-hogeschool bij het ASO 

vertegenwoordigt. Dit wordt tegen de volgende vergadering uitgeklaard. 

De eerste stappen en contacten voor het vormen van een vertegenwoordigingskoepel voor de 

onafhankelijke kringen, worden tegen de volgende vergadering genomen. 

d. Verslaggeving externe mandaten 

I. RvB Gate15 

Het nieuwe werkingsreglement van Tarmac werd goedgekeurd en de werking van de voorbije 

periode werd geëvalueerd. Op dit moment kunnen vijf weekdagen per week tot 3u activiteiten 

georganiseerd worden die een relatief hoog risico op geluidsoverlast hebben. Dit wordt in de 

toekomst beperkt tot twee weekdagen per week, om de frequentie van de luidere avonden te doen 

afnemen. Ook wordt er strenger toegezien op het gesloten houden van minstens één van de 

sasdeuren, hiervoor zal de gebruiker een vrijwilliger moeten aanstellen. In de afgelopen maand 

werden 22 activiteiten georganiseerd in Tarmac en 19 in Meet & Greet. De prijs voor Tarmac zal voor 



externen verhoogd worden omdat duidelijk wordt dat bedrijven en dergelijke hier snel op 

toehappen, hoewel dit niet de core business van de zaal is. De prijs voor studenten blijft grosso modo 

gelijk. 

 

Het functieprofiel van GATE15-medewerker Steve werd goedgekeurd. Zijn functie omvat de opstart 

en het draaiende houden van de Tarmaczaal. Zijn contract is van bepaalde duur, om GATE15 de tijd 

te geven om een definitieve medewerker te vinden voor deze positie. 

Het bestek voor Studay werd goedgekeurd. Dit bestek omvat een beschrijving van wat GATE15 

verwacht van het evenement: sportpodium, dj-stage en mainstage (we gaan terug naar 3 podia om 

een betere programmatie te kunnen aanbieden). Geïnteresseerde bedrijven kunnen zich aan de 

hand van deze beschrijving kandidaat stellen om zo ‘leverancier’ van het event te mogen worden. De 

opvolging hiervan voor het ASO gebeurt via de vertegenwoordiging in de jury (Jonas) en de 

stuurgroep Studay (die vanaf volgend jaar weer zal samenkomen). 

Voor het A-Dream afstudeerevent worden middelen vanuit de stad vrijgemaakt, maar is erg moeilijk 

om een  locatie te vinden voor 3000 mensen. De verschillende opties worden momenteel door team 

GATE15 bekeken. 

e. Huishoudelijk reglement 

De beslissing over dit punt wordt naar de volgende vergadering verdaagd. 

Het dagelijks bestuur stelt enkele wijzingen van het huishoudelijk reglement voor, om ervoor te 

zorgen dat (1) de opkomst van vertegenwoordigers op de vergaderingen verzekerd wordt en (2) een 

eventuele lagere opkomst niet automatisch een probleem vormt. De wijzigingen die op de 

vergadering werden uiteengezet, worden bij dit verslag gevoegd.  

f. Dossier Ampère: opvolging 

De definitieve gebruiksovereenkomst voor de zaal werd goedgekeurd. De uitbaters kunnen dus van 

start gaan en de eerste evenementen lijken een succes te zijn. 

In het besluit van het schepencollege staan de garanties die tegenover de studenten werden 

gemaakt, expliciet opgenomen. In de nabije toekomst zal het dagelijks bestuur samenzitten met de 

uitbaters van de zaal, om een soort van vaste ‘studentenhuurovereenkomst’ vast te leggen die 

gebruikt kan worden voor evenementen die enkel op studenten gericht zijn. 

g. Doop- en feestcharter: communicatie 

Tijdens het tweede semester moet terug een communicatie- en bekendheidsboost worden gegeven 

aan het doop- en feestcharter, dat zowel binnen als buiten het ASO te weinig bekend blijkt.  

We merkten bovendien dat weinig clubs naar de evaluatie van het doopseizoen gekomen zijn; bij 

vele clubs heerst het gevoel dat het charter een formaliteit is en de inspraak van het ASO bij het 

opstellen en aanpassen van het document een vanzelfsprekendheid is. Dat is dus niet het geval.  

Het ASO stelt voor om rond het doop- en feestcharter drie momenten met verplichte aanwezigheid 

van elke club te organiseren: de kick-off voor praesidia (met toelichting van het charter) op het einde 

van het academiejaar, de ondertekening van het charter aan begin van het academiejaar voor de 

doopperiode en de evaluatie van het doopseizoen, net na de doopperiode. 



Dit lijkt op zich streng, maar dit blijft een minimaal engagement voor clubs die willen feesten en 

dopen op het openbaar domein. We bekijken of het een optie is om dit volgend jaar op te nemen als 

voorwaarde op te mogen dopen. 

Tegelijkertijd wordt er vanuit het ASO en GATE15 meer ingezet op de communicatie van deze 

momenten. Daarbij moet duidelijk zijn dat het (in het geval van de evaluatie) gaat om een 

overlegmoment; clubs lijken niet het idee te hebben dat deze evaluatie in de eerste plaats ook van 

henzelf moet komen. 

h. Quality Nights Light 

De Quality Nights is een reeds bestaand initiatief dat uitbaters van nachtclubs een engagement laat 

aangaan rond de veiligheid van hun bezoekers. In Antwerpen is dit al erg succesvol bij grote clubs, nu 

wil men dit dus ook in light versie laten aanbieden door studentenverenigingen. 

Dat zou gebeuren via vier services: 

-medewerkers (achter de bar) briefen over EHBO rond alcohol/drugs en omgaan met dronken 

bezoekers 

-aanbieden gezondheidsinformatie: affiche, info op website 

-veilig verkeer: vb blad met nummer taxi, waar openbaar vervoer 

-gehoorschade voorkomen: oorstopjes uitdelen/verkopen 

Het ASO vindt dit zeker haalbaar en stelt voor om dit te integreren in de intentieverklaring. 

i. Evaluatie eerste semester 

Het dagelijks bestuur heeft opgemerkt dat het meerderheidsquorum altijd maar nipt of soms zelfs 

niet wordt gehaald. Zo’n lage opkomst wordt problematisch, maar het draait hier om een  

engagement van de ASO-leden zelf. 

Het ASO stelt voor om als standaarregel in te voeren dat wie niet kan komen, een vervanger stuurt. 

De meeste organisaties bestaan uit genoeg mensen om daarvoor eenvoudig iemand te vinden. 

Met het oog op een hogere opkomst, wordt gezocht naar een vast vergadermoment (vb. derde 

dinsdag van de maand). Het dagelijks bestuur verstuurt met het verslag een rondvraag over wat een 

geschikte datum is. 

Het netwerkmoment was beter wat vroeger ingepland. In het tweede semester wordt opnieuw een 

netwerkmoment georganiseerd, met uitgebreidere communicatie. 

Louis (kabinet schepen onderwijs) deelt pluim uit voor het nieuwe dagelijks bestuur. 

 

 


