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Stemgerechtigde leden
Effectief
DOG
DOG
DOG
DOG
DOG

Arne Luypaert

X

Arthur Spillebeen

X

Andreas Moerman

X

Isaak Huyghe

X

Lucas Vandeputte

X

X: Aanwezig
-: Openstaand mandaat
*: Stem vervalt op basis van meerdere mandaten
Verslaggever: Arne Luypaert
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Verwelkoming

Goedkeuring verslag 10.12.2020
Het verslag wordt goedgekeurd.
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Verwelkoming

Arne verwelkomt iedereen op de vergadering en vraagt of er opmerkingen zijn over het vorige verslag.
Er zijn geen opmerkingen dus het verslag wordt hierbij goedgekeurd.

Terugkoppelingen
Terugkoppeling ASR-vergadering

Terugkoppeling advies herfstvakantie
Isaak bespreekt kort de beslissing van het neutraal advies voor de beslissing over de herfstvakantie. Het
advies wordt erbij gehaald om de redenering erachter te bekijken. Hierna komen wij tot het besluit dat er
eigenlijk een negatief advies had moeten uitgevaardigd worden en dat het advies dat is uitgevaardigd in gaat
tegen dat wat de studenten en de stuvers hebben laten blijken tijdens de bevraging.

Wervingsactiviteit

Arne haalt aan dat het moeilijk is om nu nog een activiteit te organiseren. De vergadering heeft beslist om dit
dan ook uit te stellen tot de coronamaatregelen dit weer enigszins toelaten.

Goedkeuring jaaractieplan
Het voorstel van het jaaractieplan wordt goedgekeurd.

Bespreking van de genderclausule
DOG

Er werd een uittreksel aangevraagd over de gender van de studenten binnen DOG. Na het bekijken van de
gegevens, komt de vergadering tot de conclusie dat ongeveer 4/5 van de studenten mannelijk zijn. Dit
betekent dat de verdeling van de mandaten voor de DSR totaal niet representatief is met de
studentenpopulatie. Daarom wil het de DSR nogmaals vragen voor het herzien van de genderregels bij de
verkiezing van de studenten voor de DSR DOG en de afgevaardigden van de ASR. Anders is dit gewoonweg
systematische discriminatie.
De DSR DOG zou dit dan ook nogmaals besproken zien op de volgende ASR.

Signaal-, en varia ronde
De vergadering wordt afgesloten zonder verder variapunten.
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DSR DOG

Arne Luypaert
Voorzitter DSR DOG Academiejaar 2020-2021
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