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Titel 1. Wezen van het Seniorenkonvent
Art. 1
Het ‘Seniorenkonvent Ghendt’, afgekort ‘SK Ghendt’ en hierna ‘SK’ genoemd, is een overkoepelend orgaan
voor het ‘Seniorenkonvent UGent’ en het ‘Seniorenkonvent HOBU’. Het SK heeft als doel
konventsoverschreidende activiteiten te organiseren voor haar lidkonventen en is eveneens gerechtigd haar
lidkonventen te vertegenwoordigen naar buiten toe. Het SK staat buiten alle politieke, godsdienstige of
wijsgerige opvattingen. De voertaal is het Nederlands.
Het Seniorenkonvent SK Ghendt herbergt clubs horende onder de Associatie UGent (AUGent).

Titel 2. Inrichting van het Seniorenkonvent
Hoofdstuk 1. De lidkonventen van het Seniorenkonvent
Art. 2
Het SK telt twee lidkonventen:



Het Seniorenkonvent UGent, hierna SK-UGent genoemd.
Het Seniorenkonvent HOBU, hierna SK-HOBU genoemd.

Studentenclubs aangesloten bij één der lidkonventen van het SK, worden hierna in titels 1, 2, 5 en 6 ‘SKclubs’ genoemd.

Hoofdstuk 2. Financiering van het SK
Art. 3
Aan het begin van het academiejaar bepaalt het Dagelijks Bestuur van het SK het werkingsbudget voor het
komende jaar. Dit bedrag dient betaald te worden door de beide lidkonventen. Het bedrag dat elk
lidkonvent dient te betalen is evenredig met het aantal lidverenigingen van dat lidkonvent.

Hoofdstuk 3. De organen van het SK
Art. 4
Het SK bestaat uit 2 bestuursorganen:



Het ‘Dagelijks Bestuur’, hierna ‘DB’ genoemd.
De ‘Raad der Senioren’, hierna ‘RS’ genoemd.
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Afdeling 1. De Raad der senioren
Art. 5
De Raad der senioren, afgekort de ‘RS’ en hierna zo genoemd, is de algemene vergadering van het SK. Zij is
bevoegd om te beraadslagen en te beslissen in alle aangelegenheden die rechtstreeks of onrechtstreeks het
studentenleven binnen het SK beïnvloeden.
Drie seniores van SK-clubs kunnen het DB verplichten de RS samen te roepen.
Art. 6
 De RS bestaat uit één afgevaardigde per SK-club, bij voorkeur de voorzitter. Indien deze niet
aanwezig kan zijn, kan hij of zij vervangen worden door een collega-bestuurslid van de club. De
voorzitter brengt het DB hiervan op de hoogte.
 Stemmingen geschieden openbaar uitgezonderd van de onder artikels 12 en 14 gespecificeerde
gevallen.
 Elke stemgerechtigde poogt in eer en geweten bij een stemming de meerderheidsopinie van zijn
club na te streven. Behoudens de uitzonderingen in de statuten voorzien, heeft elke SK-club één
stem, die uitgebracht wordt door de voorzitter of zijn plaatsvervanger. Elk lid van het Dagelijks
Bestuur heeft één stem, de zittende voorzitter van het SK heeft twee stemmen, oud voorzitters
hebben één stem, alsook de Marraine.
 Behoudens de uitzonderingen voorzien in deze statuten worden alle beslissingen genomen bij
gewone meerderheid. Bij stemming over de subsidies afkomstig van de UGent kan er éénmalig per
jaar een vetorecht worden ingeroepen met een 2/3 meerderheid van de lidverenigingen het
SK-UGent.
Art. 7
De RS komt tijdens de lesperiodes wekelijks samen, op een plaats en een tijdstip door het DB bepaald.
Hiertoe stuurt het DB tijdig de agenda door naar de praesidia van de SK-clubs. De clubs kunnen zelf ook
agendapunten toevoegen en dienen hiervan de voorzitter van het SK tijdig in kennis te stellen. Om geldig te
kunnen vergaderen moet minstens de helft van de SK-clubs vertegenwoordigd zijn.
Art. 8
De RS wordt voorgezeten door de voorzitter van het SK. De voorzitter opent en sluit de vergadering. Zij
vangt aan bij de behandeling van het eerste punt, dat aan de bespreking en de goedkeuring van het verslag
van de vorige vergadering is gewijd. De vergadering wordt beëindigd na de bespreking van het laatste punt
op de agenda, dat steeds aan varia moet gewijd zijn. Over variapunten kan niet worden gestemd.
Art. 9
Een club heeft de mogelijkheid om het statuut van "club in nood" aan te vragen.


Om dit statuut van “club in nood” te kunnen krijgen moeten minstens 3 van volgende voorwaarden
van toepassing zijn:
o De aanvragende club moet een acuut gebrek hebben aan leden.
o De aanvragende club moet met ophouden van bestaan bedreigd zijn.
o De aanvragende club moet financiële moeilijkheden hebben.
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Indien een club meent aan deze voorwaarden te voldoen, dan vraagt zij schriftelijk dit statuut aan
via mail bij de voorzitter. Deze aanvraag wordt dan besproken op de eerstvolgende vergadering van
het DB. Hier legt de aanvragende club de nodige argumenten voor waarom volgens hen voldaan is
aan de voorwaarden en staaft deze argumenten met de nodige documenten. Het staat het DB vrij
bijkomende vragen te stellen.
o Na deze uitzetting verlaat de aanvragende club de vergadering en wordt er gestemd binnen
het DB over het voorleggen van de aanvraag aan de RS. Een gewone meerderheid is vereist.
o Ingevolge een negatieve beslissing van het DB kan de club in kwestie de aanvraag toch aan
de RS voorleggen mits aan de voorzitter binnen de 2 weken na de negatieve beslissing een
schriftelijk verzoek per brief te sturen of af te geven die meeondertekend is door 1/3 van de
voorzitters van de clubs.
Eens volgens bovenstaande procedure werd beslist de aanvraag voor te leggen aan de RS, brengt
het DB een gemotiveerd advies uit. Hierna kan de streekclub zelf nog zijn aanvraag beargumenteren
met de nodige documenten. Het staat de voorzitters vrij bijkomende vragen te stellen.
o Hierna verlaat de aanvragende club de RS en er wordt gestemd. Om het statuut te
verkrijgen is er een 2/3 meerderheid vereist. De beslissing van de RS is finaal.
o Indien na verloop van minimum 2 maand een derde van de voorzitters van de clubs van
mening is dat het statuut onterecht werd verkregen, dan kunnen zij een tussentijdse
evaluatie door de RS aanvragen. Dit gebeurt ook schriftelijk per brief, ondertekend door hen
allen. Deze evaluatie verloopt dan volgens de procedure in § 4 van dit artikel.
o Het DB beschikt bij unanieme beslissing ook over deze mogelijkheid om deze tussentijdse
evaluatie aan de RS voor te leggen.
De gevolgen aan het verkrijgen van dit statuut zijn, zolang het statuut duurt:
o De club in nood wordt vrijgesteld van enig lidgeld tegenover het SK Ghendt.
o Door de goedkeuring van het statuut engageren de clubs zich actief in het opsporen van
potentiële leden voor de club in nood. Dit gebeurt via alle mogelijke middelen.
o Door de goedkeuring van het statuut engageert het DB zich - ingeval van een onervaren
praesidium bij de club in nood en indien de club dit wenst – om het praesidium actief bij te
staan met raad en daad bij hun dagelijkse zorgen.
o Door de goedkeuring van het statuut engageert de RS zich om de club te helpen met de
interne organisatie indien deze club dit wenst.
De duur van dit statuut eindigt in ieder geval op de laatste RS voor de kiesvergadering. Indien de
streekclub echter van mening is dat de voorwaarden onder §2 nog steeds van toepassing zijn, dan
kan zij vragen op dezelfde RS dit statuut met 1 jaar te verlengen.
o Deze verlengingsaanvraag wordt behandeld volgens de procedure beschreven in § 4 van dit
artikel. In geen geval mag het statuut langer dan 2 opeenvolgende academiejaren
aanhouden.
Om geldig te stemmen in bovenstaande procedures onder dit artikel is zowel binnen het DB als
binnen de RS een quorum vereist van vijftig percent.
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Afdeling 2. Het Dagelijks Bestuur
Art. 10
Het DB wordt voorgezeten door de voorzitter en bestaat uit:















De voorzitter, ook wel Senior Seniorum genoemd: alle bijeenkomsten van het DB of de RS worden
door hem of haar voorgezeten.
Twee vice voorzitters, ook wel Vice Seniores Seniorum genoemd: één afkomstig uit een club
aangesloten bij het SK-UGent en één afkomstig uit een club aangesloten bij het SK-HOBU. De vicevoorzitters vervangen de voorzitter bij diens afwezigheid en staan hem of haar bij in alle materies.
De penningmeester: staat in voor het financieel beleid van het SK.
De secretaris: is verantwoordelijk voor de notulen van de DB en RS bijeenkomsten en staat in voor
het samenstellen en verdelen van het Colloquium, de wekelijks uitgegeven agenda met komende
activiteiten.
Twee sportleiders: staan in voor het organiseren van verschillende competities in verschillende
sporttakken. Alles wat met de organisatie van sport heeft te maken valt onder hun
verantwoordelijkheid.
De voorzanger, ook wel Cantor Cantorum genoemd. Hij of zij staat in voor het verhogen van de
liederenkennis bij de leden van de clubs aangesloten bij de lidkonventen. Hiertoe worden op
geregelde basis cantoravonden georganiseerd waar de cantores van de clubs aangesloten bij de
lidkonventen op verwacht worden. Ook worden zangavonden georganiseerd voor alle studenten die
graag nieuwe liederen aanleren. De Cantor Cantorum zingt op SK cantussen de liederen voor.
Zedenmeester: staat in voor de orde op de RS en op cantussen van het SK.
Schachtentemmer: staat in voor het begeleiden en steunen van de schachtentemmers van de clubs
aangesloten bij de lidkonventen. De schachten en schachtentemmers kunnen bij deze persoon altijd
terecht voor raad en daad. Jaarlijks organiseert de schachtentemmer van het SK ook twee
schachtenkonventen.
Webmaster: staat in voor het onderhoud van de website en het SK forum, alsook het algemene
onderhoud van de server. Clubs bijstaan die problemen hebben met de server of hun website.

Ieder DB lid is belast met de dagelijkse voorbereidingen van activiteiten door het SK georganiseerd. Dit
omvat onder meer PR taken; aanspreken van bedrijven / cafés / partners inzake sponsoring, het
onderhouden van deze contacten e.d..
Art. 11
 Het DB voert de beslissingen van de RS uit. Het is gerechtigd na te gaan of de clubs de statuten van
het SK respecteren.
 Het DB bereidt de vergaderingen van de RS voor.
 Het DB kan voorstellen doen aan de RS. Het DB vertegenwoordigt het SK naar buiten uit en is
bevoegd om in hoogdringende gevallen de taak en de rechten van de RS over te nemen. In elk geval
moet dit op de eerstvolgende RS ter goedkeuring worden voorgelegd.
 In het DB worden de beslissingen genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen. Elk DB-lid
heeft stemrecht. Bij staking van stemmen is de stem van de Senior Seniorum doorslaggevend.
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Het DB is gerechtigd informatie van de clubs in te winnen om de administratie van het SK te
verzorgen. Met dit dient elke club voor november de volgende inlichtingen aan het DB over te
maken:
 Naam, voornaam, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer per lid
 Hun eventuele kotadres
 Adres en telefoonnummer van de club
 Een exemplaar van de clubstatuten
 Andere door het DB gewenste informatie

Art. 12
De voorzitter draagt de kleuren van het SK, de leden van het DB zijn gerechtigd om die kleuren te dragen.
De RS draagt zijn eigen clubkentekens.

Afdeling 3. Verkiezing van het Dagelijks Bestuur
Art. 13
1. Op het einde van elk jaar komt de RS samen om het bestuur van het SK te verkiezen.
2. Een geldige kiesclub is deze gehouden te Gent, op een weekdag, waar ten minste de helft van de
aangesloten clubs aanwezig is.
3. De functies worden in de volgorde van art. 9 gekozen.
4. De kandidaturen dienen ingediend te zijn uiterlijk op de RS die de kiesclub voorafgaat. Gedurende
de kiesclub is het niet mogelijk zich kandidaat te stellen, behalve wanneer er voor een bepaalde
functie geen kandidaat is of geen kandidaat werd verkozen.
5. De kandidaten voor de verschillende functies dienen op de kiesclub aanwezig te zijn vanaf het
ogenblik dat de eerste stemronde voor voorzitter zijn aanvang neemt.
6. Elke aanwezige club heeft recht op twee stemmen. Ook clubs die zelf nog geen bestuursverkiezing
hadden, hebben daar recht op. Ieder aanwezig lid van het uittredende DB, de Marraine en de
aanwezige oud-voorzitters van het SK beschikken over één stem. De uittredende voorzitter van het
SK heeft recht op twee stemmen. Ieder aanwezig, stemgerechtigd persoon kan niettegenstaande
samenvoeging van verschillende functies, maximaal twee stemmen uitbrengen.
7. De bestuursverkiezing is geheim.
8. De algemene voorwaarde tot kandidaatstelling voor het Dagelijks Bestuur zijn:
a. De kandidaat moet student zijn in Gent.
b. De kandidaat moet minimum één jaar bestuurservaring in een SK-club hebben.
9. Voor bepaalde functies zijn echter bijkomende voorwaarden gesteld.
a. De kandidaat voor voorzitter moet naast deze algemene voorwaarden ook voldoen aan het
volgende:
i. Voorzitter geweest zijn van een SK-club.
ii. In het komende academiejaar geen andere bestuursfunctie uitoefenen.
iii. Een jaar DB ervaring.
iv. Voor minstens 32 studiepunten ingeschreven zijn aan de Universiteit Gent.
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10.
11.
12.
13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

b. De kandidaat voor penningmeester moet naast de algemene voorwaarden ook voor
minstens 32 studiepunten ingeschreven zijn aan de Universiteit Gent.
c. De kandidaten voor Cantor Cantorum dienen cantor geweest te zijn bij een SK club.
De voorzitter dient verkozen te worden met 2/3 meerderheid. Vanaf de derde stemronde volstaat
een meerderheid van de helft plus één.
Voor de andere bestuursposten geldt voor de eerste twee ronden een meerderheid van de helft
plus één. Tijdens de derde ronde is de kandidaat met de meeste stemmen verkozen.
Indien er slechts één kandidaat is en deze geen vereiste meerderheid behaalt in de eerste ronde,
wordt er overgegaan tot de in lid 17 van dit artikel vermelde procedure.
Indien er meer dan twee kandidaten zijn valt bij iedere stemronde de kandidaat met het minste
aantal stemmen af. Zijn er verschillende kandidaten en behaalt geen van hen de vereiste
meerderheid, hebben de overblijvende kandidaten het recht een advocaat aan te stellen onder de
aanwezigen. Deze spreekt dan namens de kandidaat. In alle eventuele volgende ronden wordt de
kandidaten de kans geboden zelf te spreken.
De vice-voorzitters SK-UGent en SK-HOBU zijn respectievelijk de voorzitters van de lidkonventen SKUgent en SK-Hobu. Hun verkiezing verloopt echter gelijkaardig. Elke SK club heeft het recht om op
beide hun stem uit te brengen.
De verkiezing van de twee Sportleiders verloopt in twee fasen. Eerst wordt uit alle kandidaten één
Sportleider verkozen, volgens de procedure vermeld in lid 14 van dit artikel.
Vervolgens wordt na een korte tempus, een tweede Sportleider verkozen. Elke aanwezige
ouderejaars van een SK-club kan zich kandidaat stellen voor deze functie, door recht te staan nadat
de voorzitter de kandidaturen heeft opgevraagd. De procedure verloopt voor deze kandidaten op
dezelfde wijze als voor de andere functies.
Wanneer er voor een bepaalde functie geen kandidaat is, geen van de kandidaten werd verkozen,
de enige kandidaat in de eerste ronde geen meerderheid behaalde of de verkozene ontslag neemt,
kan elke aanwezige ouderejaars van een SK-club zich kandidaat stellen. Dit gebeurt door recht te
staan nadat de voorzitter de kandidaturen heeft opgevraagd. Na de symbolische “derde hamerslag”
verloopt de procedure voor de eventuele kandidaten op dezelfde wijze als voor de andere functies.
Het totale stemmenaantal wordt bepaald vanaf de aanvang van de eerste stemronde voor de
voorzitter en blijft ongewijzigd gedurende de volledige kiesclub. Degenen die de club vroegtijdig
verlaten, verliezen hun stem en kunnen die ook niet doorgeven. Er worden geen volmachten
gegeven. Blanco stemmen worden voor de telling afgetrokken van het totaal aantal stemmen en als
dusdanig niet meegeteld. Ongeldige stemmen worden beschouwd als tegen alle kandidaten voor
die functie. Een stem is geldig als duidelijk en ondubbelzinnig blijkt voor welke kandidaat gestemd
werd.
Wanneer voor de start van het academiejaar (d.i. de eerste RS, eind september of begin oktober) de
voorzitter ontslag neemt, wordt er op de openingscantus een volledig nieuwe kiesclub gehouden.
Deze wordt aangekondigd op de voornoemde RS. De verkiezingen verlopen dan volgens de in dit
artikel vermelde procedure.
Wanneer na de start van het academiejaar de voorzitter ontslag neemt, worden de lopende zaken
collegiaal afgehandeld door de beide vices. Zij schrijven zo snel mogelijk een kiesclub uit, waarop
een nieuwe voorzitter wordt gekozen, volgens de in dit artikel vermelde procedure. De rest van het
Dagelijks Bestuur blijft dan in functie.
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21. Indien een nieuw gekozen DB-lid wegvalt, dan wordt alleen voor deze functie een verkiezing
georganiseerd op de eerste RS volgend op de RS waar het ontslag werd bekendgemaakt.
22. Verkozenen die niet langer voldoen aan de voorwaarden waaronder zij werden verkozen, zijn
verplicht ontslag te nemen uit hun functie.
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Titel 3. SK-UGent
Hoofdstuk 1. Wezen van het SK-UGent
Art. 1
Het ‘Seniorenkonvent Universiteit Gent’, afgekort ‘SK-UGent’ en hierna zo genoemd, is een
overkoepelend orgaan voor studentenverenigingen hoofdzakelijk bestaande uit studenten ingeschreven aan
de Universiteit Gent. Het SK-UGent heeft als doel vereniging overschrijdende activiteiten te organiseren
voor haar clubs en is eveneens gerechtigd haar clubs te vertegenwoordigen naar buiten toe. Het SK-UGent
staat buiten alle politieke, godsdienstige of wijsgerige opvattingen. De voertaal is het Nederlands. Deze
lidverenigingen, zijn studentenclubs, die het doel hebben studenten buiten hun wetenschappelijke
bedrijvigheid om, in een broederband te verenigen, en dit in de geest van studentikoziteit.

Hoofdstuk 2. De leden van SK-UGent
Art. 2
Het SK-UGent bestaat uit regionale clubs, hierna streekclubs genoemd, in Gent die het bovenvermeld doel
nastreven en dit doet vanuit een organisatie die gebaseerd is op het feit dat haar leden afkomstig zijn van
een zelfde streek.
Art. 3
De SK clubs worden gestructureerd volgens hun doelgroep en provincie. nl.: Antwerpse Gilde, Limburgse
Gilde, Oost-Vlaamse Gilde, Vlaams Brabantse Gilde, West-Vlaamse Gilde.

Hoofdstuk 3. De organen van het SK-UGent
Art. 4
Het SK bestaat uit 2 bestuursorganen:



De Raad van Bestuur, hierna RvB genoemd.
De Algemene Vergadering, hierna de AV genoemd.

Afdeling 1. De Algemene Vergadering
Art. 5
De AV, is de algemene vergadering van het SK-UGent. Zij is bevoegd om te beraadslagen en te beslissen in
alle aangelegenheden die rechtstreeks of onrechtstreeks het studentenleven binnen het SK-UGent
beïnvloeden. Drie seniores van streekclubs kunnen de RvB verplichten de AV samen te roepen.
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Art. 6
 De AV bestaat uit één afgevaardigde per streekclub, bij voorkeur de voorzitter. Indien deze niet
aanwezig kan zijn, kan hij of zij vervangen worden door een collega-bestuurslid van de club.
 Stemmingen geschieden openbaar uitgezonderd van de onder artikels 11 en 32 gespecificeerde
gevallen. Elke stemgerechtigde poogt in eer en geweten bij een stemming de meerderheidsopinie
van zijn club na te streven. Behoudens de uitzonderingen in de statuten voorzien, heeft elke SK-club
één stem, die uitgebracht wordt door de voorzitter of zijn plaatsvervanger. Elk lid van de RvB heeft
één stem, de zittende voorzitter van het SK-UGent heeft twee stemmen. Behoudens de
uitzonderingen voorzien in deze statuten worden alle beslissingen genomen bij gewone
meerderheid.
Art. 7
De AV komt tijdens de lesperiodes semestrieel samen, op een plaats en een tijdstip door de RvB bepaald.
Hiertoe stuurt de RvB tijdig de agenda door naar de praesides van de streekclubs. De clubs kunnen zelf ook
agendapunten toevoegen en dienen daarvoor de voorzitter van het SK-UGent tijdig hiervan in kennis te
stellen. Om geldig te kunnen vergaderen moet minstens de helft van de streekclubs vertegenwoordigd zijn.
Art. 8
De AV wordt voorgezeten door de voorzitter van het SK-UGent. De voorzitter opent en sluit de vergadering.
Zij vangt aan bij de behandeling van het eerste punt, dat aan de bespreking en de goedkeuring van het
verslag van de vorige vergadering is gewijd. De vergadering wordt beëindigd na de bespreking van het
laatste punt op de agenda, dat steeds aan varia moet gewijd zijn. Over variapunten kan niet worden
gestemd.

Afdeling 2. De Raad van Bestuur
Art. 9
De RvB wordt voorgezeten door de voorzitter en bestaat uit:


De voorzitter: alle bijeenkomsten van de RvB en de AV worden door hem of haar voorgezeten.

Art. 10
 De RvB voert de beslissingen van de AV uit. Het is gerechtigd na te gaan of de clubs de statuten van
het SK-UGent respecteren.
 De RvB bereidt de vergaderingen van de AV voor.
 De RvB kan voorstellen doen aan de AV. De RvB vertegenwoordigt het SK-UGent naar buiten uit en
is bevoegd om in hoogdringende gevallen de taak en de rechten van de AV over te nemen. In elk
geval moet dit op de eerstvolgende AV ter goedkeuring worden voorgelegd.
 In de RvB worden de beslissingen genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen. Elk RvB-lid
heeft stemrecht. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
 De RvB is gerechtigd informatie van de streekclubs in te winnen om de administratie van het SKUGent te verzorgen. Met dit dient elke streekclub voor november de volgende inlichtingen aan de
RvB over te maken:
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Naam, voornaam, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer van de
praesidiumleden
Hun eventuele kotadres
Adres en telefoonnummer van de club
Een exemplaar van de clubstatuten
Andere door de RvB gewenste informatie

Addendum: Na elke AV wordt een verslag opgemaakt door de betrokken voorzitter. Dit wordt aan het SK
Gent overgemaakt.

Afdeling 3. Verkiezing van de R aad van Bestuur
Art. 11
1. Op het einde van elk jaar komt de AV samen om het bestuur van het SK-UGent te verkiezen.
2. Een geldige kiesclub is deze gehouden te Gent, op een weekdag, waar ten minste de helft van de
aangesloten streekclubs aanwezig is.
3. De functies worden in de volgorde van Titel.3 art. 9 gekozen.
4. De kandidaturen dienen ingediend te zijn uiterlijk op de AV die de kiesclub voorafgaat. Gedurende
de kiesclub is het niet mogelijk zich kandidaat te stellen, behalve wanneer er voor een bepaalde
functie geen kandidaat is of geen kandidaat werd verkozen. In beide gevallen loopt de verkiezing
volgens de in lid 14 van dit artikel vermelde procedure.
5. De kandidaten voor de verschillende functies dienen op de kiesclub aanwezig te zijn vanaf het
ogenblik dat de eerste stemronde voor voorzitter zijn aanvang neemt.
6. Elke aanwezige club heeft recht op twee stemmen. Ook clubs die zelf nog geen bestuursverkiezing
hadden, hebben daar recht op. Ieder aanwezige club kan niettegenstaande samenvoeging van
verschillende functies, maximaal twee stemmen uitbrengen. Elk lid van het Dagelijks Bestuur heeft
één stem, de zittende voorzitter van het SK heeft twee stemmen, oud voorzitters hebben één stem,
alsook de Marraine.
7. De bestuursverkiezing is geheim.
8. De algemene voorwaarde tot kandidaatstelling voor de RvB zijn:
a. De kandidaat moet voor minstens 32 studiepunten ingeschreven zijn aan de Universiteit
Gent.
b. De kandidaat moet minimum één jaar bestuurservaring in een SK club hebben.
9. Voor bepaalde functies zijn echter bijkomende voorwaarden gesteld:
a. De voorzitter dient verkozen te worden met 2/3 meerderheid. Vanaf de derde stemronde
volstaat een meerderheid van de helft plus één.
b. Voor de andere bestuursposten geldt voor de eerste twee ronden een meerderheid van de
helft plus één. Tijdens de derde ronde is de kandidaat met de meeste stemmen verkozen.
10. Indien er slechts één kandidaat is en deze geen vereiste meerderheid behaalt in de eerste ronde,
wordt er overgegaan tot de in lid 14 van dit artikel vermelde procedure.
11. Indien er meer dan twee kandidaten zijn valt bij iedere stemronde de kandidaat met het minste
aantal stemmen af. Zijn er verschillende kandidaten en behaalt geen van hen de vereiste
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12.

13.

14.

15.

16.

meerderheid, hebben de overblijvende kandidaten het recht een advocaat aan te stellen onder de
aanwezigen. Deze spreekt dan namens de kandidaat. In alle eventuele volgende ronden wordt de
kandidaten de kans geboden zelf te spreken.
Wanneer er voor een bepaalde functie geen kandidaat is, geen van de kandidaten werd verkozen,
de enige kandidaat in de eerste ronde geen meerderheid behaalde of de verkozen persoon ontslag
neemt, kan elke aanwezige ouderejaars van een streekclub die voor minstens 32 studiepunten
ingeschreven is aan de Universiteit Gent zich kandidaat stellen. Dit gebeurt door recht te staan
nadat de voorzitter de kandidaturen heeft opgevraagd. Na de symbolische “derde hamerslag”
verloopt de procedure voor de eventuele kandidaten op dezelfde wijze als voor de andere functies.
Het totale stemmenaantal wordt bepaald vanaf de aanvang van de eerste stemronde voor de
voorzitter en blijft ongewijzigd gedurende de volledige kiesclub. Degenen die de club vroegtijdig
verlaten, verliezen hun stem en kunnen die ook niet doorgeven. Er worden geen volmachten
gegeven.
Blanco stemmen worden voor de telling afgetrokken van het totaal aantal stemmen en als dusdanig
niet meegeteld.
Ongeldige stemmen worden beschouwd als tegen alle kandidaten voor die functie. Een stem is
geldig als duidelijk en ondubbelzinnig blijkt voor welke kandidaat gestemd werd.
Wanneer de voorzitter ontslag neemt, wordt er een volledig nieuwe kiesclub gehouden. Deze wordt
aangekondigd op de voornoemde AV. De verkiezingen verlopen dan volgens de in dit artikel
vermelde procedure.
Verkozen personen die niet langer voldoen aan de voorwaarden waaronder zij werden verkozen,
zijn verplicht ontslag te nemen uit hun functie.

Hoofdstuk 4. De aangesloten clubs
Afdeling 1. Algemene bepalingen
Art. 12
Onverminderd de toepassing van de statuten van het SK-UGent, behoudt elke aangesloten streekclub zijn
autonomie m.b.t. de interne werking.

Afdeling 2. Erkenning en beroep
Art. 13
Een vereniging die tot het SK-UGent wenst toe te treden en die voldoet aan de voorwaarden uit art. 2 en 3
van hoofdstuk 2 onder deze Titel, dient schriftelijk een gemotiveerde aanvraag in bij de voorzitter. In de
toetredingsvraag stelt de kandidaat-club zichzelf en haar werking voor, en verklaart zij waarom ze meent in
aanmerking te komen voor opname in het SK-UGent. De toetredingsaanvraag dient vergezeld te zijn van de
statuten van de kandidaat-club.
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Art.14
De kandidaat-streekclub dient reeds 4 jaar een volwaardige werking te hebben gehad. Een
kandidaatstreekclub in heroprichting is gerechtigd de jaren van voor de heroprichting hierin mee te
rekenen.
Art 15
Kandidaat-streekclubs die rechtstreekse concurreren of een afscheuring zijn van een streekclub kunnen niet
toetreden. Er kan slechts 1 streekclub per gebied zijn, clubs mogen onderling niet rechtstreeks concurreren
Art 16
Na goedkeuring begint een proefperiode van zes maanden te lopen. In deze proefperiode mag de voorzitten
van de kandidaat-streekclub de AV bijwonen, zonder stemrecht, en bezoeken de leden van het AV een
aantal activiteiten van de kandidaat-streekclub. Deze bezorgt daartoe een lijst met haar activiteiten aan de
RvB van het SK-UGent.
Art. 17
Na afloop van de proefperiode wordt de toetredingsaanvraag op de agenda geplaatst van een AV. De
kandidaat-streekclub wordt uitgenodigd. De RvB brengt een gemotiveerd advies over de aanvraag uit aan
de AV. De AV beslist vervolgens met 2/3 meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen over de
definitieve toetreding.
Art. 18
De AV kan een club uitsluiten uit het SK-UGent met een meerderheid van 2/3 van de geldig uitgebrachte
stemmen.

Hoofdstuk 3. Eigenschappen van een streekclub
Art 19
Een streekclub bestaat uit ereleden, commilitones of leden, en schachten of eerstejaarsstudenten.
Ze wordt geleid door een bestuur, minstens bestaande uit een voorzitter, een vice-voorzitter, een penning
en een schachtentemmer zo nog elk jaar aangevuld met een secretaris. Elk jaar wordt eventueel een
secretaris, een voorzanger, een machinist, zedenmeester,… aangeduid.
Art 20
De penningmeester van elke streekclub moet voor minstens 32 studiepunten ingeschreven aan de
Universiteit Gent.
Art 21
Het bestuur wordt op de laatste vergadering van het werkingsjaar gekozen. De schachten worden als
kandidaat-lid aanvaard op de eerste vergadering of doopvergadering. Hun eventuele aanvaarding als
commilito gebeurt op de ontgroening.

Statuten SK Ghendt

Pagina 15

Art 22
De commilitones dragen op de clubvergaderingen een club- of bierpetje, en over de rechterschouder een
clublint met de kleuren van de club. De schachten dragen geen clubpet, wel een clublint over de
linkerschouder. De schachtentemmer draagt twee clublinten, namelijk 1 over elke schouder.
Art. 23
De clubs vergaderen ten minste eenmaal per maand.
Art 24
Elke club volgt buiten deze algemene bepalingen haar eigen statuten. Zij erkent echter vóór alles de
beslissingen van het SK-UGent.
Art 25
 Een club mag geen student uit een vreemde streek als commilito of schacht opnemen, wel als
commilito extra-muros.
 Het aantal extra-muros leden binnen een streekclub mag nooit meer dan 30% bedragen van de
actieve leden. Indien dit quotum overschreden wordt mag deze club geen bijkomende extra-muros
leden meer aanvaarden als kandidaat lid.
 De voorzitter van de streekclub mag geen extra-muros lid zijn.

Art. 26
De RvB van het SK-UGent is gerechtigd lidgeld te vragen aan haar streekclubs indien de subsidies uitgereikt
door de UGent niet volstaan om de goede werking te financieren. Indien er subsidie overschotten ontstaan
bij het SK-UGent zal de RvB deze evenredig verdelen over de streekclubs.

Hoofdstuk 4. Statuten van SK clubs
Art. 27
Elke streekclub is ertoe verplicht de principes van zijn werking neer te leggen in geschreven statuten, waarin
alle studenten op eenvoudig verzoek inzage moeten hebben. De statuten moeten minstens aan de eisen
van deze titel voldoen.
Art. 28
 Elke streekclub houdt vrije en algemene verkiezingen voor de aanstelling van het bestuur.
 Alle leden van de streekclub moeten in de mogelijkheid gesteld worden hun stem uit te brengen.
 Alle leden van de streekclub moeten in de mogelijkheid gesteld worden om zich kandidaat te stellen
voor een bestuursfunctie, conform art. 20.
 De clubstatuten kunnen echter bepaalde leeftijd- en anciënniteitvereisten stellen indien deze in het
kader van bepaalde functies verantwoord lijken.
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Art. 29
 De verkiezingen geschieden jaarlijks, ter gelegenheid van een kiesvergadering of op andere
representatieve wijze.
 Van de verkiezingen zal een schriftelijk verslag overgemaakt worden aan de RvB. Dit verslag moet
vermelden wanneer en op welke wijze gestemd werd en wie verkozen werd als bestuurslid en voor
welke functie.
 Dit verslag wordt bij de RvB verwacht ten laatste twee weken volgend op de verkiezingsdatum.

Hoofdstuk 5. Aanpassing van de statuten
Art. 30
Betwistingen betreffende de statuten worden door de AV beslecht in overeenstemming met de
gebruikelijke regels.
Art. 31
De statuten kunnen enkel gewijzigd worden onder de volgende voorwaarden:




Het punt moet op de agenda staan en een eventueel ontwerp tot wijziging moet minstens een
week op voorhand verdeeld worden ter inzage.
Het voorstel tot wijzigen moet worden besproken op de AV en desgevallend geamendeerd.
Op de eerstkomende AV wordt het aldus besproken en geamendeerd ontwerp goedgekeurd met
een meerderheid van 2/3 van de uitgebrachte stemmen.
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Titel 4. SK-HOBU
Hoofdstuk 1. Wezen van het SK-HOBU
Art. 1
Het ‘Seniorenkonvent Hoger Onderwijs Buiten Universiteit’, afgekort ‘SK-HOBU’ en hierna zo genoemd, is
een overkoepelend orgaan voor studentenverenigingen bestaande uit studenten ingeschreven aan de
Hogescholen. Het SK-HOBU heeft als doel vereniging overschrijdende activiteiten te organiseren voor haar
clubs en is eveneens gerechtigd haar clubs te vertegenwoordigen naar buiten toe. Het SK-HOBU staat
buiten alle politieke, godsdienstige of wijsgerige opvattingen. De voertaal is het Nederlands. Deze
lidverenigingen, zijn studentenclubs, die het doel hebben studenten buiten hun wetenschappelijke
bedrijvigheid om, in een broederband te verenigen, en dit in de geest van studentikoziteit.

Hoofdstuk 2. De leden van SK-HOBU
Art. 2
Het SK-HOBU bestaat uit Hogeschoolclubs in Gent die het bovenvermeld doel nastreven en dit doet vanuit
een organisatie die gebaseerd is op het feit dat haar leden studeren aan éénzelfde Hogeschool,
Hogeschoolrichting of Hogeschooldepartement.
Verenigingen die niet voldoen aan de bovenstaande voorwaarde, alsook niet aan de voorwaarden om te
kunnen toetreden tot het SK-UGent, maar door historische redenen onder het SK zitten worden eveneens
ondergebracht onder het SK-HOBU. Zij worden voor de gemakkelijkheid in deze titel ook Hogeschoolclubs
genoemd.

Hoofdstuk 3. De organen van het SK-HOBU
Art. 3
Het SK bestaat uit 2 bestuursorganen:
-

De Raad van Bestuur, hierna RvB genoemd.
De Algemene Vergadering, hierna de AV genoemd.

Afdeling 1. De Algemene Vergadering
Art. 4
De AV, is de algemene vergadering van het SK-HOBU. Zij is bevoegd om te beraadslagen en te beslissen in
alle aangelegenheden die rechtstreeks of onrechtstreeks het studentenleven binnen het SK-HOBU
beïnvloeden. Drie seniores van Hogeschoolclubs kunnen de RvB verplichten de AV samen te roepen.
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Art. 5
De AV bestaat uit één afgevaardigde per Hogeschoolclub, bij voorkeur de voorzitter. Indien deze niet
aanwezig kan zijn, kan hij of zij vervangen worden door een collega-bestuurslid van de club.
Stemmingen geschieden openbaar uitgezonderd van de onder artikels 10 en 30 gespecificeerde gevallen.
Elke stemgerechtigde poogt in eer en geweten bij een stemming de meerderheidsopinie van zijn club na te
streven. Behoudens de uitzonderingen in de statuten voorzien, heeft elke SK-club één stem, die uitgebracht
wordt door de voorzitter of zijn plaatsvervanger. Elk lid van de RvB heeft één stem, de zittende voorzitter
van het SK-HOBU heeft twee stemmen. Behoudens de uitzonderingen voorzien in deze statuten worden alle
beslissingen genomen bij gewone meerderheid.
Art. 6
De AV komt tijdens de lesperiodes semesterieel samen, op een plaats en een tijdstip door de RvB bepaald.
Hiertoe stuurt de RvB tijdig de agenda door naar de praesides van de Hogeschoolclubs. De clubs kunnen zelf
ook agendapunten toevoegen en dienen daarvoor de voorzitter van het SK-HOBU tijdig hiervan in kennis te
stellen.
Om geldig te kunnen vergaderen moet minstens de helft van de Hogeschoolclubs vertegenwoordigd zijn.
Art. 7
De AV wordt voorgezeten door de voorzitter van het SK-HOBU. De voorzitter opent en sluit de vergadering.
Zij vangt aan bij de behandeling van het eerste punt, dat aan de bespreking en de goedkeuring van het
verslag van de vorige vergadering is gewijd. De vergadering wordt beëindigd na de bespreking van het
laatste punt op de agenda, dat steeds aan varia moet gewijd zijn. Over variapunten kan niet worden
gestemd.

Afdeling 2. De Raad van Bestuur
Art. 8
De RvB wordt voorgezeten door de voorzitter en bestaat uit:
-

De voorzitter: alle bijeenkomsten van de RvB en de AV worden door hem of haar voorgezeten.

Art. 9
- De RvB voert de beslissingen van de AV uit. Het is gerechtigd na te gaan of de clubs de statuten van
het SK-HOBU respecteren.
- De RvB bereidt de vergaderingen van de AV voor.
- De RvB kan voorstellen doen aan de AV. De RvB vertegenwoordigt het SK-HOBU naar buiten uit en
is bevoegd om in hoogdringende gevallen de taak en de rechten van de AV over te nemen. In elk
geval moet dit op de eerstvolgende AV ter goedkeuring worden voorgelegd.
- In de RvB worden de beslissingen genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen. Elk RvB-lid
- heeft stemrecht. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
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-

De RvB is gerechtigd informatie van de Hogeschoolclubs in te winnen om de administratie van het
SKHOBU te verzorgen. Met dit dient elke Hogeschoolclub voor november de volgende inlichtingen
aan de RvB over te maken:
 Naam, voornaam, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer van de
praesidiumleden
 Hun eventuele kotadres
 Adres en telefoonnummer van de club
 Een exemplaar van de clubstatuten
 Andere door de RvB gewenste informatie
Na elke AV wordt een verslag opgemaakt door de betrokken voorzitter. Dit wordt aan het SK Gent
overgemaakt.

Afdeling 3. Verkiezing van de R aad van Bestuur
Art. 10
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.

11.

Op het einde van elk jaar komt de AV samen om het bestuur van het SK-HOBU te verkiezen.
Een geldige kiesclub is deze gehouden te Gent, op een weekdag, waar ten minste de helft van de
aangesloten Hogeschoolclubs aanwezig is.
De functies worden in de volgorde van Titel.3 art. 8 gekozen.
De kandidaturen dienen ingediend te zijn uiterlijk op de AV die de kiesclub voorafgaat. Gedurende
de kiesclub is het niet mogelijk zich kandidaat te stellen, behalve wanneer er voor een bepaalde
functie geen kandidaat is of geen kandidaat werd verkozen.
De kandidaten voor de verschillende functies dienen op de kiesclub aanwezig te zijn vanaf het
ogenblik dat de eerste stemronde voor voorzitter zijn aanvang neemt.
Elke aanwezige club heeft recht op twee stemmen. Iedereen die zelf nog geen bestuursverkiezing
hadden, hebben daar recht op.
Ieder aanwezig, stemgerechtigd persoon kan niettegenstaande samenvoeging van verschillende
functies, maximaal twee stemmen uitbrengen. Elk lid van het Dagelijks Bestuur heeft één stem, de
zittende voorzitter van het SK heeft twee stemmen, oud voorzitters hebben één stem, alsook de
Marraine.
De bestuursverkiezing is geheim.
De algemene voorwaarde tot kandidaatstelling voor de RvB zijn:
a. De kandidaat moet voor minstens 32 studiepunten ingeschreven zijn aan een Gentse
Hogeschool.
b. De kandidaat moet minimum één jaar ervaring hebben in een club aangesloten bij het SK
Ghendt.
Voor bepaalde functies zijn echter bijkomende voorwaarden gesteld.
a. De voorzitter dient verkozen te worden met 2/3 meerderheid. Vanaf de derde stemronde
volstaat een meerderheid van de helft plus één.
b. Voor de andere bestuursposten geldt voor de eerste twee ronden een meerderheid van de
helft plus één. Tijdens de derde ronde is de kandidaat met de meeste stemmen verkozen.
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12. Indien er slechts één kandidaat is en deze geen vereiste meerderheid behaalt in de eerste ronde,
wordt er overgegaan tot de in lid 16 van dit artikel vermelde procedure.
13. Indien er meer dan twee kandidaten zijn valt bij iedere stemronde de kandidaat met het minste
aantal stemmen af. Zijn er verschillende kandidaten en behaalt geen van hen de vereiste
meerderheid, hebben de overblijvende kandidaten het recht een advocaat aan te stellen onder de
aanwezigen. Deze spreekt dan namens de kandidaat. In alle eventuele volgende ronden wordt de
kandidaten de kans geboden zelf te spreken.
14. Wanneer er voor een bepaalde functie geen kandidaat is, geen van de kandidaten werd verkozen,
de enige kandidaat in de eerste ronde geen meerderheid behaalde of de verkozen persoon ontslag
neemt, kan elke aanwezige ouderejaars van een Hogeschoolclub die voor minstens 32 studiepunten
ingeschreven is aan één der Hogescholen zich kandidaat stellen. Dit gebeurt door recht te staan
nadat de voorzitter de kandidaturen heeft opgevraagd. Na de symbolische “derde hamerslag”
verloopt de procedure voor de eventuele kandidaten op dezelfde wijze als voor de andere functies.
15. Het totale stemmenaantal wordt bepaald vanaf de aanvang van de eerste stemronde voor de
voorzitter en blijft ongewijzigd gedurende de volledige kiesclub. Degenen die de club vroegtijdig
verlaten, verliezen hun stem en kunnen die ook niet doorgeven. Er worden geen volmachten
aanvaard.
16. Blanco stemmen worden voor de telling afgetrokken van het totaal aantal stemmen en als dusdanig
niet meegeteld.
Ongeldige stemmen worden beschouwd als tegen alle kandidaten voor die functie. Een stem is
geldig als duidelijk en ondubbelzinnig blijkt voor welke kandidaat gestemd werd.
17. Wanneer de voorzitter ontslag neemt, wordt er een volledig nieuwe kiesclub gehouden. Deze wordt
aangekondigd op de voornoemde AV. De verkiezingen verlopen dan volgens de in dit artikel
vermelde procedure.
18. Verkozen personen die niet langer voldoen aan de voorwaarden waaronder zij werden verkozen,
zijn verplicht ontslag te nemen uit hun functie.

Hoofdstuk 4. De aangesloten clubs
Afdeling 1. Algemene bepalingen
Art. 11
Onverminderd de toepassing van de statuten van het SK-HOBU, behoudt elke aangesloten Hogeschoolclub
zijn autonomie m.b.t. de interne werking.

Afdeling 2. Erkenning en beroep
Art. 12
- Een vereniging die tot het SK-HOBU wenst toe te treden en die voldoet aan de voorwaarden uit art.
2 hoofdstuk 2 onder deze Titel van de statuten van het SK-HOBU dient schriftelijk een gemotiveerde
aanvraag in bij de voorzitter.
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-

In de toetredingsvraag stelt de kandidaat-club zichzelf en haar werking voor, en verklaart zij
waarom ze meent in aanmerking te komen voor opname in het SK-HOBU.
De toetredingsaanvraag dient vergezeld te zijn van de statuten van de kandidaat-club.

Art.13
De kandidaat-Hogeschoolclub dient reeds 4 jaar een volwaardige werking te hebben gehad. Een kandidaatHogeschoolclub in heroprichting is gerechtigd de jaren van voor de heroprichting hierin mee te rekenen.
Art 14
Kandidaat-Hogeschoolclubs die rechtstreekse concurreren of een afscheuring zijn van een Hogeschoolclub
kunnen niet toetreden.
Art 15
Na goedkeuring begint een proefperiode van zes maanden te lopen. In deze proefperiode mag de voorzitten
van de kandidaat-Hogeschoolclub de AV bijwonen, zonder stemrecht, en bezoeken de leden van het AV een
aantal activiteiten van de kandidaat-Hogeschoolclub.
Deze bezorgt daartoe een lijst met haar activiteiten aan de RvB van het SK-HOBU.
Art. 16
Na afloop van de proefperiode wordt de toetredingsaanvraag op de agenda geplaatst van een AV. De
kandidaat-Hogeschoolclub wordt uitgenodigd. De RvB brengt een gemotiveerd advies over de aanvraag uit
aan de AV. De AV beslist vervolgens met 2/3 meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen over de
definitieve toetreding.
Art. 17
De AV kan een club uitsluiten uit het SK-HOBU met een meerderheid van 2/3 van de geldig uitgebrachte
stemmen.

Hoofdstuk 3. Eigenschappen van een Hogeschoolclub
Art 18
- Een Hogeschoolclub bestaat uit ereleden, commilitones of leden, en schachten of
eerstejaarsstudenten.
- Ze wordt geleid door een bestuur, minstens bestaande uit een voorzitter, een vice-voorzitter, een
een penningmeester en een schachtentemmer. Elk jaar wordt eventueel een secretaris, een
voorzanger, een machinist, zedenmeester, … aangeduid.
Art 20
Het bestuur wordt op de laatste vergadering van het werkingsjaar gekozen. De schachten worden als
kandidaat-lid aanvaard op de eerste vergadering of doopvergadering. Hun eventuele aanvaarding als
commilito gebeurt op de ontgroening.
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Art 21
De commilitones dragen op de clubvergaderingen een club- of bierpetje, en over de rechterschouder een
clublint met de kleuren van de club. De schachten dragen geen clubpet, wel een clublint over de
linkerschouder. De schachtentemmer draagt twee clublinten, namelijk 1 over elke schouder.
Art. 22
De clubs vergaderen ten minste eenmaal per maand.
Art 23
Een club mag geen student uit een andere studierichting als commilito of schacht opnemen, wel als
commilito extra muros. Het aantal extra-muros leden binnen een Hogeschoolclub mag nooit meer dan 30%
bedragen van de actieve leden. Indien dit quotum overschreden wordt mag deze club geen bijkomende
extra-muros leden meer aanvaarden als kandidaat lid.
Art 24
Elke club volgt buiten deze algemene bepalingen haar eigen statuten. Zij erkent echter vóór alles de
beslissingen van het SK-HOBU.
Art. 25
Elke Hogeschoolclub stort jaarlijks een zekere som aan het SK-HOBU.

Hoofdstuk 4. Statuten van SK clubs
Art. 26
Elke Hogeschoolclub is ertoe verplicht de principes van zijn werking neer te leggen in geschreven statuten,
waarin alle studenten op eenvoudig verzoek inzage moeten hebben. De statuten moeten minstens aan de
eisen van deze titel voldoen.
Art. 27
- Elke Hogeschoolclub houdt vrije en algemene verkiezingen voor de aanstelling van het bestuur.
- Alle leden van de Hogeschoolclub moeten in de mogelijkheid gesteld worden hun stem uit te
brengen.
- Alle leden van de Hogeschoolclub moeten in de mogelijkheid gesteld worden om zich kandidaat te
- stellen voor een bestuursfunctie.
- De clubstatuten kunnen echter bepaalde leeftijd- en anciënniteitvereisten stellen indien deze in het
kader van bepaalde functies verantwoord lijken.
Art. 28
-

De verkiezingen geschieden jaarlijks, ter gelegenheid van een kiesvergadering of op andere
representatieve wijze.
Van de verkiezingen zal een schriftelijk verslag overgemaakt worden aan de RvB. Dit verslag moet
vermelden wanneer en op welke wijze gestemd werd en wie verkozen werd als bestuurslid en voor
welke functie.
Dit verslag wordt bij de RvB verwacht ten laatste twee weken volgend op de verkiezingsdatum.
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Hoofdstuk 5. Aanpassing van de statuten
Art. 29
Betwistingen betreffende de statuten worden door de AV beslecht in overeenstemming met de
gebruikelijke regels.
Art. 30
De statuten kunnen enkel gewijzigd worden onder de volgende voorwaarden:
-

Het punt moet op de agenda staan en een eventueel ontwerp tot wijziging moet minstens een week
op voorhand verdeeld worden ter inzage.
Het voorstel tot wijzigen moet worden besproken op de AV en desgevallend geamendeerd.
Op de eerstkomende AV wordt het aldus besproken en geamendeerd ontwerp goedgekeurd met
een meerderheid van 2/3 van de uitgebrachte stemmen.
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Titel 5. Aanpassing van de Statuten
Art. 1
Betwistingen betreffende de statuten worden door de RS beslecht in overeenstemming met de
gebruikelijke regels. Aanpassingen onder titel 3 van de statuten kunnen enkel gebeuren gebruik makende
van art. 31 en 32 onder diezelfde titel. Aanpassingen onder titel 4 van de statuten kunnen enkel gebeuren
gebruik makende van art. 29 en 30 onder diezelfde titel.
Art. 2
De statuten kunnen enkel gewijzigd worden onder de volgende voorwaarden:
-

Het punt moet op de agenda staan en een eventueel ontwerp tot wijziging moet minstens één week
op voorhand verdeeld worden ter inzage.
Het voorstel tot wijzigen moet worden besproken op de RS en desgevallend geamendeerd.
Op de eerstkomende RS wordt het aldus besproken en geamendeerd ontwerp goedgekeurd
met een meerderheid van 2/3 van de uitgebrachte stemmen.

Titel 6. Slotbepaling
Art. 1
Deze statuten werden laatst gewijzigd op maandag 09 mei 2011.
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