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1. Verwelkoming en voorstelling 

 

2. Voorstelling door Vagga 

 

- Zorgen voor opleiding in omgaan met lastige klanten, dit bieden ze aan voor horeca en 

stewards van studentenverenigingen 

- Quality nights: Label voor veilig uitgaan. De clubs (zalen) die veel gebruikt worden voor 

TD’s hebben dit label al.  

Er bestaat ook een minder commerciële vorm van nl. feestwijzer maar deze is niet van 

toepassing voor studentenverenigingen. 

- Er wordt gevraagd aan de vertegenwoordigers van de studentenverenigingen om de 

contactgegevens van al de praesidia in hun achterban door te sturen naar Tom Ollivier 

zodat hij deze kan doorsturen naar Vagga. Vagga zal zorgen voor een opleiding van 

stewards voor de verenigingen. 

3. Intentieverklaring + Doop- & feestcharter + voorstelling campusagent 

 

- Ondanks dat het doop- & feestcharter weer massaal werd ondertekend valt het op dat 

dit nog steeds niet voor 100% wordt opgevolgd.  

De stad zal dit jaar strenger optreden tegen clubs die overtredingen begaan, als gevolg 

hiervan worden er (momenteel) al 8 clubs uitgenodigd door de stad voor verhoor. 

- Grootste problemen zijn er met het respecteren van begin- en einduur van 

doopgerelateerde activiteiten en vooral op het gebruik van eten (behalve tijdens doop 

op kaai en verkoop in café).  

De grootste problemen zijn er met de doopmeesters (Meir,…) waaronder ook praesidia 

(ondanks ondertekenen van doopcharter). Er zijn al 8 à 9 PV’s voor opgesteld dit jaar (tov 

5 vorig jaar).  

Ondanks dat er hier voldoende over gecommuniceerd wordt naar de clubs wordt dit niet 

opgevolgd. 

- De buurtbewoners zijn dit jaar ook beter ingelicht over het dopen en bellen dus sneller 

naar de politie om inbreuken op het doopcharter te melden. Ook de UA kijkt intern mee 

naar de clubs. 

- Stadswaag: Er waren dit jaar weer heel veel aanvragen voor op de Stadswaag (te veel) 

waardoor er activiteiten geweigerd zijn geweest zodat deze moesten uitwijken. Het blijft 

dan ook een uitdaging om alternatieve plekken hiervoor te vinden 

- Konijnenwei: De nieuwe dooplocatie hier is dit jaar redelijk gebruikt geweest, het blijft 

dus een goede locatie om in de toekomst te kunnen gebruiken. 

- Ossenmarkt:  

o Volgens veel verenigingen is hier dikwijls te veel politie aanwezig wat een 

intimiderend effect zou geven waardoor studenten zich geïntimideerd zouden 

gaan voelen. Het LVSV (na artikel in Knack) is ondertussen hierover al ontvangen 



geweest door de stad. 

De stad wil benadrukken dat ze de studenten niet willen intimideren en altijd als 

partner blijven bekijken en ook zeker niet de bedoeling hebben om dopen af te 

schaffen. De politie merkte 2 jaar geleden op dat ze de buurt tijdens de 

doopperiode niet meer volledig kon bolwerken dus was er de vraag naar extra 

personeel, vorig jaar kwamen er al bij en dit jaar nog meer. Dit is ook belangrijk 

voor de buurtbewoners dat ze tijdens deze periode meer blauw op straat zien. 

Ook merkt de politie op dat er veel minder boetes (overlast, wildplassen,…) 

moeten worden uitgeschreven en dat de criminaliteit (diefstal,…) fel is 

verminderd door hun aanwezigheid. 

o De studenten vragen zich ook af waarom er zoveel controle in de studentenbuurt 

is en zo weinig op het dopen zelf. Volgens de politie is dit gewoon onmogelijk 

omdat er te veel dopen zijn en om heel de avond agenten van de ene doop naar 

de andere sturen zou inefficiënt gebruik van personeel zijn. Deze controle zou 

wel meer door overkoepelende verenigingen (Unifac,…) kunnen gebeuren (naar 

voorbeeld van Gent) 

- Campusagent:  

o Contactpunt tussen studenten, stad en politie 

o Zal proberen op elk ASO aanwezig te kunnen zijn 

o Is te contacteren/ te volgen via twitter en mogelijk later ook via facebook 

 

4. Samenstelling ASO 

 

- Er wordt verwacht van de leden van het ASO dat ze hun achterban goed op de 

hoogte houden 

- Het huishoudelijk reglement van het ASO zal openbaar worden gemaakt via de 

website van Gate15 

- PFK:  

o Het feit dat PFK geen deel uitmaakt van het ASO is een keuze die gemaakt 

werd door het ASO omdat PFK niet politiek neutraal is en dat dit net de 

bedoeling van het ASO is.  

o Het ASO zal PFK uitnodigen en hun keuze verklaren en luisteren naar de 

argumenten van PFK en dan de keuze om ze wel/niet toe te laten te 

herbekijken. 

5. Culture clubs 

 

- Hebben een broadcasting campagne gevoerd om Gate15 en studentenverenigingen 

meer in de kijker te plaatsen 

- Culture clubs: 

o Gericht op verenigingen: De stafste club van ’t Stad 

o 25 november in Arenberg (voorlopig van 20u-0.00u) 

o 700 studenten: 20 verenigingen met elk 20 studenten (400) + 300 

ticketverkoop 

o Er is gratis promo voor de clubs 



o 29/10 18u @Tarmac: Intake: 1 afgevaardigde per club die de club komt 

voorstellen 

o Prijs: Clublied herschreven + opgenomen 

 

6. Mandaten & dagelijks bestuur 

 

- Voorzitter: Wouter 

- Ondervoorzitter: Olivier 

- Secretaris: Oliver 

- Woordvoerster: Anaïs 

 

7.  Lopende dossiers 

 

- Samen leven: 

o Stadsdienst 

o Organiseerde enquête in studentenbuurt over alcoholgebruik op openbare 

weg. Het ASO was hier op voorhand niet van op de hoogte 

o Het ASO vroeg info hierover op maar de stad bleef hier erg vaag over. 

Uiteindelijk heeft het ASO deze info toch gekregen 

o Het dossier zit nog in een vroege fase: 

▪ Het leek eerst dat de bedoeling was voor een alcoholvrije 

studentenbuurt. Dit is NIET het geval 

▪ Ondertussen is er een 2
e
 ronde van bevragingen geweest 

▪ De bedoeling is vooral om gegevens te verzamelen om 

alcoholverbruik in de studentenbuurt in kaart te brengen 

▪ 1
ste

 resultaten (in bijlage): Consumptie is beperkt tot bier op 

café. De overlast door nachtwinkels in zeer beperkt. Aan het 

Falconplein is dit omgekeerd waar er veel sterke drank uit 

nachtwinkels is bij werkende mensen. 

o Het ASO wou hier kort op de bal spelen en dit is gelukt 

o Het dient wel duidelijk te zijn dat dit dossier discreet moet worden 

aangepakt om foute roddels onder de studenten te verspreiden wat 

de reputatie van Antwerpen als studentenstad zou kunnen schaden. 

 

8. Communicatie ASO 

 

- Hier zal een werkgroep voor ingericht worden. Dit zal gebeuren door het nieuwe 

dagelijks bestuur. 

 

9. Huisvesting  

 



- Wordt een vast agendapunt vanaf de volgende vergadering 

 

10. Cantusruimte stad 

 

- Er is nog steeds veel te weinig cantusruimte in de stad 

- Er moet een manier worden gezocht om meer locaties te vinden 

- Er moet ook eens in de bruine kroegen aan de Carnotstraat gekeken worden 

- Mandaat of werkgroep hiervoor maken in ASO? � Volgende vergadering 

- Hoe minder Stadswaag, hoe beter 

- Dikwijls te kleine zalen: overzicht nodig van de capaciteiten van de locaties 

- Voorbij de Leien durven zoeken (Vooral voor grote zalen) 

 

11. Kalender 

 

- Volgende vergadering een vast moment vastleggen voor de vergaderingen 

- Evaluatie doopseizoen: Voorstel donderdag 10 december? � Vroeger: Donderdag 3 

december? 

- Kick-Off: Half mei? Tegen volgende vergadering de examenroosters van de 

verschillende scholen bekijken 

 

12. Studay 

 

- 1
ste

 evaluatie met partner (We make you happy) al gehad 

- Volgende ASO doornemen 

 

13. Varia 

 

- De overgang van oud naar nieuw binnen het ASO is nog niet helemaal rond. Er wordt 

nog gewacht op sommige nieuwe vertegenwoordigers 

 


