
Algemene vergadering ASO

• 28 november 2017

2.3 Goedkeuring verslag vorige vergadering

• Tom had een taalfout gevonden.

• Maarten en de politie zouden vanaf nu ook graag de verslagen krijgen.

2.4 Veiligheid in de studentenbuurt

• Campus drie eiken (Wilrijk): er zijn geen fietspaden. Er is recent een ongeval gebeurd
tussen een fiets en een auto. Er zou ook niet voldoende verlichting zijn. De politie
reageert hierop dat het heel moeilijk is de juiste persoon hiervoor te pakken te krijgen.
District/Stadsbestuur/Universiteit? Bijna onmogelijk om de juiste persoon aan de oren
te trekken.

Het ASO bestuur zou dit graag in het memorandum zetten (Tom zegt dat het vorige
bestuur van ASO dit ook al doorgegeven had)

• Wat met die actie voor/tegen ’asociale’ fietsers? Politie: het is nu enkel sensiblileseren,
vanaf begin december worden er effectief boetes uitgeschreven.

• Wat met die verandering in de wetgeving in verband met het intrekken van het rijbewijs
bij het zat fietsen? Dit is inderdaad veranderd. Ze kunnen je (auto)rijbewijs inderdaad
niet meer intrekken, maar AL de andere dingen blijven hetzelfde; boetes, rechtzaken...

2.5 Evaluatie van de evaluatiesessie van het doop- en feestcharter.

• Er wordt vanuit het bestuur beslist dat Dominic (afgevaardigde Studentenraad AP)
zelf verder moet werken met zijn enquete. We vragen wel iedereen de enquete nog eens
bekend te maken in hun kring/club/overkoepeling/... Als we iets zouden doen met die
gegevens, dan zouden we die moeten hebben tegen de vergadering van 13 februari, willen
we daar iets mee doen in het memorandum, of naar de gemeente toe.
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2.6 Doelstellingen ASO 2017-18

We willen vooruit! (groepswerk; resultaten volgen)

2.6.1 De student mag minder en minder

De student mag minder en minder! Hoe komt dat, hoe aanpakken? Hoe moeten we ons
gedragen? Waarom zou het praesidium dat Doop- en feestcharter nog tekenen? Zijn er wel
meer voordelen dan nadelen?

2.6.2 Plaats voor de studenten

Cantuszalen, feestzalen, maar ook studieruimtes en openbare plaatsen.

2.6.3 Onze vragen naar de gemeente

In plaats van alles viavia te doen, zou het niet interessanter zijn moest er iemand zijn van
de gemeente die echt van ALLE studentikoze activiteiten op de hoogte is? Zo wordt het
gemeente toegankelijker, en is het ook veel duidelijker voor praesidia bij wie ze moeten zijn
met AL hun vragen. Nu zien ze door het bos van organisaties voor studenten de bomen niet
meer.

2.6.4 We zouden eigenlijk wat meer voor de studentenraden moeten doen

Draagvlak ASO verbreden, het is namelijk niet enkel voor studentenclubs, maar ook voor
studentenraden.

2.7 Kick-off praesidia

• De buitencampus vraagt hoe ze een VZW kunnen organiseren, wat is de wetgeving
daaromtrend?

• Praktische sessie verbintenissen was te ’simpel’, te vaag. Het zou wat diepgaander moe-
ten zijn, en vooral meer inspelen op studentenleven/organisaties (facturen, gerechts-
deurwaarder, contracten...)

• Tom zou graag binnen een paar weken feedback krijgen van alle clubs op de planning
van de kick-off voor praesidia)

• Zouden we de sessies geen nieuwe namen geven? Kwestie van alles nog wat aantrekkelijk
te houden voor eeuwige studenten in de praesidia die dit al voor de duizendste keer doen.

2.8 Website

We gaan een lijst maken met wie allemaal in theorie bij ASO zou moeten aagesloten zijn,
alsook van die die het doop-en feestcharter getekend hebben. (Dit gaan we wel intern houden)
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2.9 Varia

• Politie: Er zijn bendes aan de gang die de klinken van koten afgaan, zeker in die grote
complexen. De politie zelf kan moeilijk binnengeraken, het is een privterrein. De vraag is
of ASO iets kan doen aan deze wantoestanden? We kunnen niet zomaar een campagne
opstarten en overal posters beginnen hangen op voordeuren, de eigenaars zullen dat
namelijk niet zo leuk vinden. Gate15 zou dit intern regelen, zij hebben een mailinglijst
van KotWeb, en zullen alle eigenaars op de hoogte brengen.

• Iemand vraagt hoe wij de Raad van Bestuur verkozen hebben: dit is intern verkozen.
Er zitten 2 universitairen, 1 hogeschoolstudent en 1 nauticus in het bestuur, dus we
hebben van elk 1 afgevaardigde gestuurd. Wietse Janssens (KdG), Anne Leysens (UA)
zijn de stemgerechtigden, Ruige Verfaillie (HZS) is waarnemend.

• Stemmen in Antwerpen voor studenten. Ben reageert hierop dat VVS (Vlaamse Vere-
niging voor Studenten) hiermee bezig is, want dit is een discussie op Vlaams niveau, en
Crevits luistert niet naar regionale vragen, enkel die van de VVS.

• ASRA: Zouden we vanuit ASO kunnen vragen ASRA terug op te richten, ofwel het
genadeschot te geven? Nu is het nogal dood. We zullen een mailtje sturen naar de
onderwijsinstellingen en iedereen van ASRA op de hoogte brengen van deze vraag. Op
zich heeft ASO niet echt veel te maken met ASRA.

• Studieruimtes in november en maart: Meer en meer hogescholen (AP en HZS al zeker)
werken met het modulair systeem, dus kleinere (maar belangrijke) examens in november
en maart, en die hadden graag ook openbare studieruimtes gehad. Het hoeft natuurlijk
niet op zo’n grote schaal als januari en juni, maar het zou echt aangenaam zijn en een
mooi gebaar van de stad naar hun hogeschoolstudenten. De bibliotheken zijn geen optie,
want die sluiten echt al vroeg.

• Het Kerstfeestje van Gate15 is op 19 december, en iedereen is uitgenodigd!

• We nemen nog een groepsfoto van heel het ASO. Op de vraag om een foto van het
bestuur te maken beantwoordt onze ondervoorzitter Anne kordaat ‘neen’, ze was niet
voorbereid hierop.
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