ADVIES
Reglement tot erkenning van konventen,
studentenverenigingen en –raden.
Datum: 5 december 2016

Advies-nr. JR/16/17

Strekking van het advies: gunstig/gunstig onder voorwaarden/ongunstig/onthouding
Reglement/decreet:
Artikel 1 van de afsprakennota tussen stadsbestuur Gent en de Jeugdraad, goedgekeurd op de gemeenteraad dan 23/09/2013
Verplicht advies / spontaan advies / advies op vraag van college van burgemeester en schepenen
Hoe kwam dit advies tot stand?
Het reglement werd besproken op de bestuursvergadering van de Jeugdraad op 14 november 2016.
Wie werd betrokken?
Het bestuur van de Jeugdraad, vertegenwoordigers van studentenverenigingen.
Betrokken dienst en/of contactpersoon van de Stad Gent
Jeugddienst, Anneke Vanden Bulcke
Omkadering (situering, achtergrondinformatie)

nvt

Minderheidsstandpunt (indien nodig)
nvt.

ARGUMENTATIE
Artikel 3 §1
We stellen voor om bij punt c. ‘deelnemers of leden uit Gent’ te vervangen door ‘deelnemers of
leden aangesloten bij een hoger onderwijsinstelling met een vestiging in Gent’.
Artikel 4
De formulering zoals in het reglement omschreven onder punt a. veronderstelt dat iedereen
vertrouwd is met ‘de beleidsdoelstellingen’. We adviseren hier ofwel duidelijk te formuleren wat de
beleidsdoelstellingen inhouden, ofwel dit gewoon niet te vermelden bij de voorwaarden (aangezien
het ook al onder artikel 1. omschreven staat).
De procedure om erkend te worden bij de hoger onderwijsinstelling kan lang duren. In bepaalde
gevallen moet men reeds een jaar bezig zijn voordat een werking erkend wordt. We vinden dat
verenigingen die aan de andere voorwaarden voldoen (en de non-discriminatieclausule omschrijven)
ook recht hebben op de voordelen die Stad Gent biedt. Daarom stellen we voor punt f. ofwel te
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schrappen, ofwel hier toe te voegen dat verenigingen die in een erkenningsprocedure zitten ook
voldoen.

Artikel 7 §1
We stellen de volgende procedure voor
- Jaarlijks bezorgen de hogere onderwijsinstellingen een lijst van de erkende verenigingen,
raden en konventen aan de Jeugddienst. Zij worden automatisch erkend.
- Verenigingen die niet erkend zijn door de onderwijsinstelling, maar aan de voorwaarden van
dit reglement voldoen, kunnen via het formulier erkenning bij Stad Gent aanvragen.

Met studentikoze groeten

Thibalt Bonte
secretaris

Maïté Coppens
Voorzitter
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