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DE SCHAEPDRYVER
NIEUWE REKTOR

Maandag 16 mei uas er om 16 uur "plecl-tige" academieraadzitting
om de rektor te v/srkiezen die de komende v/ier jaar de skepter
zal zuaaien ov/er het universitair "beleid".In het aula-teater
mag niet iedereen binnen.Alleen proffen uorc'en geacht kompetent genoeg te zijn om een opperhoofd te kiezen.Studenten,assistenten, ATP enz. hebben hierin geen inspraak.
Na het klassiek touwgetrek en politiek stemgecijfer (jap of
giene jap,bliju of giel,rechts of links - met veel korreltjes
zout - ) kwam dan Dr.André Schaepdryver van de fakulteit van
de geneeskunde uit de bus.Dat uas geen verrassing.Hij is hoogleraar in farmacodynamica,arbeidsgeneeskunde,geneesmiddelenleer en dies meer.Voor de mensen van de redaktie alvast één
onbekende.Zijn pluimage onderzoeken wordt een taak voor de
redaktie van het volgend jaar.
Tweede kandidaat -voor velen had het de eerste moeten zijn is Dr.Dulien Hoste van de Farmacie.
Op maandag 23 mei wordt een tweede stemrorde georganiseerd om
tot een kandidaat vice-rektor te komen.
Uiteindelijk is het dan de minister van onderwijs - ook wie
dat wordt weten we niet - die de rektor benoemt.
Erg spannend is dat voor de studenten niet bepaald.......

VERKIEZING VAN DE VERTEGENWOORDIGERS
VAN HET WETENSCHAPPELIJK PERSONEEL

Aantal opgekomen kiezers : 1,186
Aantal geldige bulletins : 1.078
Aantal blanco of nietige bulletins : 108.
Aantal behaalde stemmen :
- F. DAMBRE
200
(Faculteit Letteren en Wijsbegeerte)
- R. DE SCHRIJVER
161
(Faculteit Diergeneeskunde)
- P. JACOBS
183
(Faculteit Wetenschappen)
- J. KRÜGER
153
(Faculteit Wetenschappen)

RAAD v BEHEER
VERKIEZING VAN DE VERTEGENWOORDIGERS
VAN DE STUDENTEN

- C. LAGRAIN
135
(Faculteit Toegepaste Wetenschappen)
- P. VAN CAUWENBERGE 246
(Faculteit Geneeskunde)
Zijn verkozen : P .
F.
P.
R.

Aantal opgekomen kiezers
10512
Aantal geldige bulletins
9021
Aantal blanco of nietige bulletins 1491

VAN CAUWENBERCE
DAMBRE
JACOBS
DE SCHRIJVER

Aantal behaalde stemmen :
- J. DE SMEDT
2045
(Faculteit Wetenschappen)
- J. MAEBE ,
(Faculteit Geneeskunde)

VERKIEZING VAN DE VERTEGENWOORDIGERS
VAN HET ADMINISTRATIEF, MEESTERS-, VAK- EN DIENSTPERSONEEL

2102

- A. QUATAERT
975
(Faculteit Letteren en Wijsbegeerte)

Aantal opgekomen kiezers : 4793
Aantal geldige bulletins : 4477
Aantal blanco of nietige bulletins : 316

- R. VAN DAM
1014
(Faculteit Psychologische en Pedagogische Wetenschappen)

Aantal behaalde stemmen :

- P. VAN DE VELDE
1540
(Faculteit Rechtsgeleerdheid)

B. DE JAEGER

1185

H. DE VYLDER

1032

- D. VERHOFSTADT
1345
(Faculteit Rechtsgeleerdheid)

G. DEWULF
W. D'HOKER

122

Zijn verkozen : J.
J.
P.
R.

H. LUWAERT

837

E. RASSCHAERT

954

MAEBE
DE SMEDT
VAN DE VELDE
VAN DAM

R. VAN DEURSEN

VERKIEZING VAN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN HET

297
289
8

- Prof. Dr. J. BROECKX
14
(Faculteit Letteren en Wijsbegeerte)
12

- Prof. Dr. Ir.. A. COTTENIE
18
(Faculteit Landbouwwetenschappen.)
- Prof. Dr. M. DEBACKERE
(Faculteit Diergeneeskunde)

55

- Prof. Ir. R. DECHAENE
14
(Faculteit Toegepaste Wetenschappen)
- Prof. Dr. W. DE COSTER
31
(Faculteit Psychologische en Pedagogische Wetenschappen)
- Prof. Dr. R. MERTENS
(Faculteit Wetenschappen)

23

- Prof. Dr. Apr. J. P U C K
5
(Faculteit Farmaceutische Wetenschappen)
- Prof. Dr. M. STORME
(Faculteit Rechtsgeleerdheid)

19

- Prof. Dr. J. VAN ACKER
8
(Faculteit Economische Wetenschappen)
- Prof. Dr. M.L. VAN HERREWEGHE 30
(Faculteit Psychologische en Pedagogische Wetenschappen)
- Prof. Dr. R. VERCAUTEREN
(Faculteit Diergeneeskunde)
Zijn verkozen :

60

de professoren J.
H.
A.
R.
W.

BROECKX
CLAESSENS
COTTENIE
DECHAENE
DE COSTER

ANDERS

??

De studenten mogen weer eens voor twee jaar op
hun twee oren gaan slapen, want de specifieke problemen worden door deskundigen behandeld, en het
lot wil het nu zo dat die deskundigen, ten getale
van vier, door de studenten verkozen werden.
' t gaat natuurlijk over de Raad van Beheer!
Over de vraag wat er te beheren valt, kunnen er
boekdelen gevuld worden. Het antwoord kan variëren
naargelang de verschillende vizie en gemoedstoestand: j a , er 1s nu eenmaal een bepaalde 1nfrastruktuur die ten volle benut dient te worden en
daarom dienen professionelen d it management-werkje
oo te knappen ! Want niets 1s erger dan onbevoegden 1n eigen rangen op te nemen ! Misschien 1s
het daarom, dat er slechts vier studenten betrouwbaar genoeg of achtenswaardig zijn om meen aan de
paperassentafel te zitten.
Anderen menen dat de un1vers1te1t moet bekeken
worden vanuit het oogpunt dat ze toch wel 1n Iets
moet passen. Dat dat toevallig 1n een maatschappij
is , waar misschien wel belangen op het spel zouden
kunnen staan,(om het voorzichtig uit te drukken)
zal wel weer de schuld niet zijn van de huidige bestierders der Belgen. Een radertje dat een ander
radertje niet zou aandrijven zou een negatie zijn
van de loglka van het systeem. Daarom ook dat er
aangedrongen wordt om meer fundamenteel onderzoek binnen de universitaire muren te laten gebeuren. Alles onder een dekmantel om een welbepaalde welvaart aan onze dierbaren te kunnen garanderen. De vraag mag nooit gesteld worden ten
dienste van wie dat gebeurt, wat de neveneffekten
zijn en diets meer. Nee, want dat 1s de beperking
van de vrijheid van de onderzoeker, van de proffs
die over een extra-vr1jheld beschikken nl. de
akademiese vrijheid.
De vrijheid om een les te brossen mag wette11jk aan een student niet gegund worden.
Ge z iet dus dat het begrip vrijheid zeer relat ie f 1s en een andere Inhoud k rijg t als het
naar een andere groep toe vertaald wordt. De
vrijheid van ene machtspersoon wordt boven de
mogelijke kollektleve vrijheid der studenten
verheven.

Opdat de principes van het vrije weeten niet
van hun voetstuk gehaald zouden worden t
WAANZIN !

Aantal behaalde stemmen :

- Prof. Dr. H. CLAESSENS
(Faculteit Geneeskunde)

42

Z i m verkozen : B. DE JAEGER
H. DE VYLDER

ONDERWIJZEND PERSONEEL
Aantal opgekomen kiezers
Aantal geldige bulletins
Aantal blanco of nietige bulletins
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MERTENS
PUCK
STORME
VAN ACKER
VERCAUTEREN

In vier uur t i j d hebben duizenden studenten
hun tweejaarlijkse plicht met kennis van
zaken vervuld. Geen verrassingen vielen er
te bespeuren. 10.512 brave studenten die hun
kont hebben opgelicht om met de wet 1n orde
te zijn. Over de negen duizend die de noodzaak voelden opwellen om hun goedkeuring te
geven aan een Raad van Begeerte. De begeerte
van een kleine groep om de schijn van de demokratie te redden ,want elk voelt zich verantwoordelijk, nu hij dankzij de Invloed van
het bedrog, medebesllst heeft over de toekomst
van een un1vers1te1t. Als je om de 2 jaar
4 mensen moogt kiezen, en de andere te verachten beheerders zelfs n iet, en ze allemaal
maar laat rotzooien, dan oefen je geen greintje
Invloed u it. Dan wordt je gewoonweg, zonder
verpinken, op je kop gescheten, bedonderd en
bedrogen.
Dat spelletje 1s de zelfmoord opzlchzelf. Het
is een stok achter de deur waarmee steeds ten
onpas op de vingers getikt wordt.

De waanzin heeft weer eens om zich heen gegrepen !!

vervolg op p, 2

vervolg van p. 1
De bokken en ue geiten huppelden naar de stembureau's, omdat de belangen van de studenten
op het spel stonden. Allé, zo lepelt het
erektoraat dat toch 1n. Einde goed,al les goed,
als de stem maar niet verloren gaat !
Enkele maanden worden de student gegund om
van de verbazing te bekomen dat zijn stem
toch belangrijk is . Intussen wordt hij nog
gewikt en gewogen, uitgepluisd en doorgrond,
om later 1n de behoeften van de gemeenschap
te kunnen voorzien.
Inspraak kan alleen e ffek tief zijn als die
gericht is op verschillende alternatieven.
De gevoerde politiek mag niet de kunst zijn
van het mogelijke !
Geen wanhoop 1 Er bestaan andere manieren om
je stem te laten horen. Daarom vertrouw op
je eigen kracht en macht in het verzet aan
de basis.
Gedaan met geven en toegeven aan de geleide
demokratie. Meer dan ooit direkte demokratie
nu het v i j f voor twaalf i s . Maak het verzet
nog sterker !
DE UNIEF VAN EN VOOR DE STUDENTEN !
Wanneer wordt de bureaukratie in het rektoraat ontmaskerd ?
Wie wordt de volgende m askotte d ie in twee
poppenkasten mee kan spelen ? Of z i j n de
sahaapkes reed s bijeen gedreven en g e te ld ??

Het rektoraat heeft geen oorspronkelijke idee,
(hoe kan het ook anders) het staat alleen in
voor een fantasieloos beheren !

v.v.s.
Paul Geeraert.

Auditorium D in de Blandijn zat nokvol. +300
aanwezigen. Veel mensen van werkgroepen üit
verschillende fakulteiten,ook"politiekers",
zoals dat heet, maar(gelukkig)waren z ij 1n de
minderheid. Om half 3 Was de zaal reeds overwegend progressief,doch er bleek een sterke
delegatie plaatselijke"rechtsen"(zo noemt men
dat in de volksmond) aanwezig te zijn. Gespannen verwachtingen aan beide kanten. De
elektriek die in de lucht hing werd getemperd
door de feestelijke nonchalance van de goeie.
Aan de ingang was er een strenge controle:
alleen studenten met 1dentiteits-en studentenkaart kregen een stembiljet. Voor het eigenlijk e begin van het congres werden nog afspraken gemaakt,moest er geloot worden voor
de volgorde van de voorstelling van de programma's en dgl meer. P.G. u allen welbekend
als voorzitter van bet Politiek Konvent(de
overkoepelende organisatie van alle erkende
"partijen" aan de un1ef)zat de hele bedoening
voor.
"Dames en heren.waarde kameraden, beste vrienden",zo werd het congres officieel geopend.
Van zodra R.D'.H..bekend VNSU'er hier te
velde,die het ASB-programma kwam voorstellen,
zijn eerste volzin had gelanceerd("ik kom het
programma van de Tendens voorstellen",woehaha,
applaus),had h ij duidelijk het publiek op
zijn hand. Ambiance. "Het enige wat wij willen,is VVS SANEREN",zei de woordvoerder van
ASB. Volgens hen is VVS nl een louche organisa tie ,d ie het geld van de belastingbetaler
gebruikt om"subversie"te plegen(allé,hoe i s ' t
mogelijk...)en zelfs om"Amada-affiches" te
drukken(dat stond niet in het programma van
de ASB,wel in dat van commillto Patrick Vande
Velde voor de Raad van Beheer). Door het herhaaldelijk voorkomen van de woorden saneren
en zuiveren, verkeerde menig toehoorder in de
mening dat de ASB een Antwerps' schoonmaakbed r i j f of een ajgemene ^aneringsfciond is die
de Vuile Vleze Smeerlapperij die VVS in hun
ogen was, wou opknappen.
Na dit betoog kwam ikzelf aan de beurt met
het programma van de Tendens(voluit:Tendens
voor de demokratlsche organisatie van de studentenbeweging), een samenscholen van a lle rle i
"marxistlsch-dogmatische groepjes"(volgens
ASB).waaronder de Socialistische Jonge Wacht,
Werkgroep Arbeid, Wereldscholen en tal van
werkgroepen en politieke daklozen. Het programma van de Tendens s t e l t een tamelijk
concrete analyse van de huidige onderwijssituatie voor en een even concreet plan to t het
vormen van een permanente massa-organisatie
van de studenten,met nauwe kontakten met de
arbetdersbeweging(doorheen de werknemersorganisaties). Ik ga proberen objektief te zijn:
het programma van de Tendens is steengoed.de
voorstelling ervan(ik weet het , ' t is tr ie s t i c
maar ik moet het toegeven)
trok op niet veel.
Om half 4 was het de beurt aan kameraad X van
het Frontprogramma. Inhoud: duidelijke klasseanalyse van de maatschappij.de huidige maatschappij is k apitalistisch,het front tussen
de arbeiders en de studenten, s o l i d a r i t e i t met
de derde wereld tegen elk imperialisme(wat
daa.‘onder verstaan wordt, weet, je als je de
buitenlandse politiek van China onder ogen
neemtimaar we gaan niet vitten). Verder een
stukje over de sociale voorzieningen aan de
unief.dat eigenlijk niet zodanig opzienbarend
is,omdat zelfs ene Slmmonet ermee akkoord zou
kunnen gaan.
Ttjdens de discussie die daarop volgde,gaven
vooral enkele mensen van de s o d o-juridische
werkgroep b lijk van een(on)gezonde belana-

ste llin g voor het ASB-program. Zij wezen erop
dat het ASB eigenlijk geen programma had,dat
enkel formele zaken werden aangevallenen dat
alles wees no een hetze teaen al wat progres*
s ie f is. Toen iemand vroeg wie de algemene
studentenbond eigenlijk waren,was R.D'H.blijkbaar wat beschaamd:hij wou er niet direkt voor
uitkomen dat het een c o alitie was van liberalen,KVHV.VNSU en C V P -jongeren(ja,die bestaan
ook,alhoewel ze maar een keer in het jaar te
zien zijn.nl. de inschrijvingen). Het interressante van heel de zaak is dat die coalitie
werd gevormd zonder enig politiek platform dat
gemeenschappelijk was. Deze nette meneren
hadden zich verlaagd tot het vormen van een
kuisploeg.
De stemming verliep ordentelijk en zonder incidenten. De uitslag: 8 mandaten voor ASB,
6 voor het Frontprogramma en 25 voor de Tendens.
Een ding kon men sp ijtig noemen:dat er geen
uitgebreide discussie is gekomen tussen de
Tendens en het Frontprogramma.
Diezelfde nacht kregen we de volledige u its la gen binnen van de kantons A'pen en Leuven:
in A'pen hebben we nu niet bepaald een schoon
resultaat behaald(verloren),doch Leuven maakte
veel goed. Om half 1 's nachts stond vast dat
de Tendens de volstrekte meerderheid had behaald;de Belgische vlag werd van het studentenhuis gehaald, de rode werd gehesen. En dan
hebben we nog in diverse cafés gefuifd, maar
dat ga ik niet vertellen, want ik mag geen reclame maken voor Lowie, en voor Jan en voor....
Zaterdag was het dan Nationaal congres te
Brussel,aan de VUB. Van overal kwamen de gemandateerden van de regionale congressen om
deel te nemen aan het eind- en hoogtepunt(?)
van de VVS-werking d it jaar. Lowie Van Dievel,
ontslagnemend voorzitter, zat de vergadering
voor. Het moreel verslag van de Tendensploeg
werd kwasie unaniem goedgekeurd, zelfs door
het ASB. Het ASB viel op door zijn ernst en
de welbespraaktheid van zijn woordvoerder,een
zekere Bart-die jongen zal het ver brengen,ik
zie hem nog in de politiek te gaan,en wie weet
wordt hij nog volksvertegenwoordiger of zo'n
dinges. De Tendens van Gent viel op door de
feestelijke attributen (glimlach,rode vlag,
wijnkruik) en door z'n ongedisciplineerdheid.
De Tendens van Leuven viel op door haar Trotskysme. (ze schieten me dood als ze dat lezen).
Eigenlijk zou ik hier nog een heel verslag
moeten maken, maar ik stel voor dat j u ll i e de
Rooje Reu zouden lezen,waar alles netjes in
geschreven staat.
In het kort neg d i t : ' s voormiddags werden een
pak moties gestemd,oa voor Amnestie in Baskenland(unaniem aanvaard).Amnestie in België-met
een waarschuwing voor bepaalde rechtse revanchistische groepjes(ASB onthield zic h ),s o lid a r it e it met de stakende studenten van de
arbeidshogeschool in Anderlecht(ASB onthield
z ic h ),s o lid a rite it met de studentenstrijd in
Ita 1i'ë(ASB onthield zich,en ook een paar mensen van de Tendens die het niet eens waren met
de afkeuring van de gewelddaden in de motie.
Zij vinden nl dat het geweld van de Italiaanse
studenten gerechtvaard-igd is na het neerschieten van studenten door de politie) .s o lid a r ite it met de stakers van Boel en Cockerill,
een motie waarin VVS federalisme met 2 vraagt.
Bij heel wat moties onthield ASB zich,omdat
ze naar hun zeggen niet voldoende informatie
bezitten. Men kan zich afvragen of deze
houding,in een tij d van over-informatie niet
getuigt van struisvogelpolitiek.
's Namiddags werd Johan Al goed to t nieuwe vz
van VVS verkozen. De discussie die gevoerd
werd met de mensen van MLB kan men als volgt
samenvatten:MLB vraagt om deel iiit te maken
van de ploeg. De Tendens antwoordt dat de
ploeg l i e f s t homogeen Tendens b l i j f t , dat MLB
beschouwd wordt als een belangrijke stroming
in de studentenbeweging,en dat in akties zeker
moet gestreefd worden naar een zo groot mogelijke samenwerking,rond konkrete punten en
met duidelijke afspraken.
Verder werd nog een motie goedgekeurd.waarbij
de hulp aan het corrupte Mobutu-regieme wordt
aangeklaagd.
Een motie van ASB die federalisme vroeg in
Zaïre-volgens stamverband-werd verworpen.
Het geheel werd afgerond en beëindigd met het
zingen van de Vlaamse Leeuw en d' Internationale.
Tot besluit : Dankzij de ASB en rechtse offens ie f waar z ij het instrument van waren.de
propagenda die z ij gevoerd hebben(p ers,radio),
kenden de VVS-congressen een groot succes,
vooral dan te Gent en te Leuven. De uitslag
heeft ons getoond dat de mensen die interesse
hebben voor VVS en de Vlaamse studentenbeweging in ' t algemeen, een klinkende zege hebben
gegeven aan de progressieven. VVS zal en moet
het orgaanblijven dat de belangen van de studenten vertegenwoordigt,met inspraak van alle
strekkingen in de studentenwereld. Hopelijk
maken bepaalde mensen daar geen misbruik van.
Als VVS de ASB inderdaad geen barst meer kan
schelen,zoals Bart VDM beweerde op het nationaal congres,dan moeten ze zich ook met VVS
niet meer bemoeien.
De congressen zijn een overwinning geweest
voor die studenten die zich beroepen op s o lid a r it e it met de arbeidersstrijd en elke bevrijdingsbeweging steunen. Daartegenover s t e l len we vast dat z ij die de studenten willen ver
delen door apolitieke hetses(tegen de'Yoden",
tegen de linksen),hun isolement nogmaals hebben bewezen.
DE STRIJD GAAT VOORT !!
Stef Debusschere.

FAKULTEITSRAAD
VERKIEZING VAN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE

STUDENTEN IN DE RADEN VAN DE FACULTEITEN, SCHOLEN,
INSTITUTEN EN INTERFACULTAIRE CENTRA
-ëSüiï.®
van _de_Genees kunde
(6 mandaten)

Faculteit_van de Wetenschappen
~(1 mandaten)"

- opgekomen kiezers
2089
- geldige bulletins
1941
- blanco of nietige bulletins 148

- opgekomen kiezers
1256
- geldige bulletins
1118
- blanco of nietige bulletins 138

Zijn verkozen :

1. DESMET Martinus

2. NEIPYNCK Peter
3, DEVRMKER Dirk
4 . BOSMANS Jan
3. LA LE MAN Geert
6. DELLAERT Frank

Zijn verkozen :

364
317
263
215
184
170

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

138
104
87
63
36

Opvolgers :

Opvolgers :

1. VOSSAERT Rudi

2.
3.
4.
5.

KLFIN Karen
VERHOFSTADT Koenraad
VANDEKERCKHOVE Bruno
DAUWE Den.is

212
192
173
155
151
65
58

1 . VAN BAELENBERGHE Renée
2. VAN HAUWE RMEIREN Marita
3. KERCKHOF Francis

44
38
30

ö22§t_Instituut_voor_Lichamelijke
ÖEïOsiiDSf "Ï2 mandaten)"

Hoger Instituut voor Stedebouw,
Ruimtelijke Ordening en Ontwikkeling (1 mandaat)

- opgekomen kiezers
209
- geldige bulletins
194
- blanco of nietige bulletins 15

- opgekomen kiezers
14
- qeldige bulletins
10
- blanco of nietige bulletins 4

Zijn verkozen :

Is verkozen :
VAN WOUWE Maria

DE SMEDT Johan
BERNARD Anita
VERHAEGHE Marc
LENS Pierre
MORTIER Johan
HERMAN Piet
REUSE Christel

1. LAMMERTYN Martine
2. DE LANGE Christel

10

141
53

Wijsbegeerte TT mandaten)"

Faculteit_van_de_Letteren_en

F a c u K a i t _van_de _Toegepaste _w®tenschappen ?6 mandaten)

- opgekomen kiezers
1402
- geldige bulletins
1090
- blanco of nietige bulletins 312

- opgekomen kiezers
929
- geldige bulletins
858
- blanco of nietige bulletins
71
Zijn verkozen :

Zijn verkozen :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

DELAUNOIS Greta
VAN HOOFF Karin
HAMERLIJNCK Dominique
SAELENS Philippe
DE RIJCK Johan
DE MEUTTER Chantal
PAIRON Erwin

1.
2.
3.
4.
5.
6.

158
150
120
117
109
103
98

1. DE WIT Johan
2. CARELS Patrick
3. RAHIER Stephan

86
79
70

80
74
23

Faculteit van de Psychologische
en Pedagogische Wetenschappen
(2 mandaten)

(4 mandaten)

- opgekomen kiezers
631
- geldige bulletins
526
- blanco of nietige bulletins 105

- opgekomen kiezers
1416
- geldige bulletins
1251
- blanco of nietige bulletins 165

Zijn verkozen :

Zijn verkozen :
1. dé CHAFFOY Jean
2. VAN POUCKE Dirk
3. VAN MALLEGHEM Jacques
4. COLLETTE Alain

132
129
126
113
92
89

Opvolgers :

Opvolgers :
1. TROMMELMANS Wim
2. LOWAGIE Anne
3. BAETENS Marcel

BRACKE Mari.e José
BAETS Jozef
VAN WEYENBERGH Wilfried
HEUGHEBAERT Mare
SCHELFAUT Johannes
VAN DAMME André

1. DEBACKER Carlos
2. VAN BUGGENHOUT Erik

276
235
144
133

268
158

Opvolger :
1. DE TREMERIE Jan

100

Opvolgers :
1.
2.
3.
4.
5.

VEREEKEN Dirk
VAN BELLEGHEM Willy
BLOCK Alain
LEENKNEGT Ronny
VAN CAUWENBERGE Luc

119
92
89
87
76

FacuKëit_yan_§e ..Farmaceutische
Wetenschappen Tl mandaat!
- opgekomen kiezers
499
- geldige bulletins
417
- blanco of nietige bulletins
82
Is verkozen :

S22§£_i2§tituut_ygor_Kunstgeschiedenis
-Oudheidkunde (5 mandaten!

DE WULF Philippe

- opgekomen kiezers
258
- geldige bulletins
223
- blanco of nietige bulletins 35

?§2üiteit_yan_de_Ecqnomische
^§tenschappën~T2"mandaten!

Zijn verkozen :
1.
2.
3.
4.
5.

MOUTON Hilde
ANSEEUW Mare
MEULEMEESTER Jean Luc
TYTGADT Alain
DERYCKERE Trees
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TAVERNIER Philippe
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DE MEESTER Johan
DECRAECKE Henk
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r§£liteit_yan_de_niergeneeskunde
On grond van vastgestelde onregelmatigheden wordt de verkiezing
van de vertegenwoordigers van de studenten in de Raad van de Faculteit
van de Diergeneeskunde nietig verklaard.
Overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake zal binnen de
14 dagen tot een nieuwe verkiezing worden overgegaan.

