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Verslag 
 

a. Verwelkoming en voorstelling 
 
 

b. Goedkeuring agenda 
 
We voegen een agendapuntje toe over de enquête van ‘Samen leven’. 
De rest van de agenda wordt goedgekeurd. 
 

c. Samenstelling ASO 
 
De vertegenwoordiging van de koepel voor niet-gebonden verenigingen is nog 
niet direct aan de orde voor dit academiejaar. Een overleg met hen plannen is in 
de praktijk moeilijk. Hopelijk lukt dit wel voor volgend academiejaar. 
 

d. Huishoudelijk reglement 
 
- Het reglement ivm de aanwezigheden wordt goedgekeurd. Dit houdt in dat 
indien er bij afwezigheid van iemand op vergaderingen van het ASO en deze geen 
vervanger stuurt, dat deze persoon niet mee in rekening wordt gebracht bij het 
quorum.  
 
- Het nieuwe huishoudelijk reglement zal bij de uitnodiging voor het volgend ASO 
als bijlage worden meegestuurd.  
 

e. Ampère 
 
- Volgende woensdag (13/5): opening en voorstelling van Ampère: 

 16u30:Opening: Leden van het ASO zijn uitgenodigd 
 20u: Voorstelling & info: Leden ASO + studentenverenigingen 

 
- Zaal is open en heeft al enkele testcases gehad (bv. Nieuwjaar) 
 
- Het basisvoorstel is intussen gewijzigd, op de voorstelling & info wordt de 
nieuwe regelgeving bekend gemaakt en kunnen er vragen gesteld worden. 
 
- Indien de nieuwe regeling nog niet op punt staan wordt er een nieuw overleg 
ingepland om specifieke voorwaarden voor studentenverenigingen te bespreken 
 
- Extra: Er zullen nieuwe projecten opgestart worden op Petroleum-Zuid en aan 
het Stadspark om ook daar nieuwe fuifzalen te bouwen. 
 



f. KVHV 
 
- Er was de vraag van Brabo om een overeenkomst te sluiten rond het KVHV. 
 
- Op 16 mei zal ‘Mars voor het gezin’ doorgaan met als standpunten oa.: 

 Afschaffing van adoptie voor holebi’s 
 Herwaardering voor het huwelijk: Een levenslange band tussen man en 

vrouw, gericht op de voortplanting en wederzijdse steun. Alle andere 
samenlevingsvormen zijn geen huwelijk en kunnen dus geen aanspraak 
maken op deze titel 

 Sensoa de toegang tot het katholieke onderwijs te ontzeggen 
 Een heropname van abortus in het strafrecht en een einde aan subsidies 

voor anticonceptiva 
 Een verbod op IVF, kunstmatige inseminatie, draagmoederschap en alle 

andere ersatz-concepten die de unieke aard van het natuurlijke gezin 
ondermijnen 

 
- Het KVHV zal deelnemen aan deze mars en zo zich eraan verbinden. Het 
probleem is hierbij dat het KVHV mogelijk door mensen aanzien wordt als een 
overkoepelende organisatie bij de studenten. Zulke zaken kan het algemene 
imago van de studenten dus schaden. En er wordt dus gevraagd van de studenten 
openlijk te distantiëren van het KVHV. 
 
- Het ASO moet zeker onthouden dat het een inspraakorgaan vanuit de studenten 
naar de stad toe is. Bij het openlijk standpunten innemen moet hier dus rekeing 
mee gehouden worden. 
Maar er mag ook niet vergeten worden dat het ASO het overkoepelend orgaan is 
voor alle Antwerpse studenten, dit mag ook duidelijk gemaakt worden. 
 
- Wat wordt de reactie?  

 Er zal ENKEL gereageerd worden indien er ofwel reactie in de media komt 
vanuit of over het KVHV of indien er rechtstreeks naar gevraagd wordt 
door de pers. 

 De reactie zal luiden dat het KVHV geen represantief orgaan is in het 
Antwerpse studentenleven en dat enkel het ASO dat is en dus de 
standpunten van het KVHV niet de standpunten van de Antwerpse student 
zijn. 
 

g. Intentieverklaring & doopcharter 
 
- Er kan mogelijk gekeken worden naar sancties voor clubs die zich niet willen 
engageren om naar inspraakmomenten en evaluatiemomenten ivm het doop- & 
feestcharter te komen. 
 
- Er wordt bekeken of studentenverenigingen kunnen gefinancierd worden door 
de stad naar analogie met andere jeugdverenigingen in de stad (bv. 
Scoutsverenigingen). Hier zal dan wel de voorwaarde voor zijn dat de club op een 
structurele manier samenwerkt met de stad (ondertekenen doopcharter; 
aanwezigheid op Kick-Off, infomomenten, …) 



- Er moet bij de clubs een mentaliteitswijziging komen naar Gate15 en de stad toe 
zodat deze niet langer als een struikelblok maar meer als een partner bezien 
worden. De clubs moeten ook meer het gevoel krijgen dat zij wél zaken kunnen 
veranderen of beïnvloeden. Het ASO kan hier een rol in spelen. 
 
- Aanpassingen in het doop- en feestcharter: 

 Tijd waartussen doopgerelateerde activiteiten mogen plaatsvinden ligt 
tussen 10u en 22u. De doop zelf mag van 10u tot 24u en de ontgroening 
van 10u tot 22u. 

 Locaties: de huidige 3 dooplocaties blijven behouden. Er wordt nog steeds 
actief gezocht naar een 4e locatie zoals bv binnen in miniatuurstad waar 
bv de grote maar de sociale controle is. 

 Er moeten geen infobrieven meer verspreid worden bij de buurtbewoners 
voor doopactiviteiten, dit zal nu gebeuren via de media en de 
buurtcomités. 

 Bij minderjarigen zal het advies worden gegeven van de ouder(s)/voogd 
op voorhand in kennis te stellen. Sterke drank aan minderjarigen is 
verboden (zoals de wet het voorschrijft). 

 De periode voor aanvragen van doopgerelateerde activiteiten zal lopen 
van 1 juli tem 31 augustus waarbij het belangrijk blijft dat deze minstens 1 
maand op voorhand worden ingediend. 

 Elke club zal zijn externe toezichters (nuchtere en verantwoordelijke 
praesidiumleden) moeten doorgeven aan de stad via Gate15. 

 Er is een nieuwe reglementering rond de maximumcapactiteit van 
studentencafés. 

 Er is een spreidingsregel die zegt dat er maar een bepaald maximum aan 
activiteiten op een bepaalde plaats kan plaatsvinden (bv Stadswaag) om 
zo de drukte meer te spreiden. Ook cantussen zullen meer gespreid 
moeten worden. 
 

h. Kick-Off 
 
- Er wordt aan de verenigingen gevraagd van massaal aanwezig te zijn op de 
Kick-Off 
- In de toekomst moet er meer gekeken worden naar studentenraden. 
 

i. Enquête ‘Samen leven’ 
 
- In de voorbije week werden mensen met alcohol op straat aangesproken door 
ambtenaren van de stadsdienst ‘Samen leven’ met enquêtes over het 
drankverbruik en de oorsprong ervan. 
 
- Het is niet duidelijk wat de bedoeling van het onderzoek is. Mogelijk gaat dit om 
het aan banden leggen van nachtwinkels of het aan banden leggen van 
alcoholgebruik op straat in de studentenbuurt. 
 
- Het ASO zal intern de vraag stellen aan de stad wat de bedoeling van het 
onderzoek is en hierover intern een standpunt in te nemen.  
 



j. Varia 
 
- Zou een Facebookgroep kunnen zorgen voor een gerichtere communicatie? 
Deze facebookgroep zou de leden van het ASO bevatten samen met de Praesessen 
(+ mogelijk de Vice-Praesessen). De rest van de praesidia niet omdat men dan 
met een te grote en onoverzichtelijke groep zit.  
Een facebookpagina zou te veel onderhoud vragen. De beheer van de groep zou 
kunnen door de stad of door Gate15. 
 
- De samenstelling van het ASO blijft behouden tot er een opvolger is. Het 
dagelijks bestuur blijft zeker aan tot 1 oktober. 
 
 
 
Er zal nog 1 ASO worden ingepland, dit op 1 juli om 17u gevolgd door een bbq. 
Opvolgers mogen zeker meegebracht worden, dit moet dan wel gemeld worden. 


