Statuten Home Konvent Gent
Deze statuten werden goedgekeurd op de Interhomeraad van 6 november 2012.

Titel 1. Wezen van het Home Konvent
Artikel 1: Het Home Konvent, met afkorting HK, is het orgaan dat de verschillende
homeraden en de verenigingen verbonden aan de universitaire homes van de
Universiteit Gent overkoepelt.
Artikel 2: Homeraden zijn door de Universiteit Gent (Ugent) erkende verenigingen die de
bewoners van een universitaire home vertegenwoordigen. Per universitaire home
kan er slechts één homeraad zijn.
Artikel 3: Een bewoner van een universitaire home is automatisch lid van het HK.
Artikel 4 (procedure voor uitsluiting): Indien niet voldaan is aan artikel 2 of indien op een AV voor
uitsluiting gestemd wordt waarbij minstens twee derde van het
totaal aantal mogelijke stemmen plus één extra stem voorstander zijn voor uitsluiting, dan wordt de
betrokken partij uitgesloten.
Artikel 5( procedure voor erkenning): Indien een nieuwe homeraad opgericht wil worden en
minstens twee derde van het totaal aantal mogelijke stemmen plus één extra stem voorstander zijn,
dan krijgen zij van de AV een positief advies. Vervolgens dienen zij de erkenningsprocedure te volgen
waarbij ze zullen bijgestaan worden door het DB en de DSA-coördinator.
Artikel 6: De statuten van het HK zijn ondergeschikt aan het reglement betreffende de
studentenverenigingen.

Titel 2. Inrichting van het Home Konvent
Artikel 7: Het HK wordt bestuurd door de AV, deze wordt de IHR genoemd.
Artikel 8: De algemene vergadering (AV) bestaat uit vertegenwoordigers van de
verschillende lidverenigingen van het HK en het dagelijks bestuur (DB), deze laatste
wordt HK centraal genoemd.
Artikel 9: Elke lidvereniging en het DB hebben één stem. Elke lidvereniging wordt
vertegenwoordigd door een afgevaardigde aangesteld door die lidvereniging.
Artikel 10: Het DB bestaat uit één voorzitter, één vice-voorzitter, één secretaris, één
penningmeester en minstens één ICT verantwoordelijke, aangevuld met ad hoc
commissies.

Artikel 11: Het DB kan ad hoc functies creëren en bepaalt de invulling ervan.
Artikel 11bis: De ad hoc functie Meter of Peter mag slechts uit één enkele persoon bestaan. Deze
wordt door het DB verkozen op de laatste AV van het academiejaar met 2/3de+1 stemmen voor. De
Meter of Peter mag aanwezig zijn op de AV maar heeft hier geen stemrecht. Elk lid van de AV mag
iemand anders van het DB hiervoor nomineren door dit door te geven aan de voorzitter.
Artikel 12: De AV verkiest de leden van het DB met uitzondering van de ad hoc functies Meter en
Peter.
Artikel 13: Om geldig te kunnen beraadslagen moet minstens de helft plus één van het
aantal stemmen vertegenwoordigd zijn. Hiervoor is ook vereist dat de agenda
minstens drie werkdagen op voorhand aan de leden van de AV wordt toegezonden
of overhandigd. Indien voor een bepaald punt de vereiste meerderheid niet meer op
de vergadering aanwezig is, wordt het punt verschoven naar de volgende AV. Alwaar
over de materie, ongeacht het aantal aanwezige stemmen, zal worden beraadslaagd
en beslist.
Artikel 14: Tenzij de statuten anders beslissen, geschieden de stemmingen bij gewone
meerderheid van stemmen. Stemmingen geschieden in het geheim indien één
lidvereniging daar om vraagt. Bij elke stemming worden onthoudingen beschouwd
als niet uitgebrachte stemmen. Bij staking van de stemmen heeft de voorzitter van de
AV de doorslaggevende stem.
Artikel 15: De AV komt maandelijks bij elkaar behalve in de maanden januari, juni, juli,
augustus en september.
Artikel 16: De AV komt samen op een plaats en tijdstip door het DB bepaald. Het DB kan
een buitengewone AV bijeenroepen. Dergelijke AV kan ook worden samengeroepen
op verzoek van tenminste één lidvereniging. Hiervoor is ook vereist dat de agenda
minstens drie werkdagen op voorhand aan de leden van de AV wordt toegezonden
of overhandigd.
Artikel 17: De agenda van de te bespreken materie op de AV wordt door de
lidverenigingen en het DB opgesteld.
Artikel 18: De voorzitter, of zijn plaatsvervanger, van het HK leidt de AV, opent de
debatten en sluit ze. De voorzitter is neutraal bij stemmingen in de AV.
Artikel 19: Alle leden van het DB hebben een mandaat van maximaal één academiejaar.
Zij kunnen zich desgewenst laten herverkiezen. Het bestuurlijk jaar begint op 1 juli.
Artikel 20: De verkiezingen van het DB verlopen getrapt. Eerst wordt er uit de kandidaten
één voorzitter gekozen, dan één vice-voorzitter, dan één penningmeester, dan
minstens één ICT verantwoordelijke en uiteindelijk één secretaris. Vervolgens, indien
beschikbaar en in onbeperkte hoeveelheid, worden de ad hoc functies verkozen. De
voorzitter van het DB moet reeds één jaar in de AV of het DB gezeteld hebben. Het
is mogelijk lid te zijn van het DB van een lidvereniging én van het DB van het HK. Het
is echter niet mogelijk om functies binnen het DB van het HK te combineren. De
verkiezingen vinden plaats op de laatste IHR van het academiejaar. Indien niet alle
functies ingevuld zijn, kan er en bijkomende verkiezing georganiseerd worden op een
vooraf duidelijk vastgelegde datum.

Titel 3. Interpretatie en wijziging statuten
Artikel 21: De statuten worden geïnterpreteerd door de AV. De AV is eveneens
verantwoordelijk voor de uitvoering van deze statuten door de leden van de AV.
Artikel 22: De statuten kunnen gewijzigd worden door de AV indien twee derde van alle
mogelijke stemmen plus één extra stem voorstander is van een statutenwijziging. Deze wijziging gaat
vervolgens naar de SoRa (Sociale Raad) en diens advies wordt overgemaakt aan het BC
(BestuursCollege) waar de gewijzigde statuten goedgekeurd of verworpen worden met motivatie.

Titel 4. Minimumstatuten lidverenigingen
Artikel 23: Elke lidvereniging heeft in haar statuten de volgende bepalingen, deze zijn
bovengeschikt aan alle andere bepalingen in de statuten van de lidverenigingen:
• Elke lidvereniging heeft minstens twee maal per jaar een algemene vergadering.
• Elk lid van de lidvereniging is automatisch lid van deze algemene vergadering.
• Elke lidvereniging wordt bestuurd door haar dagelijks bestuur.
• De leden van dit dagelijks bestuur worden verkozen voor telkens één
academiejaar door de algemene vergadering van deze lidvereniging.
• Dit dagelijks bestuur bestaat minimaal uit telkens één voorzitter, één vicevoorzitter, één penningmeester en één ICT verantwoordelijke. Er kunnen ad hoc
functies toegevoegd worden.
• Indien minstens 10% van de leden een bijzondere algemene vergadering
bijeenroept wordt hieraan binnen de week gehoor gegeven.
• Onoplosbare geschillen worden door de AV van het HK afgehandeld.

Titel 5. Beheer financiën Home Konvent
Artikel 24: Elke vorm van subsidiëring, sponsoring of schenking aan het HK wordt
verdeeld onder de lidverenigingen en het DB in een door de AV en DB bepaalde
verdeling. Deze verdeling wordt bekrachtigd indien minstens twee derde van het
totaal aantal mogelijke stemmen plus één extra stem voorstander zijn van deze
verdeling. Indien de AV niet tot een verdeling overgaat, krijgt het DB het volle beheer
over deze subsidies, sponsoring of schenking.
Artikel 24bis: Op de laatste AV die plaatsvindt voor uiterlijk 1 december, voltrekt zich een
herverdeling van de huidige, overige subsidies. Deze herverdeling verloopt analoog aan artikel 23.
Artikel 25: Minstens 10% van alle subsidies, sponsoring of schenkingen aan het HK wordt
onder het volle beheer van het DB geplaatst.
Artikel 26: Het kapitaal van het HK moet integer en zonder zelfverrijking beheerd worden.

Artikel 27: De boekhouding van het HK is open naar de voorzitters van de lidverenigingen

toe. Deze kunnen de algemene boekhouding opvragen en inkijken. Ze zijn echter gebonden aan
collegiale geheimhouding.

Titel 6. De Milieuraad
Artikel 28: De milieuraad is een overkoepelende werkgroep van het HK waarin elke home
participeert met als doel een milieubewuste! leefomgeving te creëren door
infrastructurele problemen in kaart te brengen en sensibilisatiecampagnes op te
zetten.
Artikel 29: Elke lidvereniging stelt in het begin van het academiejaar een milieuverantwoordelijke aan.
Artikel 30: De milieuraad bestaat uit de milieuverantwoordelijken van de verschillende
homes en het dagelijks bestuur aangevuld met afgevaardigden van de betrokken
universitaire diensten en het dagelijks bestuur.
Artikel 31: Indien een milieuverantwoordelijke in het DB werd verkozen, is deze
automatisch voorzitter van de milieuraad.
Artikel 31 bis: Indien geen milieuverantwoordelijke in het DB werd verkozen, wordt de
voorzitter van de milieuraad op de eerste vergadering van het academiejaar
verkozen onder de milieuverantwoordelijken van de verschillende homes volgens
dezelfde modaliteiten die op de AV van toepassing zijn. Op de eerstvolgende AV
wordt deze aanstelling bekrachtigd of vernietigd. Bij bekrachtiging wordt de voorzitter
van de milieuraad opgenomen als milieuverantwoordelijke in het DB. Bij vernietiging
wordt de milieuraad binnen de 10 dagen samengeroepen voor nieuwe verkiezingen.
Artikel 32: De milieuraad kan desgewenst een vicevoorzitter, een secretaris en een ICT
verantwoordelijke aanstellen uit de milieuverantwoordelijken van de verschillende
homes of de afgevaardigden van het DB.

