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Verslag 

a. Verwelkoming en voorstelling 
Aanwezig: Jonas Van Orshoven, Quinten Verlinden, Nick Ideler (studentenraad 
UAntwerpen); An Pustina, Jelle Cousyns (VUAS – kringen UAntwerpen); Cédric Kegels 
(studentenraad Hogere Zeevaartschool); Clément Verspeelt (Argonaut – kring Hogere 
Zeevaartschool); Joyce Van der Auwera (studentenraad KdG-hogeschool); Annelies 
Neels (kringen KdG-hogeschool); Steven Palinckx (kringen AP-hogeschool); Killian Van 
Damme, Nicholas Van der Veken (Absoc – studentenkoepel KUL campus Antwerpen); 
Alexandra Uyttebrouck (ASRA – associatiestudentenraad); Louis Warlop 
(kabinetsmedewerker schepen van onderwijs); Tom Ollivier (medewerkers team 
GATE15). 
Verontschuldigd: Hans Vercauteren (VUAS – kringen UAntwerpen); Wouter Van 
Itterbeeck (studentenraad KdG-hogeschool); Hylke Vandepitte (studentenraad Thomas 
More). 
Afwezig: Jens Baert (studentenraad AP-hogeschool); Kiani Smet (kringen AP-
hogeschool); kringen Thomas More; ESN. 

b. Goedkeuring agenda 
Aan de agenda wordt een nieuw punt c) toegevoegd: gebruiksreglement feestzaal 
Centraal Station. Er wordt ook een punt g) toegevoegd: Vertegenwoordiging KULeuven 
& Thomas More. De agenda wordt goedgekeurd. 

c. Gebruiksreglement feestzaal Centraal Station (Ampere) 
In het kader van het capaciteitsprobleem van de feestgelegenheden voor 
studentenverenigingen (nl.: voor een caféavond zijn cafés te klein geworden en blijven 
grote feestruimtes te groot) werd de voorbije jaren door het stadsbestuur aangekondigd 
dat er een nieuw locatie zou komen onder het Centraal Station, die dit probleem zouden 
kunnen oplossen. Nu er schot begint te komen in de zaak, komen enkele medewerkers 
van de jeugddienst en van Ampere (de uitbater van de zaal) het nieuwe concept 
toelichten aan de hand van een korte PowerPointpresentatie. 
 

- Capaciteit feestzaal: 960 personen, capaciteit café: 150 personen 
- Huur zaal: €750 
- Security (2pers) apart in te huren via Ampere (45-60€/u) 
- Eigen barpersoneel mogelijk (indien bewijs dat deze achter een bar kunnen 

staan) maar met begeleiding van Ampere zelf 
- Drankbonnen: aankoopprijs: €1,80 ; Verkoopprijs: max. €2 
- Pas vanaf €5000 kassaopbrengst krijgt men 33% van de omzet (van het deel 

boven de €5000) terug tot een maximum van de huurprijs van de zaal 
- Verdere info volgt nog.  

 
Het dagelijks bestuur vraagt inzage in de documenten die werden voorgelegd aan het 
college van burgemeester en schepenen en stelt indien nodig een ontwerpadvies op. 
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d. Structuur en verkiezing dagelijks bestuur ASO 
Vanaf dit academiejaar wordt het ASO verzelfstandigd. Einde vorig academiejaar 
bepaalde het ASO de structuur van het dagelijks bestuur dat het ASO ‘draaiende zal 
houden’.  
Binnen het dagelijks bestuur werden vier posities gecreëerd: voorzitter (coördinatie van 
het ASO, terugkoppeling met team GATE15, bijeenroepen en leiden van de 
vergaderingen, …); vice-voorzitter (aanvullend op voorzitter); secretaris (opmaken 
verslag en tijdig bezorgen van de nodige documenten aan de leden van het ASO); 
woordvoerder (onderhouden van externe (pers)contacten). 
 

- Voorzitter: Jonas werd verkozen. 
- Vice-voorzitter: Er werd gestemd tussen Alexandra en Jelle. Alexandra werd 

verkozen 
- Secretaris: Steven werd verkozen. 
- Woordvoerder: Quinten werd verkozen. 

 

e. Verkiezing externe mandaten 
- Raad van bestuur GATE15: Jonas, Quinten en Alexandra zullen zetelen in de 

raad van bestuur. Jonas en Quinten hebben stemrecht, Alexandra is 
ondersteunend raadslid 

- Algemene vergadering GATE15: idem als raad van bestuur. 
- Actorenoverleg: Steven neemt dit mandaat op zich, Jonas zal proberen om dit 

overleg zo vaak mogelijk mee bij te wonen. 
- Stuurgroep StuDay: Dit mandaat werd nog niet verkozen, er wordt nog gezocht 

naar kandidaten. In tussentijd zal het dagelijks bestuur de stuurgroep opvolgen. 
 

f. Budget ASO 
- Dit budget geldt per jaartal, voor 2014 is er nog een budget van ongeveer €1300 
- Het budget dient voor alle uitgaven van ASO 
- Er mogen nog voorstellen komen wat er met het budget voor 2014 nog kan 

gebeuren. Dit kan een receptie zijn, een teambuildingactiviteit, een campagne (bv 
bekendheid ASO, brandpreventie op kot,…) of voor truien/jassen te maken voor 
ASO leden. 

 

g. Vertegenwoordiging KULeuven & Thomas More 
- Er is nog onduidelijkheid over de vertegenwoordigers voor Thomas Moore en KU 

Leuven omdat deze niet meer rechtstreeks aan elkaar gebonden zijn. 
- De vergadering besluit om zowel KULeuven (voor beide campussen voor 

studentenraad én kringen) als Thomas More (ook voor studentenraad én 
kringen), één vertegenwoordiger te geven binnen het ASO. 

- Jonas contacteert Thomas More en de studentenkringen van Thomas More voor 
een afgevaardigde. 
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h. Varia 
- KU Leuven gaat in het 2e semester een fakbar openen aan de campus Sint-

Andries 
 

i. Agenda 
- donderdag 27/11: Vergadering ASO in Tarmac (GATE15) om 18u. Aansluitend 

volgt er een vergadering om het doopseizoen te evalueren, elke club moet 2 
praesidiumleden afvaardigen. De vertegenwoordigers van 
studentenverenigingen verspreiden de boodschap alvast naar ‘hun’ verenigingen. 

- Woensdag 17/12: Mogelijk vergadering ASO om 18u. Indien er geen vergadering 
doorgaat kan er mogelijk een activiteit plaatsvinden (voor ASO of breder 
publiek). 


