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1. Goedkeuring verslag 
 
Goedgekeurd mits Matthias Bernaerts onder ASK-stuwer geplaatst zal worden en  
niet lager onder Unifac. 

 
 

2. Kennisneming doop- & feestcharter en goedkeuring en aanpassing nieuw logo          
van het contract voor de schachtenweek 
 
De nieuwe dooplocaties liggen deze week voor bij het college van Burgemeester en             
schepenen. Volgende week op de Kick Off voor praesidia zal iedere studentenclub            
dus haar handtekening kunnen plaatsen onder het vernieuwde doop- & feestcharter.  
 
Er moet rekening gehouden worden met de spreidingsregel aangaande draagkracht          
van de openbare ruimte, die geldt binnen Antwerpen. Sommige studentenclubs          
zullen dus hoogstwaarschijnlijk wel de vraag krijgen om een andere dooplocatie of            
doopmoment te zoeken vanwege een te grote vraag voor bepaalde          
locaties/momenten. 
 
De stewards, die fluohesjes dragen, moeten altijd buiten het studentencafé staan en            
de orde handhaven. Het is belangrijk om op te merken dat deze stewards nuchter              
moeten blijven gedurende de hele avond. 
 
Er zijn clubs die proberen deze regelgeving te omzeilen door buiten Antwerpen of op              
privé domein te dopen. Het Antwerps Studentenoverleg herhaalt dat de geest van            
het doop- & feestcharter het belangrijkste is en dat zij hoopt dat dit geen trend wordt.                
Het welzijn van de studenten is voor het Antwerps Studentenoverleg immers het            
belangrijkste.  
 
Het contract van de schachtenweek werd geupdate met het nieuwe logo van het             
Antwerps Studentenoverleg en met vernieuwde data.  
 
De ondertekening van het doop- & feestcharter is ook verduidelijkt door middel van             
de toevoeging van een overzichtelijke tabel waar zowel naar naam, voornaam als            
emailadres wordt gevraagd. 

 
 

3. Praktische afspraken Kick Off, 11 mei 2017 
 

Er zijn ongeveer 330 individuele studenten ingeschreven voor de Kick Off. Dat zal             
waarschijnlijk nog oplopen tot meer dan 400. Iedere studentenclub van Antwerpen           
moet dit ondertekeningen indien zij faciliteiten van de stad willen ontvangen in            
academiejaar 2017 - 2018. Er wordt gevraagd om nog enkele specifieke (nog niet             
ingeschreven) clubs aan te spreken hierover. GATE15 zoekt bovendien nog twee           
productiemedewerkers voor de Kick Off. Er wordt gevraagd of er soms leden van het              
Antwerps Studentenoverleg zouden willen deelnemen. 
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4. StuDay 2017: stand van zaken 
 

Er wordt geprobeerd om de locatie ‘Park Spoor Noord’ vast te leggen. Er is echter               
nog geen zekerheid over. De datum is ondertussen al wel geprikt, namelijk 28             
september. Er zal gewerkt worden met een live podium, dj-stage en een            
sportwedstrijd in samenwerking met Sportopia. De cultuurpartners kunnen nog         
aanwezig zijn op een geïntegreerde manier, maar GATE15 merkte in het verleden            
dat een cultuurmarkt niet langer werkt. Als cultuurpartners willen deelnemen, wordt           
er dan ook gevraagd om er een interactieve stand te maken.  
 
Op 19 mei moet er een toetsingsbesluit ingediend worden bij het college van             
burgemeester en schepenen omtrent de locatie van StuDay 2017. Het Antwerps           
Studentenoverleg moet dus voor 19 mei een advies indienen hieromtrent. Wanneer           
het college een gunstig besluit neemt, kunnen alle betrokken stadsdiensten beginnen           
met de uitrolling van StuDay op Park Spoor Noord.  
 
Er wordt gevraagd om de motivering uit het toetsingsbesluit van een voorgaande            
verhuizing van StuDay te gebruiken als voorbeeld.  

 
 

 
 
Advies:  
 
Gunstig. Het Antwerps Studentenoverleg verleent bij deze positief advies ten aanzien van de 
organisatie van StuDay 2017 in Park Spoor Noord. 
 
Motivering: 
 
We geloven dat deze locatie uitermate geschikt is voor de organisatie van het festival.  
 

 
 
 

5. Opvolging plakzuilen in district Antwerpen 
 

a. nog steeds de belofte om data te prikken, maar nog geen ontvangen 
b. vergadering plannen wordt echt wel stilaan essentieel op dit moment daar de 

districtsbeslissing al geleden is van december 2016 
c. vergadering met alle partners, aangezien niemand gehoord is in dit dossier 
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6. Study360: toelichting 
 

a. van 8 mei t/m 25 juni 2017 
b. zeventien locaties in Antwerpen 
c. eenmalige registratie op website 
d. aanmelding op de locatie om online open zitjes te kunnen registreren 
e. extra’s: ‘noice cancelling’ hoofdtelefoons, gratis fruit en drank, etc. 

 
 

7. Adream 2017 
 

Op 28 juni 2017 in ZOO Antwerpen met muziek amusement, finger food, drinks en              
heel wat animatie. Dit event is voor alle studenten die dit academiejaar afstuderen             
als professionele bachelor of academische master. Zij mogen eveneens hun partner           
meebrengen. Het zijn persoonlijke uitnodigingen die via BPost worden verzonden.  

 
 

8. Ampère (geannuleerd) 
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