Statuten ASK-Stuwer vzw
Laatste aanpassingen gemaakt door Tine Beelen op 14 september 2022
Statuten goedgekeurd door het Praesidium van 2022-2023 op de AV van 14-09-2022

Aanhef
De vereniging ASK-Stuwer, overkoepelende studentenvereniging van de campussen “Drie
Eiken”, “Groenenborger” en “Middelheim” van de Universiteit Antwerpen, is ontstaan ten
gevolge van een ‘fusie’ tussen de overkoepelende
studentenverenigingen
ASK
en
Stuwer,
de
overkoepelende studentenverenigingen van
respectievelijk campus “Middelheim” en campus “Drie Eiken”. De stichtende leden,
ondergetekenden, zijn:
- De heer Thomas Daniel Carine Panis, Guido Gezellelaan 22, 2640 Mortsel, België
- De heer Bruno Monique Willy Claeskens, Kapelsesteenweg 332, 2930 Brasschaat,

België
- De heer Frédéric Simonne Ludovic Van Diest, Zilverberkenlei 18, 2930 Brasschaat,

België
- De heer Michael Gustaaf Bernard Camerlinck, Prins Boudewijnlaan 95, 2610

Wilrijk, België
- De heer Stijn Luc Urbaan Paridaens, Broek 66, 1500 Halle, België

De huidige bestuursleden zijn
-

De heer Maxim Jeuniaux, Quinten Matsijsstraat 25, 2900 Schoten, België
Mevrouw Tine Beelen, Dorpsstraat 37, 9190 Stekene, België
Mevrouw Bridgette van der Meer, Heidestraat-Noord 187, 2950 Kapellen, België
Mevrouw Laura Razenberg, Hoge Weije 96, 3191SK, Hoogvliet Rotterdam, Nederland

Titel I - Benaming, zetel, doel.
Artikel 1.
§1 De vereniging is genaamd “Antwerps Studenten Korps – Studentenwerkgroep”,
afgekort: “ASKSTUWER”, en heeft haar zetel te Wilrijk, 2610, Edegemsesteenweg 100, in
het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.
§2 De vereniging heeft ter herkenning een wapenschild, een kleurenlint en een clublied.
Het wapenschild bestaat uit vier delen. In het bovenste deel dat heel de breedte van het
schild inneemt staat geschreven “A.S.K.-STUWER”. Daaronder zijn er aan de linkerkant

twee delen en aan de rechterkant één deel. In het bovenste deel aan de linkerkant staat
een afbeelding van Brabo. In het onderste deel aan de linkerkant staat een afbeelding van
de Antwerpse burcht “Het Steen”. In het deel aan de rechterkant staat een afbeelding van
de Vlaamse Leeuw. Het kleurenlint bestaat in volgorde uit de kleuren blauw, groen en
blauw. Het wapenschild wordt op dit lint weergegeven. Het clublied staat weergegeven in
de Rode codex van de Campus Drie Eiken, Campus Groenenborger en Campus
Middelheim van de Universiteit Antwerpen, de Groene codex van het KVHV en de
Antwerpse codex.
Artikel 2.
§1 De vereniging stelt zich tot doel, als overkoepelende studentenvereniging van campus
“Drie Eiken” (hierna CDE), campus “Groenenborger” (hierna CGB) en campus
“Middelheim” (hierna CMI) van de Universiteit Antwerpen, de belangen van de studenten
van de Universiteit Antwerpen te behartigen, in het bijzonder de belangen van de
studenten ingeschreven aan CDE, CGB en CMI en in het bijzonder op educatief, sociaal en
cultureel vlak. Hiertoe zal de vereniging onder meer informatiedagen, feesten,
sportactiviteiten en culturele activiteiten organiseren.
§2 De vereniging kan alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met haar doel. Zo kan zij bijvoorbeeld ook haar medewerking verlenen aan alle
verenigingen, kringen of instellingen die een gelijkaardig of ruimer doel als het hare
nastreven. De vereniging mag alle roerende en onroerende goederen in vruchtgebruik of
eigendom hebben, kopen of huren. De vereniging kan in ondergeschikte orde
handelsdaden stellen waarvan de inkomsten worden aangewend om haar
maatschappelijk doel te bereiken.
§3 De vereniging zal trachten het doel na te streven in een geest van pluralisme en los van
elke politieke partij of welke politieke organisatie ook, zonder onderscheid van cultuur,
ras, geslacht, geaardheid of levensbeschouwing.
§4 De vereniging wordt voor onbepaalde duur opgericht en kan op elk moment
ontbonden worden.
§5 De verenging wordt vertegenwoordigd in de ‘Algemene Studentenvergadering’,
afgekort ASV, door de praeses en 1 ander effectief bestuurslid van de vereniging.

Titel II - Praesidium
Artikel 3.
§1 De vereniging bestaat uit tenminste vier effectieve leden, verder praesidiumleden
genoemd. De praesidiumleden zijn dezelfde personen als de leden van de algemene
vergadering.

§2 Over de toetreding van nieuwe praesidiumleden wordt beslist door de reeds
toegetreden praesidiumleden die ook lid zullen zijn op het tijdstip van de eigenlijke
toetreding van de nieuwe werkende leden.
§3.1 Elkeen die praesidiumlid is geweest van de vereniging tot het einde van een
werkingsjaar is het volgende werkingsjaar ‘erelid’.
§3.2 Elkeen die drie keer op rij praesidiumlid is geweest van de vereniging tot het einde
van een werkingsjaar is vanaf het volgend werkingsjaar ‘bijzonder erelid voor het leven’.
§3.3 Elkeen die voorzitter (praeses) is geweest van de vereniging tot het einde van een
werkingsjaar is vanaf het volgende werkingsjaar pro-senior voor het leven.
§3.4 Per uitzondering kan een praesidiumlid dat zijn werkingsjaar niet volledig heeft
afgemaakt, wel tijdelijk de status van ‘erelid’ krijgen. Op dezelfde wijze kan een
praesidiumlid ook de status van ‘bijzonder erelid voor het leven’ krijgen. Hierover wordt
gestemd op een algemene vergadering en hiervoor is een absolute meerderheid vereist.
§3.5 Ereleden, bijzonder ereleden en pro-senioren krijgen gratis toegang en consumpties
op alle publieke activiteiten georganiseerd door de vereniging en alle opvolgers van de
vereniging.
§3.6 Bij ongehoord gedrag kunnen ‘ereleden’, ‘bijzonder ereleden’ en ‘pro-senioren’ alle
voorgaande privileges tijdelijk of permanent verliezen. De procedure hiervoor verloopt
volgens art. 9 §4.
§3.7 ‘ereleden’, ‘bijzonder ereleden’ en ‘pro-senioren’ zijn geen leden in de zin van de
wet. Zij hebben geen rechten of plichten die buiten art. 3 §3 vallen.
§4 Alleen tot praesidiumlid kan worden benoemd elkeen die correct ingeschreven is aan
de Universiteit Antwerpen. Daarbij moeten de kandidaat praesidiumleden tenminste
reeds 1 jaar regelmatig ingeschreven zijn geweest aan de Universiteit Antwerpen,
specifieker aan Campus Drie Eiken, Campus Groenenborger of Campus Middelheim.
§5 Alleen tot praesidiumlid kan worden benoemd elkeen die voldoet aan de tradities van
het studentenleven, in het bijzonder de toelatingsvereisten die algemeen gelden in de
meerderheid van de studentenverenigingen die ressorteren onder de kringraad. De reeds
toegetreden praesidiumleden beslissen of de kandidaat aan deze vereiste voldoet. Indien
nog niet aan deze voorwaarde is voldaan bij de benoeming, moet aan deze voorwaarde
voldaan zijn in de loop van het eerstkomende werkingsjaar. Zoniet is art. 4 §2 van
toepassing.
§6.1 Alleen tot actief praesidiumlid kan worden benoemd elkeen die geen
hoogbestuursfunctie heeft in een andere studentenvereniging.
§6.2 Tijdens de gehele overkoepelende activiteiten wordt verwacht dat het
desbetreffende lid het ASK-Stuwer lint omheeft en meedraait met ASK-Stuwer.

§6.3 Indien iemand een dubbele functie wilt opnemen, moet diegene toestemming
vragen en krijgen van zowel de praeses van ASK-Stuwer als de praeses van de
desbetreffende andere vereniging. Zij dienen dit lint tijdens de gehele overkoepelende
activiteit boven andere linten te dragen.
§7 Verdere procedurele voorwaarden voor de toetreding als effectief lid in de vzw
worden uitgewerkt in art. 24 van deze statuten.
§8 Een persoon die tot grote waarde is geweest als praesidiumlid voor de vereniging kan
benoemd worden tot ‘ere praesidiumlid’. Deze benoeming gebeurt door de Raad van
Bestuur. Ere praesidiumleden zijn automatisch bijzonder erelid voor het leven. Tevens
krijgen zij voor het eerstvolgende werkingsjaar een lint (Peter/Meter) en mogen zij
genieten van de voordelen die het lint hun brengt. Bij ongehoord gedrag kan de Raad van
Bestuur de benoeming van ‘ere praesidiumlid’ ontnemen. Hiervoor is wel een consensus
vereist in de Raad van Bestuur. ‘ere praesidiumleden’ zijn geen leden in de zin van de wet.
Zij hebben dan ook geen rechten of plichten die buiten art. 3 §8 vallen.
§9 Een persoon die tot grote waarde is geweest voor de vereniging of nog steeds van
grote waarde is, kan benoemd worden tot ‘steunend erelid’. Steunende ereleden krijgen
een lint met hierop een benoeming (Honoris Causa). Ze worden verwacht steun en hulp
te bieden waar nodig en mogen genieten van de voordelen die het lint hun brengt. Bij
ongehoord gedrag kan de Raad van Bestuur de benoeming van ‘steunend erelid’
ontnemen. Hiervoor is wel een consensus vereist in de Raad van Bestuur. ‘Steunende
ereleden’ zijn geen leden in de zin van de wet. Zij hebben dan ook geen rechten of
plichten die buiten art. 3 §9 vallen.
§10 Er mogen maximaal twee ‘ere praesidiumli(e)d(en)’ en/of ‘Steunend ereli(e)d(en) per
werkingsjaar in het praesidium zitten.
Artikel 4.
§1 Elk lid kan op elk moment ontslag nemen uit de vereniging. Het ontslag gebeurt
schriftelijk of mondeling en wordt doorgegeven aan de voorzitter (praeses) van de Raad
van Bestuur.
§2 Een werkend lid wordt geacht ontslag te nemen wanneer het werkend lid niet meer
voldoet aan de inhoudelijke voorwaarden om lid te worden in de vereniging. Dit wordt
aan het begin van het jaar gecontroleerd door de praeses.
§3 Een lid kan op elk moment worden uitgesloten door de algemene vergadering met een
2/3 meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen.
§4 De Raad van Bestuur kan een werkend lid schorsen in afwachting van de algemene
vergadering waarin beslist wordt over de uitsluiting.
§5 Het ontslagnemend, uitgesloten of overleden praesidiumlid heeft geen recht op het
maatschappelijk bezit.

Artikel 5.
§1 De praesidiumleden van de vereniging zijn geen financiële bijdrage aan de vereniging
verschuldigd.

Titel III. - De algemene vergadering.
Artikel 6.
§1 De algemene vergadering is samengesteld uit alle praesidiumleden.
§2 De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van
Bestuur (de praeses), bij diens afwezigheid door de ondervoorzitter (vice-praeses), bij
diens afwezigheid door de penningmeester (de financiën).
§3 Elk werkend lid kan zich enkel laten vertegenwoordigen door een ander werkend lid.
Artikel 7.
De bevoegdheden van de algemene vergadering zijn:
-

goedkeuring van en wijziging van de statuten

benoeming en afzetting van bestuurders, kwijting verlenen aan
bestuurders (verkiezingsregelement Titel V)
-

-

goedkeuring van begroting en jaarrekening

-

de ontbinding van de vzw

-

de uitsluiting van een werkend lid. Artikel 9.

§1 De algemene vergadering moet éénmaal per jaar worden samengeroepen door de
Raad van Bestuur binnen de 6 maanden na afsluiting van het boekjaar.
§2 De algemene vergadering wordt tevens door de Raad van Bestuur samengeroepen in
de gevallen dat de Raad van Bestuur dit nodig acht.
§3. De Raad van Bestuur is verplicht een algemene vergadering samen te roepen wanneer
minimum 1/5 van de praesidiumleden het vraagt. De praesidiumleden moeten dit per
brief of per email vragen aan de voorzitter van Raad van Bestuur.
§4 Ieder praesidiumlid kan een aanvraag tot definitieve uitsluiting van een lid indienen.
Deze aanvraag wordt ingediend bij de voorzitter, die binnen een maand een algemene
vergadering moet bijeenroepen en ten vroegste 8 dagen na het indienen van de
aanvraag. Wanneer een aanvraag met de meerderheid zoals bepaald in art. 12 §2 van
deze statuten wordt aangenomen, is diegene tegen wie de aanvraag is gericht ontheven

als lid van de vereniging. De betrokkene heeft het recht gehoord te worden. De
betrokkene mag de stemming echter niet bijwonen.
§5 De agenda wordt opgesteld door de Raad van Bestuur. Elk voorstel van een
praesidiumlid moet op de agenda worden geplaatst. De voorstellen uitgaande van de
praesidiumleden moeten uiterlijk 4 dagen voor het tijdstip van de algemene vergadering
gestuurd worden aan de voorzitter van de Raad van Bestuur. Op de dag van de algemene
vergadering en tijdens de algemene vergadering zelf kunnen punten aan de agenda
worden toegevoegd mits toestemming van de Raad van Bestuur of indien 1/3 van
praesidumleden hierom verzoekt.
§6 De oproeping gebeurt ten minste 8 dagen op voorhand bij brief of bij e-mail. De
oproeping bevat datum, uur en plaats van de algemene vergadering, evenals de agenda.
Artikel 8.
§1 Behoudens het geval waarin een bijzonder quorum door de wet wordt vereist, worden
de beslissingen op de Algemene Vergadering getroffen bij volstrekte meerderheid van
stemmen. Elk praesidiumlid heeft één stem. De stem van de voorzitter of van de
bestuurder die hem vervangt is desnoods beslissend.
§2 Ingeval een beslissing getroffen wordt door de algemene vergadering zonder dat ten
minste de helft van de praesidiumleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, heeft de Raad
van Bestuur het recht de beslissingen te schorsen tot een nieuwe buitengewone algemene
vergadering, of uiterlijk tot de volgende gewone algemene vergadering, welke dan
definitief uitspraak doet welke ook het aantal aanwezige of vertegenwoordigde
praesidiumleden wezen, dit alles onder voorbehoud van de bepalingen der artikelen 8, 12
en 20 der wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002.
Artikel 9. Bijzondere meerderheden
§1 Voor statutenwijzigingen is een aanwezigheidsquorum van 2/3 van de
praesidiumleden en een 2/3 stemmeerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde
praesidiumeden vereist. Indien dit quorum niet wordt behaald, zal er een tweede
algemene vergadering worden bijeengeroepen zonder vereist aanwezigheidsquorum.
Deze tweede vergadering mag wel niet eerder dan 14 dagen na de eerste worden
gehouden.
§2 Voor de uitsluiting van een lid is er een stemmeerderheid van 2/3 van de aanwezige of
vertegenwoordigde praesidiumleden vereist;
§3 Voor een wijziging van het doel van de vereniging is een aanwezigheidsquorum van
2/3 van de praesidiumleden en een 4/5 stemmeerderheid van de aanwezige of
vertegenwoordigde praesidiumleden vereist.

§4 Voor de ontbinding van de vereniging is een aanwezigheidsquorum van 2/3 van de
praesidiumleden en een 4/5 meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde
praesidiumleden vereist.
Artikel 10.
§1 Van elke algemene vergadering worden er notulen gemaakt.
§2 De originele notulen van de algemene vergaderingen worden samengebracht in het
notulenboek bijgehouden op de zetel van de vereniging of in een map op de gezamenlijke
drive van de vereniging.
§3 De praesidiumleden worden op de hoogte gebracht van de beslissingen van de
algemene vergadering door toezending van een verslag van de algemene vergadering bij
e-mail.

Titel IV. – De Raad van Bestuur
Artikel 11. Algemene bepalingen
§1 De Raad van Bestuur bestaat uit één voorzitter (praeses), één of twee ondervoorzitters
(vice-praeses), en één penningmeester (de financiën).
§2 De bestuurders worden bij volstrekte meerderheid verkozen door de praesidiumleden
van het academiejaar voorafgaande aan het academiejaar van hun bestuurdersmandaat. Bij
verkiezing van een nieuwe bestuurder tijdens het academiejaar wordt de beslissing
genomen door alle praesidiumleden. Hiervoor dient tevens 3/4 van de stemgerechtigden
aanwezig te zijn. Indien dit quorum niet wordt behaald, zal er een tweede algemene
vergadering worden bijeengeroepen zonder vereist aanwezigheidsquorum. Deze tweede
vergadering mag wel niet eerder dan 14 dagen na de eerste worden gehouden. De
stemming over de benoeming van bestuurders is geheim. De overige regels inzake de
verkiezingen van bestuurders worden geregeld in art.15 van deze statuten.
§3 Het mandaat van de bestuurders duurt totdat de nieuw verkozen bestuurders in functie
treden volgens de bepalingen van deze statuten. Het mandaat van een bestuurder eindigt
van rechtswege bij het overlijden van de bestuurder. Het mandaat van bestuurder is niet
bezoldigd.
§4 Bij het openvallen van een mandaat, maken de overige bestuurders verder de raad uit;
deze bewaart dezelfde bevoegdheid als wanneer hij voltallig was. De Raad van bestuur moet
wel tenminste uit 3 leden bestaan.
§5 De beslissingen worden genomen bij meerderheid der aanwezige of vertegenwoordigde
bestuurders. De stem van de voorzitter is desnoods beslissend.

§6 De Raad van Bestuur bestuurt de vzw en vertegenwoordigt de vzw in en buiten rechte
en heeft alle bevoegdheden die niet tot de bevoegdheid van de algemene vergadering
behoren. De Raad van Bestuur kan haar bevoegdheden bij gewone beslissing delegeren.
§7 Al de handelingen die de vereniging verbinden worden behalve bijzondere opdracht
ondertekend door één van de bestuurders, welke tegenover derden geen bewijs te leveren
hebben van een beraadslaging of bijzondere volmacht.
§8 De rechtsvorderingen, zowel als eiser als verweerder, worden ingesteld op
benaarstiging van de voorzitter of van de bestuurder die hem vervangt.
Artikel 12. Werking Raad van Bestuur
§1 De Raad van Bestuur moet worden samengeroepen wanneer het belang van de
vereniging dit vereist. Elke bestuurder heeft het recht de Raad van Bestuur samen te
roepen. Hij of zij richt hiertoe een verzoek aan de voorzitter.
§2 De Raad van Bestuur wordt samengeroepen door de voorzitter. Dit gebeurt mondeling
of schriftelijk.
§3 De Raad van Bestuur kan over alle onderwerpen vergaderen die de bestuurders
aanbrengen.
§4 Om geldig te kunnen beraadslagen moet minstens de helft van de bestuurders aanwezig
zijn. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige of
vertegenwoordigde stemmen. Bij onenigheid vanwege de voorzitter, kan de voorzitter een
algemene vergadering bijeenroepen waarop de beslissende beslissing wordt genomen.
§5 Van de samenkomsten van de Raad van Bestuur worden er notulen opgesteld. De
originele notulen worden samengebracht in het notulenboek of op de gezamenlijke drive
van de vereniging. Het notulenboek wordt op de zetel van de vereniging bijgehouden. De
bestuurders worden op de hoogte gehouden door de toezending van een exemplaar van
de notulen bij mail.
§6 Elke bestuurder kan op elk moment ontslag nemen uit de vereniging. Het ontslag
gebeurt schriftelijk of mondeling en wordt overgemaakt aan de voorzitter. De bestuurder
die ontslag neemt moet geen opzeggingstermijn in acht nemen. Aandringen tot
§7 Een bestuurder wordt geacht ontslag te nemen wanneer de bestuurder niet meer
voldoet aan de inhoudelijk voorwaarden om lid te zijn.
§8 Een bestuurder kan op elk moment worden afgezet door de algemene vergadering met
een gewone meerderheid, maar blijft een praesidiumlid van de vereniging. De stemming
over de afzetting gebeurt schriftelijk en geheim.
§9 Het mandaat van een bestuurder eindigt van rechtswege bij het overlijden van de
bestuurder.

§10 De Raad van Bestuur stelt jaarlijks de jaarrekening en de begroting op.
§11 De jaarrekening en begroting worden ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene
vergadering binnen de zes maanden na afsluiten van het boekjaar en binnen de vier eerste
weken van het academiejaar. Een exemplaar van de begroting en de jaarrekening wordt
aan de uitnodiging van de algemene vergadering gehecht.
§12 Na goedkeuring van de jaarrekening en de begroting legt de Raad van Bestuur
verantwoording af voor het beleid in het voorgaande jaar en spreekt de algemene
vergadering zich uit over de kwijting aan de bestuurders.

Titel V. Verkiezingsreglement Raad van Bestuur
Artikel 13.
§1 Om rechtsgeldig te kunnen vergaderen over verkiezingen, zoals bedoeld in art. 15,
dient 4/5 van de stemgerechtigden aanwezig te zijn. Het aantal wordt naar boven
afgerond.
§2 De normale verkiezingsprocedure moet afgerond zijn in een Algemene Vergadering
voor het einde van april.
§3 De praesidiumleden van het lopende werkingsjaar die een bestuursfunctie wensen uit
te oefenen binnen de Raad van Bestuur gedurende het volgende werkingsjaar, moeten
dit aan de voorzitter (praeses) van het lopende werkingsjaar melden. De voorzitter zal
hiertoe een oproep doen minstens vier weken voor de eigenlijke verkiezingen.
Kandidaatstelling kan gebeuren tot op de verkiezingsvergadering zelf.
§4.1 De praesidiumleden van het lopende werkingsjaar verkiezen bij voorkeur onder haar
praesidiumleden één voorzitter (praeses), één of twee vice-voorzitters (vice-praeses) en
één penningmeester (financiën) voor het volgende werkingsjaar.
§4.2 Indien het niet lukt om onder haar eigen praesidiumleden een bestuur te vormen,
kunnen bestuursfuncties opgenomen worden door mensen die voorgaande jaren niet in
het praesidium zaten.
§5 De functies worden opeenvolgend verkozen: voorzitter, vicevoorzitter(s) en
penningmeester. Het aantal te verkiezen vice-voorzitters (1 of 2) wordt bepaald door de
nieuw verkozen voorzitter. Eerst wordt op de verkiezingsvergadering gevraagd wie
kandidaat is voor een bepaalde functie. Om de beurt wordt elke kandidaat verwacht een
motivatie van de kandidatuurstelling te geven. Hierna krijgt heel het praesidium de kans
om vragen te stellen aan de kandidaat. Hierop volgt de eigenlijke stemming. Indien er
evenveel of minder kandidaten dan openstaande mandaten zijn voor een bepaalde
functie, dan gaat de kandidaat rechtstreeks door naar de tweede ronde. Indien er meer

kandidaten zijn dan openstaande mandaten voor een bepaalde functie, wordt er een
stemming gedaan waarbij elke stemgerechtigde een voorkeur dient te geven aan
evenveel kandidaten als er openstaande mandaten zijn. Er gaan evenveel kandidaten
door naar de volgende ronde als er openstaande mandaten zijn. De kandidaten met de
meeste stemmen gaan door naar de volgende ronde. Indien door een gelijk aantal
stemmen niet duidelijk is wie naar de volgende ronde gaat, dan wordt de stemming
opnieuw gedaan voor de kandidaten die het hoogste gelijk aantal stemmen hebben.
Indien een gelijk aantal stemmen behouden blijft, telt de stem van de aftredende
voorzitter dubbel. In de tweede ronde wordt er per mandaat voor de kandidaat, tegen de
kandidaat of onthouding gestemd.
§6 De stemming in de tweede ronde gebeurt bij volstrekte meerderheid van de
uitgebrachte stemmen. Onthoudingen tellen niet mee voor de bepaling van een volstrekte
meerderheid.
§7 Bij gelijk aantal stemmen in de tweede ronde dient de stemming van de tweede ronde
opnieuw te gebeuren. Indien een gelijk aantal stemmen behouden blijft, telt de stem van
de aftredende voorzitter dubbel.
§8 Indien er een kandidaat voor een bepaald mandaat niet verkozen wordt in deze
tweede ronde, schuift de verliezende kandidaat van de eerste ronde met de meeste
voorkeurstemmen door en wordt de tweede stemmingsronde opnieuw uitgevoerd. Deze
procedure loopt verder totdat de openstaande mandaten gevuld zijn of er geen
kandidaten meer over blijven. Deze stemming gebeurt tevens bij volstrekte meerderheid.
§9 De vergaderingen van de verkiezingen vinden plaats achter gesloten deuren en de
beraadslagingen zijn geheim. De stemmingen gebeurt hoofdelijk, schriftelijk en geheim of
online met een anonieme pol. Enkel de einduitslag wordt meegedeeld.
§10 Indien er tijdens het werkingsjaar nieuwe bestuursleden, die een functie tijdens dat
werkingsjaar moeten uitoefenen, moeten worden verkozen, geldt bovenstaande
procedure, behalve art.23 §2. Zij worden verkozen door de praesidiumleden van het
lopende jaar.
§11 Op de Algemene Vergadering waarop de verkiezingen plaatsvinden wordt beslist
vanaf welke datum de nieuwe verkozen bestuurders in functie treden.

Titel VI. Verkiezingsreglement nieuwe praesidiumleden
Artikel 14.
§1 Een oproep naar kandidaten om praesidiumlid te worden van de vereniging moet
duidelijk kenbaar worden gemaakt door publicatie of affichage. Er moet minstens één
verkiezing voor nieuwe leden plaats vinden voor het komende werkingsjaar (die

gehouden moeten worden voor het eind van de maand mei). Optioneel wordt een
tweede verkiezing georganiseerd voor het lopende werkingsjaar (die gehouden moeten
worden voor het einde van de maand oktober).
§2 De kandidaten moeten de gelegenheid krijgen zich behoorlijk voor te stellen aan het
kiescollege. Het kiescollege krijgt de hierbij de kans vragen te stellen aan de kandidaten.
De kandidaten worden hiervoor uitgenodigd door de voorzitter van lopende werkingsjaar.
§3 Het kiescollege wordt gevormd door praesidiumleden van het lopende werkingsjaar
die het werkingsjaar daaropvolgend met zekerheid nog steeds werkend lid zullen zijn.
Wanneer nieuwe praesidiumleden moeten worden verkozen voor het lopende
werkingsjaar, wordt het kiescollege gevormd door de praesidiumleden van het lopende
werkingsjaar.
§4 De vergaderingen van de verkiezingen vinden plaats achter gesloten deuren en de
beraadslagingen zijn geheim. De stemmingen gebeuren hoofdelijk, schriftelijk en geheim
of online met een anonieme pol. De mogelijke stemmen zijn voor, tegen of onthouding.
Enkel de einduitslag, d.w.z. de namen van de verkozenen, worden meegedeeld. Van het
geheime en schriftelijke karakter van de stemming kan worden afgeweken wanneer
unaniem wordt beslist tot een stemming bij handopsteking.
§5 De stemming gebeurt bij volstrekte meerderheid. Bij gelijk aantal stemmen dient een
extra stemmingsronde te gebeuren. Indien een gelijk aantal stemmen behouden blijft,
wordt de kandidaat niet toegelaten tot het praesidium.
§6 De kandidaten worden persoonlijk op de hoogte gebracht van hun al dan niet
verkiezing tot bestuurslid.

Titel VII. Dagelijkse werking: Vergaderingen van het
praesidium
Artikel 15.
§1 Het praesidium vergadert op bijeenroeping door de voorzitter. Deze vergaderingen
vinden plaats op dinsdagavond, tenzij een andere dag met unanimiteit door de
praesidiumleden wordt overeengekomen.
§2 Deze vergaderingen dienen wekelijks plaats te vinden, behalve tijdens de examens,
vakanties en om uitzonderlijke redenen (over deze uitzonderlijke redenen wordt unanieme
overeenstemming vereist). In elke geval dient er binnen een week voor elke activiteit van de
vereniging een vergadering plaats te vinden.
§3 De ‘vergaderingen van het praesidium’ zijn enkel samengesteld uit praesidiumleden van
het lopende werkingsjaar. Elk praesidiumlid dient tijdig op deze vergadering aanwezig te zijn.
Enkel omwille van een goede reden die aanvaardt wordt door de voorzitter, wordt een

afwezigheid geëxcuseerd. Dit is met uitzondering van ere-praesidiumleden en steundende
leden, zij zijn enkel verplicht de vergadering voor de activiteit aanwezig te zijn.
§4 De ‘vergaderingen van het praesidium’ worden voorgezeten door de voorzitter (praeses)
van de vereniging, bij diens afwezigheid door een ondervoorzitter (vice-praeses), en bij diens
afwezigheid door de penningmeester (financiën). Op iedere vergadering van het praesidium
dient minstens één van hen aanwezig te zijn.
§5 Elk praesidiumlid kan zich enkel laten vertegenwoordigen door een ander praesidiumlid.
§6 Andere personen (niet-leden) mogen de vergadering van het praesidium in zijn geheel of
gedeeltelijk bijwonen, op uitnodiging van een praesidiumlid en na goedkeuring door de Raad
van Bestuur. Deze personen zijn aanwezig in de functie van adviseur, en hebben geen
stemrecht.
§7 Op de ‘vergaderingen van het praesidium’ dient ondermeer het volgende te gebeuren:
-

-

bepalen van de weektaken (opkuis, boodschappen, artikelen schrijven,…)
de Raad van Bestuur dient de vergadering te informeren over de beslissingen
genomen in de verschillende raden waar zij in zetelen, omwille van hun functie in
de Raad van Bestuur
de commissies dienen de vergadering te informeren over de voorbereiding van
activiteiten

-

de beslissingen van de commissies worden voorgelegd aan alle praesidiumleden
ter bekrachtiging. Deze kunnen bij samenkomst met een aanwezigheidsquorum
van 2/3 de genomen beslissingen vernietigen, maar slechts met absolute
meerderheid.
taakverdeling voor activiteiten

-

evaluatie activiteiten

-

bespreking gang van zaken

-

…

-

§8 De ‘vergadering van het praesidium’ kan slechts beslissingen nemen indien minimaal 1/2
van de praesidiumleden aanwezig is. Er zal naar gestreefd worden de beslissingen zoveel
mogelijk met consensus te nemen. Indien er toch gestemd dient te worden, wordt een
voorstel aanvaard indien het de absolute meerderheid van de uitgebrachte stemmen
behaalt. Onthoudingen worden niet meegeteld bij de uitgebrachte stemmen. Elk
praesidiumlid heeft één stem. Bij staking van stemmen wordt de beslissing niet
aangenomen. Er wordt gestemd bij handopsteking, tenzij het om personen gaat. In dit
laatste geval is de stemming geheim en schriftelijk.
§9 De secretaris maakt een verslag van de vergadering en zorgt ervoor dat elk praesidiumlid
een kopie krijgt van dit verslag. Indien er geen secretaris aangesteld is of indien deze niet

aanwezig is, wordt een vice-praeses hiervoor verantwoordelijk gesteld. Indien deze ook niet
aanwezig is, wordt hiervoor een andere lid van het praesidium aangesteld.
§10 Alle vergaderverslagen worden ook op de gezamenlijke drive van de vereniging gezet.

Titel VIII. Dagelijkse werking: Commissies
Artikel 16.
§1 Voor de dagelijkse werking van de vereniging worden er commissies opgericht voor de
uitwerking en de organisatie van de verschillende activiteiten en functies.
§2 De bestuurders stellen bij aanvang van het werkingsjaar de commissies samen uit de
praesidiumleden en benoemen een commissievoorzitter voor elke commissie.
§3 De bevoegdheden van de commissies worden bepaald door de Raad van Bestuur.
§4 Beslissingen binnen de commissies worden hoofdelijk gestemd en met gewone
meerderheid goedgekeurd. De beslissingen worden voorgelegd aan alle praesidiumleden
ter bekrachtiging. Deze kunnen bij samenkomst met een aanwezigheidsquorum van 2/3
de genomen beslissingen vernietigen, maar slechts met absolute meerderheid.
§5 De commissievoorzitter zorgt voor de goede werking van de commissie
§6 De commissies komen naar behoeven samen. Na elke activiteit stelt de betrokken
commissie een schriftelijk verslag op.
§7 De commissies kunnen op eigen initiatief vergaderingen bijeenroepen om
gemeenschappelijke problemen op te lossen en om initiatieven uit te werken.
§8 Alle aanvragen, verslagen, tactische plannen en rolboeken worden in de gezamenlijke
Sharepoint gezet.

Titel VIII. Ontbinding van de vereniging
Artikel 17.
De vereniging kan op elk ogenblik worden ontbonden. Hiervoor is een
aanwezigheidsquorum van 2/3 vereist. De beslissing tot ontbinding moet genomen
worden met een bijzondere meerderheid van 4/5 van de aanwezige of

vertegenwoordigde stemmen. De ontbinding en vereffening van de vereniging gebeurt
volgens de bepalingen van de wet van 21 juni 1921.
Artikel 18.
In geval van ontbinding van de vereniging, krijgt het netto actief van het maatschappelijk
bezit een bestemming die zoveel mogelijk het doel van deze maatschappelijke
overeenkomst benadert. Deze bestemming wordt bepaald door de algemene vergadering
binnen drie maanden na de bekendmaking van het besluit tot ontbinding van de
vereniging en, ingeval gedurende deze termijn de algemene vergadering mocht in
gebreke blijven, door de beheerders op dat ogenblik in functie.

Titel VIV. Boekjaar en werkingsjaar
Artikel 19.
Het boekjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni.
Artikel 20.
Het ‘werkingsjaar’ of ‘lopend jaar’ loopt vanaf de infunctietreding van het nieuwe bestuur
(ten uiterste op de vrijdag van de week die begint na het einde van de examenperiode
van het tweede semester van de Universiteit Antwerpen) tot de infunctietreding van het
daaropvolgende bestuur (ten uiterste op de vrijdag van de week die begint na het einde
van de examenperiode van het tweede semester van daaropvolgende jaar van de
Universiteit Antwerpen).

