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Verslag 
 

a. Verwelkoming en voorstelling 
 
Aanwezig: Jonas Van Orshoven, Quinten Verlinden (studentenraad 
UAntwerpen); Cedric Kegels (studentenraad Hogere Zeevaartschool); Steven 
Palinckx, Kiani Smet (kringen AP-Hogeschool); Annelies Neels, Olivier Van 
Hoornyck (kringen KdG-Hogeschool); Alexandra Uyttebrouk (ASRA – associatie 
studentenraad); Valesca Van Baelen (studentenraad Thomas Moore Antwerpen); 
Louis Warlop (kabinetsmedewerker schepen van onderwijs); Tom Ollivier 
(medewerker Gate15) 
Verontschuldigd: Nick Ideler (studentenraad UAntwerpen); An Pustina, Jelle 
Cousyns (kringen UAntwerpen); Joyce Van Der Auwera, Wouter Van Itterbeeck 
(studentenraad KdG-Hogeschool) 
Afwezig: Hans Vercauteren (kringen UAntwerpen); Clément Verspeelt (kringen 
Hogere Zeevaartschool); Killian Van Damme (KU Leuven campus Antwerpen) 
 

b. Goedkeuring agenda 
Het agendapunt over Quality Nights Light wordt verschoven naar de volgende 
vergadering. 
Vergaderpunten e. Dossier Ampère en h. Doopweken worden vooruitgeschoven 
tot punten d. en e. 
De agenda wordt goedgekeurd. 
  

c. Samenstelling ASO: update 
 Er zijn geen vertegenwoordigers binnen het ASO van de studentenkringen 

van Thomas Moore omdat deze niet meer erkend worden door de school. 
Er zal naar de clubs zelf worden gestapt en de voorwaarden voor 
erkenning van de school zullen bekeken worden. We komen hier op de 
volgende vergadering op terug. 

 De vertegenwoordiging van de koepel voor onafhankelijke verenigingen 
moet tegen het einde van het academiejaar in orde zijn. 

 De situatie voor EKA moet bekeken worden: zij zouden om het half jaar 
een nieuwe samenstelling van het praesidium hebben wat een probleem 
kan geven voor vertegenwoordiging binnen het ASO. 

  



 
d. Dossier Ampère: opvolging 

 Er moet voor gezorgd worden dat bij beslissingen via mail over zulke 
dossiers de punten sneller doorgestuurd worden zodat men voldoende 
tijd heeft om deze te bekijken. 

 Er is na het negatief advies constructief onderhandeld geweest met de 
mensen van Ampère, er zijn voorwaarden opgesteld geweest zodat er in 
de toekomst verder over onderhandeld kan worden. Er is een 
voorwaardelijk positief advies gegeven geweest zodat men het 
bouwproject verder gezet kan worden, de voorwaarden voor dit positief 
advies waren de voorwaarden uit de onderhandelingen. 

 Het dossier kende niet enkel problemen bij het ASO. Op het volgende 
schepencollege wordt over dit dossier beslist op basis van de adviezen. 
Er wordt ook een nieuw huishoudelijk reglement opgesteld, dit wacht op 
goedkeuring van het schepencollege en zal daarna doorgestuurd worden 
naar het ASO. 

 Eind december is er een mogelijkheid om met het ASO de zaal te gaan 
bekijken. 

 De moduleerbaarheid van de zaal is in orde en de prijzen gaan variëren 
voor de zaal afhankelijk van de capaciteit die gebruikt word. Voor 
activiteiten als bv. cantussen komt er een volledig aparte overeenkomst. 
De zaal gaat ook met 2 namen werken (Ampère en Tunnel 3.0) om zo 
bepaalde evenementen niet met elkaar te associëren. 

 Het ASO zal bij alle stappen een belangrijke gesprekspartner blijven in de 
evaluatie van het dossier, inclusief bij de uitbating. 
 

e. Doopweken 
 Eén van de grote problemen is de verkoop van schachten aan mensen die 

niet in het eigen praesidium zitten omdat het moeilijker is om hierop 
controle te houden en deze soms minder goed op de hoogte zijn van de 
regels in het doopcharter. Manieren om hier meer controle over te krijgen 
zijn het organiseren van infomomenten voor schachten en doopmeesters 
of om enkel eigen schachten te laten kopen. Ook de sanctioneringen 
moeten mogelijk herbekeken worden. Moeten de clubs opdraaien voor 
overtredingen die gemaakt worden door kopers van andere clubs? 

 Er zijn 5 overtredingen van het doopcharter vastgesteld, dit ging meestal 
over eigen praesidium die een overtreding maakten i.v.m. eten geven en 
het bevuilen van schachten ondanks dat zij normaal goed op de hoogte 
van de regels hierover moeten zijn. 

 Het grootste probleem is de schachtenweken. Tijdens deze weken werden 
er zo’n 350 pv’s gegeven aan studenten (wildplassen, overgeven, 
overlast,…). Er zijn vooral heel veel problemen met overlast op de 
Stadswaag. Dit is vooral te wijten aan het feit dat de cafés daar te vol 
zitten. 

 De stad levert al een maximale inspanning (doop- en feestcharter, 
organisatie kick-off,…). Er moet meer inspanning komen van de 
verantwoordelijken (voornamelijk Praeses en Schachtenmeester) om 
meer te informeren en te sensibiliseren naar het eigen praesidium en de 
doopmeesters toe. 



 Er zal een nieuwe intentieverklaring ondertekend worden door de 
studenten, horeca en de buurtbewoners met afspraken om het voor 
iedereen zo aangenaam mogelijk te houden. Deze zal op de volgende 
vergadering van het ASO overlopen worden. De intentieverklaring zal 
vanaf volgend academiejaar ook jaarlijks ondertekend worden door 
iedereen, mogelijk wordt dit gekoppeld aan de ondertekening van het 
doop-en feestcharter. 

 Er moeten misschien ook regels opgesteld worden i.v.m. het dopen van 
studenten die op dat moment nog minderjarig zijn. Moet hier 
toestemming van de ouders voor volgen? En wat is de situatie voor TD’s 
waar deze naar toe willen? De verantwoordelijkheid ligt nu hiervoor bij de 
clubs. 
 

f. Huishoudelijk reglement 
 Het voorgestelde huishoudelijk reglement wordt unaniem goedgekeurd 

en treedt in werking voor het volgende ASO. 
 Externe mandaten worden niet mee in het huishoudelijk reglement 

geplaatst omdat deze te vaak en te snel variëren. 
 Er wordt wel een aparte lijst met alle mandaten (intern en extern) 

opgesteld. 
 

g. Burgerbegroting district Antwerpen 
 In elk district krijgen de bewoners inspraak in de uitgave van 10% van de 

begroting, voor het district Antwerpen bedraagt dit 1 miljoen euro. 
 Jonas en Annelies gaan naar de vergaderingen hiervoor. 
 Mogelijke ideeën (voorstellen blijven welkom): 

 Verkeersveiligheid studentenbuurt en buurt van scholen 
aanpakken 

 Fietsnetwerk verbeteren 
 

h. Externe mandaten 
Kiani wordt aangeduid als extern gemandateerde in de Stuurgroep Studay 
(GATE15) 

  



i. Varia 
 De overschot van het budget van het ASO gaat gebruikt worden voor een 

receptie waarbij studentenraden en studentenclubs op uitgenodigd 
worden, dit zal na de volgende vergadering van ASO gebeuren. Omdat het 
woensdag 17/12 Kerst op UA is wordt alles verzet naar donderdag 18/12. 
Op donderdag is het ook Thirsty Thursday van Gate15 waarop o.a. het ASO 
uitgenodigd is. 
 
De planning voor 18/12 zal er als volgt uitzien: 

 17u: Vergadering ASO 
 18u: Thirsty Thursday 
 19u: receptie (naam: Laatste pint voor de blok?) 

 
 Er werd gezocht naar hoe we de receptie wat leuker konden maken als 

een soort teambuilding of networkreceptie. 
 Gezamelijke opdrachtjes laten uitvoeren (Feestleiders, culturen, 

…). Probleem hierbij is dat dit niet past voor studentenraden. 
 Gotcha: Bij het binnenkomen een kaartje met een naam trekken en 

jouw naam in de pot steken + een tweede kaartje trekken met een 
vraag op om elkaar wat beter te leren kennen en zo een gesprek te 
laten starten. Iedereen bedenkt 2 leuke maar deftige vragen. 

 Er moet snel gecommuniceerd worden over dit evenement, dit gebeurt 
volgende week. 

 Kick-off voor praesidia: 
 Problemen met de datum: eind april/begin mei zijn nog niet alle 

praesidia gekend en veel van de nieuwe praesidia zijn op die 
moment nog niet veel bezig met volgend jaar. Eind mei, juni, juli en 
augustus lukken niet, september is te laat en is een te drukke 
periode voor Gate15. Het zal waarschijnlijk eind april/begin mei 
blijven. 

 Het doopcharter kan best in het begin van het academiejaar terug 
onder de aandacht gebracht worden bij de praesidia. Een manier 
hiervoor is om tijdens de Kick-off enkel nog de workshops te 
organiseren en dat de ondertekening van het doopcharter in het 
begin van het jaar, vlak voor StuDay, zal plaatsvinden. Dit zal dan 
mogelijk in combinatie met het ondertekenen van de 
intentieverklaring plaatsvinden. Doopaanvragen zijn dan onder 
voorbehoud van het tekenen van het doopcharter. 


