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Verslag 2de vergadering ASRA academiejaar ’09 – ‘10
Verslag van de vergadering van de ASRA die plaats vond op woensdag
10 februari ‘10 om 18.30u te UNIFAC, Kleine Kauwenberg 22.

Aanwezig
 Lawrence Vancraeyenst [UA]
 Orry Van de Wauwer [UA]
 Justine Wauters [VUAS]
 Amos Sebrechts [HZS]
 Dimitri Popelier [HZS]
 Wilco Kwanten [UA]
 Annelies De Corte [VUAS]
 Sten Luyckx [ VUAS ]
 Suzanna Nsuki [ ARTESIS ]

Verontschuldigd




Alain Narinx [Plantijn]
Maarten Duym [KdG]
Iline Ceelen [KdG]

Agenda
1. Goedkeuring agenda
2. Goedkering verslag 1ste ASRA vergadering 4 november 2009
3. Opvolging andere vergadering
4. Korte mededeling wijziging voorzitter Associatie Universiteit &
Hogescholen Antwerpen
5. Beleidsplan ASRA 2010
6. Leefbare StudentenBuurt
7. Varia en Rondvraag
8. Artesis Hogeschool
9. Datum volgende vergadering
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Verslag
1. Goedkeuring agenda.
De agenda wordt goedgekeurd.
2. Goedkeuring vorig verslag.
Het verslag wordt goedgekeurd.
Vanaf heden zullen alle documenten ( agenda, verslagen en eventuele andere
documenten ) online verschijnen op de webstek van de AUHA.
De documenten kunnen gevonden worden via AUHA, verder via Studenten
naar ASRA. Er zal getracht worden de documenten zo logisch mogelijk te
schikken op de site.

4. Korte mededeling wijziging voorzitter van de Associatie Universiteit &
Hogescholen Antwerpen
De ASRA wenst Prof. Dr. Alain Verschoren te feliciteren met zijn aanstelling
tot voorzitter van de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen.
Naast voorzitter van de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen is
Prof. Dr. Alain Verschoren tevens rector van de Universiteit Antwerpen ( UA )
en voorzitter van de Vlaamse Interuniversitaire Raad ( VLIR ).
De ASRA wenst gewezen voorzitter van de Associatie Universiteit &
Hogescholen Antwerpen, Prof. Dr. Walter Nonneman te bedanken voor zijn
bewezen diensten.
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3. Opvolging van andere vergaderingen
Alle verslagen van de vergaderingen zullen op de site geplaatst worden.
Indien er verdere vragen zijn bij de verslagen, kan altijd contact opgenomen
worden met de desbetreffende vertegenwoordigers.
*Stuvant
- 3 december 2009 :De vergadering was voornamelijk over de begroting van
Stuvant.
- 4 februari 2010 :
Er werd een toelichting gegeven over het nieuw systeem van de
cultuurcheques. Het nieuw systeem zal vanaf het academiejaar 2010 – 2011
operationeel zijn.
*ASO
Er werden geen specifieke punten besproken voor de ASRA.
* Studeren Doe Je In Antwerpen
- De ‘op je lijf geschreven’-campagne werd voorgesteld.
- Vanuit de werkgroep is het initiatief gerezen om de studenten actief te laten
participeren op de Academische Opening. Een filmpje is een mogelijkheid,
maar de ASRA wil echter niet in herhaling vallen. Elk jaar een filmpje wordt
na verloop van tijd voorspelbaar en eentonig. Een nieuw initiatief moet
genomen worden door de ASRA. De ASRA bezint zich over mogelijke
voorstellen om actief deel te nemen aan de Academische Opening.
De ASRA wacht verdere informatie af komende van de werkgroep.
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5. Beleidsplan Associatie StudentenRaad Antwerpen 2010
De voorzitter van de ASRA heeft een beleidsplan / draaiboek geschreven.
Het bevat informatie over de werking van de ASRA. Naast de werking bevat
het een visie op de toekomst van de Associatie StudentenRaad Antwerpen en
haar rol binnen de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen.
Het is een belangrijk instrument voor de komende generatie ASRAvertegenwoordigers. Het beleidsplan zal naar alle studentenraden van de
Associatie Antwerpen gecommuniceerd worden.
Een goed initiatief zou zijn dat alle studentenraden van de Associatie
Antwerpen een draaiboek opstellen van de werking van hun studentenraden.

6. Leefbare Studentenbuurt
Tijdens de vergadering werd een bijhorend document uitgedeeld.
Orry Van de Wauwer, woordvoerder ASO, geeft een mondelinge toelichting.
Er worden verschillende werkgroepen opgericht in het kader van het actieplan
“Leefbare Studentenbuurt”. In een aantal van de werkgroepen zullen
studenten zetelen, in anderen dan weer niet. Verdere informatie zal
verkregen worden op de vergadering van ASO gepland op donderdag 11
februari 2010.
7. Varia en rondvraag.
Er zijn geen variapunten noch rondvraagpunten.
8. Artesis Hogeschool
De ASRA heeft contact gelegd met de voorzitster van de ArtesisStudentenraad. De werking van de ASRA wordt mondeling toegelicht door de
voorzitter. We hopen op een goede samenwerking met de Artesis Hogeschool.
De ASRA zal met de aanwezigheid van Artesis het dossier van Industriële
Wetenschappen onder de loep nemen in de komende weken.

Een nieuwe datum is nog niet afgesproken. Er zal nog een vergadering gepland
worden voor het ingaan van de Paasvakantie. Een datumprikker zal gestuurd
worden.
Dimitri dankt iedereen voor zijn komst en sluit de vergadering af om 19.30 u

Dimitri Popelier
Voorzitter ASRA 2009-2010
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9. Datum volgende vergadering
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