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Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen 
Artikel 1 

De feitelijke vereniging Home Bertha de Vriese bestaat uit alle bewoners van Home Bertha de Vriese, 

gelegen te De Pintelaan 260B, 9000 Gent. 

Artikel 2 

De beperkte Homeraad van Home Bertha de Vriese is een door de Dienst StudentenActiviteiten van 
de UGent (hierna “DSA”) erkende studentenvereniging die de bewoners van Home Bertha de Vriese 

vertegenwoordigt. Het doel van deze beperkte Homeraad is enerzijds informatie te verstrekken aan 

de bewoners, anderzijds het aanbieden van activiteiten, informatie en ondersteuning, contacten te 

leggen tussen de bewoners onderling, in de geest van pluralisme en politieke en ideologische 

ongebondenheid. Daarnaast vertegenwoordigen de voorzitter en de vicevoorzitter de bewoners ten 

overstaan van de Universiteit Gent en diensten van deze instelling. 

Artikel 3 

De beperkte Homeraad van Home Bertha de Vriese is een onafhankelijke entiteit binnen de organen 

waar zij deel van uitmaakt. Ze dient deze onafhankelijkheid steeds te bewaken en ook de 

voortrekkersrol te blijven behouden ter nagedachtenis van wijlen Bertha de Vriese. 

Artikel 4 

Het schild van het praesidium van Home Bertha De Vriese is terug te vinden op het voorblad van deze 

statuten. De kleuren van het schild zijn kikkergroen (#47B06E) rechts en zalmroze (#F08271) links; die 

van het lint zijn blauw (links) en wit (rechts).  Deze liggen samen met het schild onherroepelijk vast.  

Artikel 5 

Enkel verkozen leden van de beperkte Homeraad en commillitones kunnen een lint dragen over de 

rechterschouder. Schachten dragen hun schachtenlint over de linkerschouder. De schachtentemmer 

heeft het recht om zijn/haar praesidiumlint over de rechterschouder en een schachtenlint over de 

linkerschouder te dragen. Het lint dient met eerbied behandeld en gedragen te worden. Bij oneervol 

ontslag dient het lint afgegeven te worden aan de beperkte Homeraad. 

Artikel 6 

Naast de beperkte Homeraad is er de algemene Homeraad waarop ook andere bewoners van de Home 

worden uitgenodigd.  

Hoofdstuk 2: Regels stemming 
Artikel 7 

In de statuten gevoegd onder dit hoofdstuk worden de regels i.v.m. de stemmingsprocedure 

uiteengezet. Deze zijn zowel van toepassing op verkiezingen tijdens algemene Homeraden als het 

goed- of afkeuren van een voorstel binnen de beperkte Homeraad. 
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Artikel 8 

Voor toepassing van deze statuten wordt verstaan onder:  

• Gewone meerderheid van stemmen: de helft van de stemmen + 1 stem (ongeldige stemmen 
worden niet meegeteld als uitgebrachte stemmen; onthoudingen en blanco stemmen volgen 

de meerderheid en worden bijgevolg wel meegeteld met het totaal aantal stemmen).  

• Bijzondere meerderheid van stemmen: minstens 2/3de meerderheid van stemmen (ongeldige 
stemmen worden niet meegeteld als uitgebrachte stemmen; onthoudingen en blanco 

stemmen volgen de meerderheid en worden bijgevolg wel meegeteld met het totaal aantal 

stemmen).  

Artikel 9 

De stemgerechtigde verbindt zich ertoe per stemronde slechts éénmalig zijn stem uit te brengen. Elke 

stemgerechtigde persoon kan voor elk(e) kandidaat/voorstel voor, tegen of onthouding stemmen. Elke 

andere vorm wordt beschouwd als ongeldig. 

Artikel 9bis 

Indien er meerdere kandidaten/voorstellen dan vrije posities/mogelijkheden zijn wordt er gekozen 

tussen de kandidaten of er wordt tegen alle kandidaten gestemd of er wordt onthouding gestemd. 

Elke andere vorm wordt beschouwd als ongeldig. 

Artikel 9ter  

Indien een fysieke verkiezing niet mogelijk is, wordt een online stemming ingelast. Het verloop van 

de verkiezing wordt identiek uitgevoerd aan de fysieke verkiezing (artikel 11, 11 bis en 11 ter). 

Artikel 10 

De stemming binnen de beperkte Homeraad gebeurt door het opsteken van de rechterhand. Voor elke 

stemronde tijdens een beperkte Homeraad wordt nagevraagd, door de voorzitter of de vice-voorzitter, 

bij de stemgerechtigden of deze een geheime stemming wensen. Ook op verzoek van een lid van de 

beperkte Homeraad kan de procedure aangepast worden naar een geheime stemming. Hiervoor 

worden er stembiljetten ter beschikking gesteld die men invult met de keuzes die vooraf bepaald 
worden door de voorzitter of vice-voorzitter. De biljetten worden verzameld en op de vergadering 

geteld door de praeses (hier voorzitter genoemd) of de vicepraeses (hier vice-voorzitter genoemd).   

Artikel 10bis 

Elke stemronde tijdens een algemene Homeraad wordt uitgevoerd via een geheime stemming. 
Hiervoor worden er stembiljetten ter beschikking gesteld die men invult met de keuzes die vooraf 

bepaald worden door de voorzitter of vice-voorzitter. De biljetten worden verzameld en op de 

vergadering geteld door de praeses (hier voorzitter genoemd) of de vicepraeses (hier vice-voorzitter 

genoemd).  De stemming verloopt conform hoofdstuk 2. 

Artikel 11 

Elke stemronde verloopt op de wijze beschreven in artikel 9 of artikel 10. Wanneer er twee voorstellen 

zijn, wordt er gekozen tussen beide op basis van een gewone meerderheid. Bij meer dan twee 

voorstellen zijn twee stemrondes mogelijk: 

- in de eerste stemronde wordt tussen alle voorstellen gekozen. Indien één van de voorstellen de 

bijzondere meerderheid haalt, vervalt de tweede stemronde.  
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- in de tweede stemronde worden de twee voorstellen met het grootste aantal stemmen uit de eerste 

stemronde nogmaals ter stemming voorgelegd en het voorstel met een gewone meerderheid haalt 

het uiteindelijk.  

Artikel 11bis 

Verkiezingen voor de functies van Voorzitter en Vice-Voorzitter verlopen als volgt: 

Indien er slechts 1 kandidaat is, moet deze een bijzondere meerderheid behalen. Wordt dit niet 

behaald in de eerste stemronde, mag de kandidaat nog een overtuigend woordje spreken en 

eventuele vragen beantwoorden. Hierna volgt een tweede stemronde waarin ook een bijzondere 

meerderheid moet behaald worden om verkozen te worden. Indien deze bijzondere meerderheid 
opnieuw niet behaald wordt in de tweede stemronde is de kandidaat niet verkozen. 

Indien er meerdere kandidaten zijn wordt er gestemd zoals beschreven in artikel 9bis. In de eerste 

ronde moet 1 kandidaat een bijzondere meerderheid behalen om verkozen te zijn. Wordt dit niet 
behaald in de eerste stemronde, mogen de kandidaten nog een overtuigend woordje spreken en 

eventuele vragen beantwoorden. Hierna volgt een tweede stemronde waarin ook een bijzondere 

meerderheid moet behaald worden om verkozen te worden. Wordt dit niet behaald in de tweede 

stemronde, mogen de kandidaten of een andere stemgerechtigde nog een overtuigend woordje 

spreken en eventuele vragen beantwoorden. Hierna volgt er een derde stemronde waarin een gewone 
meerderheid moet behaald worden om verkozen te zijn. Indien na de derde stemronde geen gewone 

meerderheid wordt behaald door 1 van de kandidaten, is bijgevolg geen enkele kandidaat verkozen. 

Artikel 11ter 

Verkiezingen voor andere leden van de beperkte homeraad verlopen als volgt: 

Indien er een gelijk aantal kandidaten als posities zijn, moet(en) de kandida(a)t(en) een bijzondere 

meerderheid behalen. Wordt dit niet behaald door een bepaalde kandidaat in de eerste stemronde, 

mag deze kandidaat nog een overtuigend woordje spreken en eventuele vragen beantwoorden. 
Hierna volgt een tweede stemronde waarin een gewone meerderheid moet behaald worden om 

verkozen te worden. Indien na de tweede stemronde de nodige meerderheid niet behaald wordt, is 

de kandidaat niet verkozen. 

Artikel 11qua 

Indien er meerdere kandidaten zijn voor 1 positie wordt er gestemd zoals beschreven in artikel 9bis. 

In de eerste ronde moet 1 kandidaat een bijzondere meerderheid behalen om verkozen te zijn. Wordt 
dit niet behaald in de eerste stemronde, mogen de kandidaten nog een overtuigend woordje spreken 

en eventuele vragen beantwoorden. Hierna volgt een tweede stemronde waarin een gewone 

meerderheid moet behaald worden door 1 van de kandidaten. Indien na de tweede stemronde de 

gewone meerderheid niet wordt behaald door 1 van de kandidaten, is bijgevolg geen enkele kandidaat 

verkozen. 

Artikel 11pen 

Indien er bij meerdere vrije posities meer kandidaten zijn dan vrije posities wordt er als volgt gestemd: 

In de eerste stemronde wordt op elke kandidaat afzonderlijk gestemd zoals beschreven in artikel 9. 

Elke kandidaat moet in de eerste stemronde een bijzondere meerderheid behalen om verkozen te 

worden. 
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• Indien er evenveel kandidaten als er vrije posities zijn die de bijzondere meerderheid hebben 

behaald, zijn deze bijgevolg verkozen en valt de rest van de kandidaten af. 

• Indien er meer kandidaten als vrije posities zijn die de bijzondere meerderheid hebben 

behaald, zijn deze kandidaten verkozen met het meeste aantal stemmen. 

Maar wanneer er tussen die kandidaten niet kan gekozen worden omdat er enkele hetzelfde 
aantal stemmen hebben behaald, dan wordt er met die kandidaten de procedure gevolgd 

waarbij er meerdere kandidaten zijn voor 1 positie (zie boven). De andere kandidaten zijn 

bijgevolg niet verkozen. 

• Indien er slechts 1 kandidaat de bijzondere meerderheid behaalt, is deze persoon verkozen. 

Voor de overgebleven kandidaten wordt de procedure gevolgd waarbij er meerdere 

kandidaten zijn voor 1 overgebleven positie (zie boven). 

• Indien geen enkele kandidaat de bijzondere meerderheid behaalt, volgt een tweede 

stemronde. 

• Indien alle kandidaten die een bijzondere meerderheid hebben behaald, hetzelfde aantal 

stemmen hebben behaald, volgt er een tweede stemronde. 

• Indien er een kandidaat is die de bijzondere meerderheid niet heeft behaald tijdens deze 

stemronde valt deze af, indien geen enkele van bovenstaande situaties zich heeft voorgedaan. 

Indien er een tweede stemronde volgt, mogen de kandidaten nog een overtuigend woordje spreken 

en eventuele vragen beantwoorden na de eerste stemronde. Stemronde 2 verloopt op dezelfde 

manier als stemronde 1, met het verschil dat bij stemronde 2 er verkozen wordt met een gewone 

meerderheid i.p.v. een bijzondere meerderheid. Indien na stemronde 2 niet voldoende kandidaten 

verkozen zijn, blijven deze posities vacant. 

     Hoofdstuk 3: Kandidaatstelling beperkte Homeraad 
Artikel 12 

Conform de statuten van het Home Konvent bestaat het dagelijkse bestuur van een HKUlidvereniging 

minimaal uit één voorzitter, één vice-voorzitter, één penningmeester, één ICT-verantwoordelijke en 
één milieuverantwoordelijke. Er kunnen ad hoc functies toegevoegd worden. Een 

milieuverantwoordelijke of ICT-verantwoordelijke kan eventueel zijn functie combineren met een 

andere functie als er onvoldoende kandidaten zijn.  

Artikel 12bis 

De voorzitter, vice-voorzitter, penningmeester, ICT-verantwoordelijke en milieuverantwoordelijke 

dienen UGent-studenten te zijn die voor minstens 27 studiepunten zijn ingeschreven in het 

academiejaar waarin zij het bestuursmandaat opnemen. Opdat een studentenvereniging erkend zou 

kunnen worden, hoeven de overige leden niet allemaal UGent-studenten te zijn. Zowel 

homebewoners als niet-homebewoners kunnen zich kandidaat stellen voor een functie in de 

homeraad, behalve voor de volgende functies van het kernpraesidium: praeses, vice-praeses, penning, 
secretaris, ICT-verantwoordelijke en milieuverantwoordelijke. Deze moeten ten allen tijde 

voorbehouden blijven aan homebewoners van Home Bertha de Vriese.  

Artikel 12ter 

Een persoon met een verkozen functie in de homeraad zetelt in de beperkte homeraad en oefent de 
betrokken functie uit waarvan hij/zij de eindverantwoordelijkheid heeft. Een vaste medewerker zetelt 

niet in de beperkte homeraad, tenzij bij uitnodiging en helpt de functieverantwoordelijke bij het 

uitoefenen van zijn of haar taak. 
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Artikel 13 

De functies waarvoor men zich kandidaat kan stellen zijn; 

- Praeses (max. 1 en minimum één academiejaar in de beperkte Homeraad gezeteld) 

- Vice-praeses (max. 1 en minimum één academiejaar in de beperkte Homeraad gezeteld) 

- Penningmeester (max. 1) 

- Secretaris (max. 1) 

- Informatie- en communicatietechnoloog (ICT) (max. 1)  

- Milieuverantwoordelijke (max. 1) 

- Public Relations (PR) (max. 2)  

- Feestverantwoordelijke(n) (max. 2) 

- Cultuurverantwoordelijke(n) (max. 2) 

- Sportverantwoordelijke(n) (max. 2) 

- Barverantwoordelijke(n) (max. 2) 

- Zeden (max. 1) 

- Cantor (max. 1) 

- Schachtentemmer (max. 1) 

- Lustrum (max. 2 mits lustrumjaar) 

- Vaste medewerker(s) (max. 5)  

In bijlage 1 staat per functie een taakomschrijving vermeld. Door gewone meerderheid in de beperkte 

homeraad kan die bijlage aangepast worden volgens functie en omstandigheden.  

Artikel 13bis 

Wanneer men een functie reeds 2 jaar heeft bekleed, dan is men in het derde jaar Keizer van de functie 

en mag dat ook op het lint gezet worden. Voert een persoon voor het vierde jaar of langer dezelfde 

functie uit, dan mag die zelf kiezen welke titel er op zijn/haar lint komt.  

Artikel 13ter 

Overigens bestaan er de ceremoniële functies Peter en Meter van de Homeraad, waarvoor de beperkte 

homeraad kandidaten kan voordragen. De voorwaarden zijn dat men het afgelopen academiejaar 

actief in de Homeraad heeft gezeteld en de functie nog nooit eerder bekleed heeft. Vaste 

medewerkers kunnen niet verkozen worden tot Peter/Meter. De kandidaten voor de functies worden 
verkozen door de beperkte Homeraad van het afgelopen werkingsjaar. Er kan gekozen worden voor 

een Peter en een Meter of twee Peters of twee Meters. Deze functie dient niet elk jaar ingevuld te 

worden. De Peter/Meter hoeft niet op de Home te zitten gedurende het functiejaar. De kandidaten 

zelf en de vaste medewerkers hebben geen stemrecht. 

Artikel 14 

Voor enkele functies kan aan twee personen de verantwoordelijkheid gegeven worden van een 

functie. Er wordt verwacht dat ze in dat geval samenwerken en als één geheel op de Homeraad hun 

mening kenbaar maken over de onderwerpen die hun functie aanbelangen. De beperkte Homeraad 

kan maximaal 21 leden omvatten; vaste medewerkers zijn hierbij niet inbegrepen. Dat aantal kan enkel 
en alleen gewijzigd worden door een aanpassing van deze statuten. 
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Vaste medewerkers 

Artikel 15 

Het praesidium telt maximaal 5 vaste medewerkers. Geïnteresseerden kunnen zich ten alle tijde 

kandidaat stellen voor een functie als ‘vaste medewerker’. Daarvoor dienen ze hun kandidatuur in bij 

de praeses alwaar zij verkozen kunnen worden op de volgende beperkte Homeraad, indien er geen 

algemene Homeraad met verkiezing kortbij is. Hiervoor wordt door het huidige praesidium gestemd 
waarbij een bijzondere meerderheid van de stemmen behaald moeten worden. Vaste medewerkers 

kunnen enkel op aanvraag aanwezig zijn op vergaderingen. 

Artikel 16 

Vaste medewerkers worden verondersteld actief te helpen om activiteiten te organiseren en in goede 

banen te leiden aangaande de functie waarbij ze betrokken zijn. Een vaste medewerker werkt actief 
mee aan de meeste activiteiten, of wanneer de leden van de beperkte Homeraad hulp kunnen 

gebruiken. 

Artikel 17 

Daarnaast dient een vaste medewerker ook niet op de Home te verblijven. In dat geval spreekt men 
van een externe vaste medewerker die geen stemrecht heeft. Een interne vaste medewerker is een 

bewoner en heeft stemrecht op een algemene Homeraad. 

Artikel 18 

In een beperkte Homeraad kan het ontslag van een vaste medewerker gevraagd worden. Hiervoor is 

een bijzondere meerderheid noodzakelijk. 

Leden beperkte Homeraad 

Artikel 19 

De taken en verantwoordelijkheden van een functie kunnen opgenomen worden door een lid van de 

beperkte Homeraad, strikt wanneer onvoldoende leden in de beperkte Homeraad zetelen om alle 
functies te bekleden. De titel wordt niet opgenomen. 

Artikel 20 

Het is wenselijk om een vertegenwoordiger te hebben van de bewoners op het gelijkvloers met 
dezelfde rechten en plichten als elk ander lid van de Homeraad. 

Artikel 21 

Één lid van de Homeraad wordt gevraagd om de taak van preventiestudent op zich te nemen en dient 

hiervoor een opleiding te volgen. De functie kan ook ingevuld worden door een medewerker als op de 
startvergadering geen kandidaat gevonden wordt. 

Kandidatuur  

Artikel 22 

Op het eind van het tweede semester kan een bewoner zich kandidaat stellen voor een functie van 

het komende werkingsjaar. Bij de start van dat academiejaar worden openstaande functies opnieuw 

opengesteld voor kandidaten. 
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Artikel 23 

Minstens één week voor de verkiezingen plaatsvinden, dient een lijst te worden verspreid met de 

openstaande functies voor het praesidium van het volgende academiejaar. Men dient zijn/haar 

kandidatuur kenbaar te maken bij de huidige voorzitter die hieromtrent geheimhoudingsplicht heeft. 

Dat kan tot ten laatste 48 uur voor de verkiezingen. Kandidaturen na deze deadline zijn niet meer 

toegelaten. Ten laatste 24 uur voor de start van de verkiezingen moet de voorzitter de ingediende 
kandidaturen bekend maken. 

Artikel 24 

Een kandidatuur voor het voorzitterschap en vice-voorzitterschap kan men slechts indienen als men 

minimum één academiejaar in de beperkte Homeraad gezeteld heeft. 

Artikel 24bis 

Indien er geen kandidaten voor het (vice)-voorzitterschap zijn die reeds 1 jaar een verkozen functie 

hebben bekleed in de beperkte Homeraad van Home Bertha de Vriese, kan iemand buiten de beperkte 

Homeraad zich ook kandidaat stellen op de verkiezing in het begin van het volgende academiejaar 
indien men minstens 1 jaar een verkozen functie heeft bekleed binnen een andere door het HK 

erkende Homeraad. 

Artikel 25 

Men kan zich voor meerdere functies in de Homeraad kandidaat stellen maar men kan slechts voor 
één functie in de Homeraad verkozen worden. Van deze regel kan afgeweken worden indien voldaan 

is aan artikel 34. 

Artikel 26 

Men kan zich slechts individueel voor een functie kandidaat stellen. In duo opkomen is niet toegelaten 
en kan bijgevolg niet verkozen worden d.m.v. een stemming.  

Hoofdstuk 4: Verkiezing beperkte Homeraad 
Artikel 27 

De verkiezing van de beperkte Homeraad vindt plaats in het tweede semester van het academiejaar, 

tijdens één van de laatste algemene Homeraden. Indien er voor één of meerdere functies geen 

kandidaten verkozen zijn, vindt er een verkiezing plaats op één van de eerste algemene Homeraden 

van het volgende academiejaar. 

Artikel 28 

De verkiezing dient te worden geleid door de huidige voorzitter. Indien de praeses van het huidige 

academiejaar niet beschikbaar is, dan kan de praeses van het vorige academiejaar of de huidige vice-

praeses de verkiezing leiden. Hij/zij/X organiseert in de eerste plaats de verkiezing, controleert de 

stemming en maakt de uitslag bekend. De voorzitter houdt ook de campagnes in de gaten. Indien er 
klachten of tekenen van een unfair verloop zijn, zal hij/zij/X die onderzoeken en indien nodig 

maatregelen treffen. Die kunnen zijn: stemaftrek of de kandidaat weren van de verkiezingen. De 

voorzitter dient zich steeds onpartijdig op te stellen en heeft bijgevolg geen stemrecht.  

Artikel 29 

Iemand is stemgerechtigd als deze bewoner is van Home Bertha De Vriese op het moment van de 

stemming van de studentenvereniging Home Bertha De Vriese of als hij/zij/X deel uitmaakt van de 

huidige beperkte homeraad van Home Bertha de Vriese.  
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Artikel 30 

Een stemgerechtigde die niet aanwezig was op de voorgaande stemming, kan zijn stem daarna niet 

meer uitbrengen. Hij/zij/X beschikt wel over het recht om zijn of haar stem vooraf aan de praeses, 

vice-praeses kenbaar te maken. Hij/zij/X kan ook een volmacht geven aan een andere, aanwezige 

persoon met de verplichting dit kenbaar te maken aan de praeses. 

Artikel 31 

Om verkozen te kunnen worden dienen de kandidaten persoonlijk aanwezig te zijn op de verkiezing. 

Mits grondige reden mag men echter aan iemand een volmacht geven. Die reden moet worden 

goedgekeurd door de huidige voorzitter. De leden van de beperkte Homeraad worden steeds verkozen 

voor een mandaat van één werkingsjaar door de algemene Homeraad van die studentenvereniging. 

Artikel 32 

De nieuwe Meter en/of Peter wordt verkozen op het einde van het academiejaar door de beperkte 

Homeraad van het afgelopen werkingsjaar. Er is een bijzondere meerderheid nodig per Meter/ Peter 

om verkozen te worden voor deze eretitel. Als er meerdere kandidaten zijn, zijn de twee persoon met 
de meeste voor-stemmen verkozen, ongeacht het geslacht van de verkozenen want de twee 

erefuncties kunnen door twee personen van hetzelfde geslacht uitgevoerd worden. Er zijn slechts twee 

Meters of twee Peters of één Meter en één Peter per mandaat.  

Artikel 33 

Indien er tijdens de tweede verkiezing (in het begin van het nieuwe academiejaar) voor een bepaalde 

functie (met uitzondering van de praeses) slechts één kandidaat is die echter niet aan de eventuele 

voorwaarden voldoet, dan kan die toch verkozen worden wanneer hij/zij/X een bijzondere 

meerderheid van de stemmen behaalt. De manier van stemmen staat beschreven in het hoofdstuk 

Regels stemming. Indien de kandidaat wordt afgewezen, wordt er overgegaan naar artikel 34. Een 

kandidaat die niet aan de eventuele voorwaarden voldoet, kan niet verkozen worden tijdens de eerste 
verkiezingen, aan het einde van het vorige academiejaar.  

Artikel 34 

Zijn er voor bepaalde functies geen kandidaten tijdens de verkiezingen, dan kunnen er door de 
aanwezigen op die algemene Homeraad nieuwe kandidaturen ingediend worden. Dit is mogelijk 

tijdens zowel de eerste verkiezing (eind vorig academiejaar) als de tweede verkiezing (begin volgend 

academiejaar). Wanneer er geen kandidaturen voor de vrije functies worden ingediend, dan kunnen 

reeds verkozen leden van de beperkte Homeraad zich bij de eerste verkiezing van het volgende 

academiejaar kandidaat stellen om deze functie te cumuleren. De functies van voorzitter, vice-

voorzitter, penningmeester en secretaris zijn niet cumuleerbaar. De verkiezing voor deze functies 
gebeurt op de wijze zoals beschreven in hoofdstuk 2: regels stemming. 

Artikel 34bis 

Indien een kandidaat opkomt voor een functie door het inzenden van zijn kandidatuur, heeft deze 

voorrang op een spontane kandidatuur. Dit wil zeggen dat de ingezonden kandidatuur eerst behandeld 

en gestemd wordt alvorens iemand zich spontaan kandidaat mag stellen. Indien een functie meerdere 

posities inhoudt en er niet voor alle posities een kandidaat opkomt, wordt eerst de ingezonden 
kandidatuur behandeld, alvorens de overige posities kunnen opgevuld worden met spontane 

kandidaturen. De verkiezing voor deze functies gebeurt op de wijze zoals beschreven in hoofdstuk 2: 

regels stemming. 
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Artikel 35 

Indien er posities openblijven, kan men gedurende het volledige academiejaar zijn/haar kandidatuur 

indienen bij de beperkte Homeraad. Die zal beslissen op basis van bijzondere meerderheid of de 

persoon lid wordt. De verkiezing voor deze functies gebeurt op de wijze zoals beschreven in hoofdstuk 

2: regels stemming. 

Artikel 36 

Voor aanvang van het nieuw academiejaar moeten volgende functies ingevuld zijn, anders kan de 

Homeraad niet door de Dienst Studentenactiviteiten erkend worden als studentenvereniging: 

- Praeses 

- Vice-praeses  

- Penningmeester  

- Secretaris  

- Milieuverantwoordelijke 

- ICT-verantwoordelijke  

Artikel 37 

De verkozenen zullen de beperkte Homeraad vormen gedurende één werkingsjaar (1 juli tot en met 

30 juni) en besturen de studentenvereniging ‘Home Bertha De Vriese’. 

Hoofdstuk 5: Afzetting en ontslag uit de beperkte Homeraad 

Artikel 38 

Een aanvraag tot het afzetten van een lid van de beperkte Homeraad, behalve de voorzitter, dient bij 

de voorzitter van de beperkte Homeraad ingediend te worden en moet van een gegronde motivatie 

voorzien zijn. Wanneer de voorzitter de klacht niet gegrond vindt, kan die de klacht naast zich 
neerleggen en er geen gevolg aan geven. Indien gegrond zal de voorzitter de motie voorlezen op de 

volgende beperkte Homeraad, hier zal gestemd worden of de motie zal behandeld worden. Men kan 

beslissen deze motie niet te behandelen omdat de motie niet correct, met persoonlijke belangen of 

met foutieve argumenten is opgesteld. Bij een gewone meerderheid zal deze motie behandeld worden 

op een uitzonderlijke beperkte Homeraad. Deze beperkt Homeraad dient plaats te vinden binnen de 
24 uur en 2/3 van de beperkte Homeraad moet aanwezig zijn. 

Artikel 39 

Een aanvraag voor het afzetten van de voorzitter moet ingediend worden bij de praeses van het Home 

Konvent en eveneens voorzien zijn van een gegronde motivatie. Die zal de klacht behandelen en indien 
nodig voorleggen op de eerstvolgende beperkte Homeraad. 

Artikel 40 

Indien een motie aanvaard wordt, op basis van een bijzondere meerderheid van de beperkte 

Homeraad, wordt het aangaande homeraadslid uit zijn/haar functie ontzet. 

Artikel 40bis 

Het ontslagen Homeraadslid kan de algemene Homeraad samenroepen voor een heroriënterende 

stemming. Hij/zij/X dient op de algemene Homeraad een bijzondere meerderheid te verkrijgen bij de 

aanwezigen om het ontslag ongedaan te maken.  
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Artikel 40ter 

Onoplosbare geschillen en een motie tegen de voorzitter worden door de Algemene Vergadering van 

het Home Konvent (HK) behandeld. 

Artikel 41 

Bij ontslagname dient geen algemene Homeraad samengeroepen te worden en wordt het ontslag door 
de beperkte Homeraad behandeld. 

Artikel 42 

Na afzetting of bij een ontslagname kunnen homebewoners en niet-homebewoners (indien het niet 

gaat om de functie van praeses, vice-praeses, penning, secretaris, ICT en milieu) zich gedurende één 
week kandidaat stellen voor de vrijgekomen functie. De kandidaatstelling gebeurt volgens de regels 

beschreven in hoofdstuk 3. Nadien volgt een stemming in de algemene Homeraad. De verkiezing 

verloopt analoog met de eerder beschreven procedures (conform hoofdstuk 2) 

            Hoofdstuk 6: Werking beperkte Homeraad 
Artikel 43 

De nieuwe beperkte Homeraad treedt in functie vanaf 1 juli van het academiejaar, waarbij er een 

facultatieve overdracht tussen praeses en vice- praeses van beide academiejaren plaatsvindt. Aan het 

begin van het academiejaar treedt de nieuw verkozen beperkte Homeraad in functie uiterlijk de dag 
na haar verkiezing op de tweede verkiezing (in het begin van het academiejaar).  

Artikel 44 

De eerste beperkte Homeraad dient plaats te hebben binnen de maand na de tweede verkiezing in het 

begin van het academiejaar (dus na de laatste verkiezing van de beperkte Homeraad).  

Artikel 45 

De leden van de beperkte Homeraad zijn alle personen verkozen voor de functies opgesomd in artikel 

13 (zonder de vaste medewerkers) en de personen die uitgenodigd zijn door de Homeraad zoals vaste 

medewerkers. Enkel de verkozen Homeraadfuncties hebben stemrecht, behalve de voorzitter en de 
vaste medewerker(s). Ieder lid van de beperkte Homeraad heeft één stem. De voorzitter leidt de 

discussie en gedraagt zich neutraal. Indien er geen beslissing genomen wordt, mag de voorzitter 

beslissen. 

Artikel 46 

De voorzitter van de Homeraad roept de beperkte Homeraad bijeen. De vergadering wordt geleid door 

de voorzitter. Indien de voorzitter niet aanwezig is, wordt deze functie overgenomen door de vice-

voorzitter. Indien beiden niet aanwezig kunnen zijn, dan wordt de beperkte Homeraad geannuleerd.  

Artikel 47 

De beperkte Homeraad komt gedurende het academiejaar (oktober tot mei) minstens driemaal per 
semester samen.  

Artikel 48 

De voorzitter brengt iedereen schriftelijk nog eens op de hoogte minimum 24 uur voor de vergadering. 
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Artikel 49 

Van iedere vergadering wordt er door de secretaris een verslag opgesteld en binnen de 7 dagen wordt 

het verslag, na goedkeuring van de voorzitter of vice-voorzitter gepubliceerd voor de andere leden van 

de beperkte Homeraad. Na goedkeuring van de beperkte homeraad wordt het verslag binnen de 7 

dagen op de website geplaatst door de webmaster of de secretaris. De verslagen blijven minstens 5 

werkingsjaren op de website staan. 

Artikel 50 

Stemmingen binnen de beperkte Homeraad gebeuren op analoge wijze als beschreven in artikel 9 en 

10. Indien een lid daarom vraagt, vindt er een geheime stemming plaats.  

Artikel 51 

Bij stemmingen, waarbij uitgaven hoger dan 150 euro betrokken zijn, is de toelating van de beperkte 

Homeraad vereist. Bij staking der stemmen brengt de voorzitter zijn stem uit. Bij uitgaven onder de 

150 euro, is enkel de officiële toelating vereist van de voorzitter en de penningmeester. 

Artikel 52 

Leden van de beperkte Homeraad en de Home mogen zichzelf niet verrijken met geld en/of 

eigendommen van de Homeraad tijdens het uitoefenen van hun functie. Wie zich hieraan bezondigt, 

wordt uit zijn functie ontheven. 

             Hoofdstuk 7: Werking algemene Homeraad 
Artikel 53 

Algemene Homeraden moeten openbaar zijn en algemeen worden bekendgemaakt. Ze zijn bestemd 

voor alle bewoners en commilitones van Home Bertha De Vriese. De beperkte Homeraad is verplicht 
om minstens 2 maal per jaar een algemene Homeraad te organiseren. Een tiende van de bewoners 

van de Home kunnen, naast de beperkte Homeraad, een algemene Homeraad bijeenroepen. 

Artikel 53bis  

Indien minstens 10% van de leden van de algemene Homeraad verzoekt om een bijzondere algemene 

Homeraad, wordt hieraan binnen de week gehoor gegeven.  

Artikel 54 

Elke bewoner van Home Bertha de Vriese is automatisch lid van de algemene vergadering. 

Artikel 55  

De Homeraad is verplicht een degelijke opvang te organiseren voor nieuwe bewoners. 

Artikel 56 

Activiteiten op de home worden enkel voor bewoners georganiseerd, tenzij anders beslist door de 

Homeraad. 

Artikel 57  

Elk academiejaar mogen er door de Homeraad 5 activiteiten met geluidsoverlast in de 

gemeenschapszalen georganiseerd worden. 
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Artikel 58  

Alle activiteiten georganiseerd door de studentenvereniging Home Bertha de Vriese worden 48 uur op 

voorhand schriftelijk bekend gemaakt door de verantwoordelijke(n). Activiteiten zoals fuiven, 

cantussen, etentjes e.d. van zulke grote aard waarbij overlast kan zijn en lokalen gebruikt worden zoals 

de gemeenschapszalen, moeten minstens twee weken op voorhand aangevraagd worden bij de 

homemanager. 

 

Hoofdstuk 8: Varia 
Artikel 59 

Elk jaar krijgt de Home subsidies van het Home Konvent (HK). Dit bedrag wordt bepaald volgens art. 

52 van de HK-statuten. Indien niet alle subsidies zullen opgeraken, wordt er beslist op de laatste 

beperkte Homeraad voor de IHR, die over subsidies beslist, hoeveel we zullen afgeven aan de andere 

Homes zodoende alle subsidies toch op te krijgen. 

Artikel 60 

Alle dopende lidverenigingen van het Home Konvent dienen het doopdecreet, opgesteld door DSA, te 

volgen. Dit wordt gecontroleerd en in goede banen geleid door HKC. Eindverantwoordelijkheid blijft 

ten allen tijde bij de homeraad van Home Bertha de Vriese. In bijlage 2 wordt er meer info gegeven 

over de organisatie van het doopgebeuren. 

Artikel 61 

Voorstellen tot wijziging van de statuten dienen bij de voorzitter te worden ingediend en zullen 

worden besproken in de eerste beperkte Homeraad waarbij tenminste twee derde van de verkozen 

homeraadsleden aanwezig is. De al dan niet gewijzigde statuten worden goedgekeurd door de 
beperkte homeraad met een bijzondere meerderheid in één stemronde. Als deze statuten niet 

goedgekeurd worden, kunnen er nog wijzigingen worden aangebracht en wordt er opnieuw gestemd. 

 

Artikel 62 

Indien er een tijdelijke, bijkomende, belangrijke regel van statutair niveau moet bepaald worden dan 
kan deze voorgelegd en gestemd worden op de eerstvolgende beperkte Homeraad. Dit tijdelijk 

voorstel geldt vanaf de dag na de stemming indien goedgekeurd (conform artikel 9) en is van 

toepassing voor een duur van maximum 3 maanden. Dit voorstel wordt gecommuniceerd naar de 

algemene Homeraad. Deze voorstellen kunnen voorgelegd worden aan de beperkte Homeraad door 

alle leden van zowel de algemene als de beperkte Homeraad.   
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Bijlage 1: Functiebeschrijvingen 
Praeses 

De voorzitter is de woordvoerder van de Homeraad. Hij/zij/X roept de beperkte (en de algemene) 

Homeraad in vergadering samen en zit die voor. Als voorzitter coördineert de voorzitter de uitvoering 

van alle door de Homeraad goedgekeurde initiatieven. In het belang van de vereniging neemt hij/zij/X 

tevens alle maatregelen waartoe noodwendigheid noopt. De voorzitter staat in voor de 
vertegenwoordiging van de Homeraad in de vergaderingen van de IHR. Zijn/haar/X stem is aldaar 

bindend en representatief voor de ideologie van de Homeraad en de Home. 

De voorzitter staat samen met de penningmeester in voor de subsidies en de bankverrichtingen. 

Wanneer de voorzitter in de onmogelijkheid verkeert zijn/haar/X functie uit te oefenen, oefent de 

vicevoorzitter diens bevoegdheden ad interim uit, tot de onmogelijkheid heeft opgehouden te 

bestaan, wat door de voorzitter wordt vastgesteld. Indien zowel de voorzitter als de vice-voorzitter 
hun bevoegdheden niet kunnen uitoefenen doordat zij in de onmogelijkheid zijn, hun ontslag hebben 

ingediend of uit hun functie zijn gezet, behandelt de Homeraad enkel de spoedeisende zaken. In zo’n 

geval oefent het lid dat het langst zetelt in de Homeraad de bevoegdheden van voorzitter en 

vicevoorzitter uit. Wanneer dit lid de functie van secretaris heeft, wordt voor deze vergadering een 

secretaris ad hoc aangesteld. 

Vice-praeses 

De vice-voorzitter staat de voorzitter bij met raad en daad, vooral wat betreft de coördinatie van de 

verschillende besturen. Hij /zij/X neemt in het bijzonder de functie van voorzitter over in het geval 

hij/zij/X in de onmogelijk verkeert zijn/haar/X bevoegdheden uit te oefenen. 

Penningmeester 

De penningmeester is de financiële verantwoordelijke van de Homeraad. De penningmeester kan 

slechts betalingen doen ter uitvoering van de door de Homeraad goedgekeurde verrichtingen, 

behoudens de gevallen van noodwendigheid. De penningmeester is verantwoordelijk voor elke 
betaling die hij/zij/X zonder machtiging heeft verricht. 

In de uitvoering van zijn functie houdt de penningmeester het kasboek bij. Het kasboek omvat de 

zorgvuldige opgave van de financiële verrichtingen, de identiteit van de optredende Homeraadsleden 
en de reden van de verrichting. Elk lid van de Homeraad kan het kasboek inkijken en de 

penningmeester ter verantwoording roepen op de vergadering van de Homeraad. Alle informatie die 

de penningmeester verschaft, wordt als confidentieel beschouwd. Het publiek maken van deze 

informatie kan leiden tot het ontslag uit de Homeraad. De penningmeester is tevens belast met het 

bijhouden van de individuele rekeningen van de diverse activiteiten. Hij/zij/X draagt er zorg voor dat 

ten laatste één maand na een activiteit de desbetreffende rekening afgesloten is. 

De penningmeester kan niet ter verantwoording geroepen worden voor de financiële verrichtingen 

die voltrokken waren voor hij/zij.X in functie trad. Hij/zij/X blijft onverminderd verantwoordelijk voor 

de financiële verrichtingen welke voor hij/zij/X in functie trad een aanvang hebben genomen. 

De penningmeester maakt voor het eind van het academiejaar een financieel jaarverslag op. Het 

jaarverslag wordt samen met het kasboek overhandigd aan de opvolger in functie van penningmeester 

bij het in dienst treden van de nieuwe Homeraad. 
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Secretaris 

De secretaris staat mede in voor de voorbereiding van de vergadering van de Homeraad. Hij/zij/X 

verwerkt ook alle agendavoorstellen van de leden van de beperkte Homeraad en communiceert deze 

ten laatste 24 uur voor de vergadering naar de voorzitter en vice-voorzitter. Hij/zij/X maakt elke 

vergadering een verslag op dat binnen een termijn van 7 kalenderdagen aan de voorzitter en/of vice-

voorzitter wordt overgemaakt, en later ad valvas op de homepage geplaatst wordt. De secretaris is 
verantwoordelijk voor het opstellen en indienen van het jaarverslag voor de DSA. Deze is 

verantwoordelijk voor het opstellen en verdelen van de parkeerkaarten.  

ICT-verantwoordelijke (ICT) 

De ICT-verantwoordelijke staat in voor de verzorging van de homepage. De bedoeling van deze 
homepage is het bekendmaken van activiteiten naar de buitenwereld toe. Ook moet ze zeker de lezer 

de mogelijkheid bieden om reacties of suggesties achter te laten of op te sturen naar een lid van de 

beperkte Homeraad. 

Daarnaast coördineert de ICT-verantwoordelijke het beleid met betrekking tot sociale media en staat 

zij ook in voor het introduceren van nieuwe technologieën die de bewoners ten goede moeten komen. 

Milieuverantwoordelijke 

De milieuverantwoordelijke zorgt ervoor dat homebewoners zich bewust worden van, en rekening 
houden met het milieu. Hij/zij/X zetelt in de milieuraad en brengt de Homeraad van alle beslissingen 

en gebeurtenissen  op de hoogte. Hiernaast kan deze ook milieugerelateerde activiteiten organiseren, 

zoals een milieubar tijdens Maart Milieumaand. Hij/zij/X voorziet hulp bij de organisatie van de 

Swapshop  en Maart Milieumaand van het Home Konvent.  

Public Relations (PR) 

De PR verzorgt/verzorgen de publiciteit van de door de Homeraad georganiseerde activiteiten. Dat 

houdt in dat er posters gemaakt worden en dat die uitgehangen worden op onze Home. Daarnaast 

staan/staat ze/hij/zij in voor de communicatie op sociale media in samenwerking met de ICT-

verantwoordelijke. 

De PR is ook belast met het aantrekken van externe fondsen tot financiering van activiteiten. Ze/hij/zij 

is/zijn verantwoordelijk voor alle contacten met sponsors en de desbetreffende overeenkomsten. Alle 

overeenkomsten dienen wel bekrachtigd te worden door een stemming met een gewone meerderheid 
van de Homeraad. Indien die niet heeft plaatsgevonden, dan is de gesloten overeenkomst nietig. 

Feestverantwoordelijke(n) 

De feestverantwoordelijke(n) organiseert/organiseren de diverse festiviteiten van Home Bertha De 

Vriese zoals fuiven, recepties en dergelijke. Die activiteiten dienen georganiseerd te worden voor de 
bewoners van de Home. De feestverantwoordelijke(n) dienen een voorstel in inzake de activiteiten 

dat op een Homeraad dient goedgekeurd te worden met een gewone meerderheid. Het budget voor 

de festiviteiten wordt bepaald door het kernpresidium en goedgekeurd door de homeraad. 

De feestverantwoordelijke(n) staat/staan ook in voor het opmaken van een shiftverdeling, het 

voorzien van stewards en het voorbereiden van allerhande formaliteiten. 

Cultuurverantwoordelijke(n) 

De cultuurverantwoordelijke(n) staat/staan in voor de organisatie van culturele en sfeerversterkende 
activiteiten voor de bewoners van Home Bertha de Vriese. 
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Sportverantwoordelijke(n) 

De sportverantwoordelijke(n) organiseert/organiseren activiteiten in zoveel mogelijk disciplines op 

Home, interhome en interfacultair niveau. 

De sportverantwoordelijke(n) verleent/verlenen ook medewerking aan het Home Konvent bij het 
organiseren van de 12-urenloop. Ook staat /staan de sportverantwoordelijke(n) in voor het 

organiseren van een uitleensysteem van allerhande sportartikelen voor de bewoners op de Home. 

Barverantwoordelijke(n) 

De barverantwoordelijke(n) dient/dienen per activiteit het drankverbruik te registreren en een 
overzicht bij te houden van de stock. Het is diens taak om op te volgen of er mogelijks drank zal 

vervallen en hieromtrent maatregelen te nemen. De barverantwoordelijke(n) kunnen suggesties doen 

met betrekking tot het drankaanbod en de prijszetting. Daarnaast wordt er verwacht dat hij/zij/zij 

tijdig signaleert als er drank moet aangeschaft worden. Hij/zij/ze stelt/stellen ook de taakverdeling van 

de bar op en heeft de coördinerende rol op zo’n activiteit. 

Zedenmeester 

Hij/zij/X kijkt toe op de goede zeden. Dit wil zeggen dat hij tijdens activiteiten - vooral bij cantussen - 

de deelnemers mee in de gaten houdt. De zedenmeester is bevoegd om commilitones in de corona te 

straffen. De zedenmeester bereidt in samenwerking met de praeses, vice-praeses, schachtentemmer 
en cantor de cantussen voor en staat samen met hen in voor de aankoop van het nodige materiaal. 

Cantor 

Hij/zij/X staat in voor de organisatie van cantussen en cantusgerelateerde activiteiten en leidt deze 

samen met de praeses, vice of een beschikbare pro-senior. Indien geen van deze personen beschikbaar 
is kan de cantor de activiteit alleen leiden of samen met een ander lid van de beperkte Homeraad. 

Hij/zij/X zingt de liederen voor en helpt waar nodig de Praeses bij het bewaren van de zeden en de 

orde in de corona.  

Schachtentemmer 

Zie Bijlage 2: Doopgebeuren 

Lustrum 

Dit is een gecoöpteerde functie in de beperkte Homeraad, die slechts om de 5 jaar, met name de 

lustrumjaren, wordt opengesteld. Hij/zij/X is eindverantwoordelijke van activiteiten die georganiseerd 
worden in het kader van het lustrumjaar. 

Bijlage 2: Doopgebeuren 
- De doop bij Home Bertha de Vriese is in de eerste plaats van ludieke aard, en is bedoeld om leden 

op te nemen in het Gentse studentenleven. Teambuilding en groepsgevoel staan hierin centraal. 

- Een lid van de vereniging die ingeschreven is voor de doop, noemt men tot aan het officieel 

gedeelte van de doop “feut”. 

- Een gedoopt, niet ontgroend lid van de vereniging noemt men “schacht”. 

- Een ontgroend lid van de vereniging noemt men “commilito”. 

- De doop mag de rust van de bewoners niet verstoren, tenzij het activiteiten betreft waarvoor een 

luidruchtige activiteit werd aangevraagd bij Dienst Huisvesting. 

- De doop moet de regels van Dienst Huisvesting en het Vlaams Doopdecreet respecteren. 
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- Er zal over gewaakt worden dat gedoopt zijn bij Home Bertha de Vriese geen privilege inhoudt; 

alle rechten die een schacht of commilito heeft (op het dragen van een schachtenlint van Home 

Bertha de Vriese na) zijn automatisch de rechten die elke bewoner heeft. Bewoners worden nooit 

uitgesloten van activiteiten waar schachten of commilitones wel mogen aan deelnemen. 

- Doelbewuste openbare vernederingen zijn uit den boze. De doop blijft een ludiek karakter 

bewaren, met respect voor de schacht. 

- De doop vindt plaats over een maximale periode van 24u. De exacte datum wordt door het 

doopcomité vastgelegd, in samenspraak met het praesidium. 

- De schacht heeft het recht de doop ten allen tijde te verlaten. Hij wordt dan echter niet als gedoopt 

beschouwd. 

- De schachtentemmer en het praesidium behouden zich het recht toe inschrijvingen voor de doop 

te weigeren. Dit wordt telkens gemotiveerd met gegronde redenen. 

De schachtenverkoop  

- Het doopcomité kan een schachtenverkoop organiseren. Het praesidium beslist elk jaar of er een 

schachtenverkoop plaatsvindt. Indien er geen beslissing genomen wordt, wordt er uitgegaan van 

een stilzwijgende verlenging van wat het jaar ervoor het geval was. 

- Opdat deze verkoop geldig is, wordt er een contract opgesteld tussen schacht/feut, koper en 

vereniging. Hierin wordt het bedrag en het bijbehorende regelement vermeld. Dit contract wordt 
ondertekend door de Schachtentemmer, de schacht/feut en de koper.  

- Op de schachtenverkoop blijft men de regels van Dienst Huisvesting respecteren. 

- Op de schachtenverkoop blijft het ludieke karakter van het doopgebeuren bewaard, en blijft het 
DSA-Doopdecreet en het Vlaams Doopdecreet gelden.  

- Bewoners en ontgroenden van Home Bertha de Vriese, praesidium en pro-praesidium van elke 
vereniging aangesloten bij het Home Konvent hebben het recht schachten te kopen. 

- Degene die een schacht gekocht heeft wordt “peter” genoemd in het geval het een man betreft, 

“meter” in het geval het een vrouw betreft. 

- Het is de taak van de peter/meter om de schacht te introduceren in het verenigingsleven. 

- De verdere invulling van de schachtenverkoop wordt bepaald door het doopcomité. 

Nadoop 

- De beslissing of er een nadoop plaatsvindt, wordt genomen door het doopcomité. 

- De inhoud van de nadoop wordt verder ingevuld door de schachtentemmer en het doopcomité. 

- De nadoop volgt verder dezelfde regels als de regels die gelden voor de doop. 

De schachtentemmer en het doopcomité 

De schachtentemmer 

- De schachtentemmer is verantwoordelijk voor de schachtendoop en opleiding van schachten 

binnen de club. Tijdens de cantus heeft hij de autoriteit over de schachten. Deze autoriteit blijft 

echter steeds ondergeschikt aan deze van de praeses. 

- De schachtentemmer is zelf onderworpen aan de regels bepaald in het doopdecreet van de DSA 

en het Vlaams doopdecreet. 

- De schachtentemmer moet, naast de andere bepalingen rond verkiesbaarheid die in deze statuten 

zijn gespecifieerd, minstens commilito zijn van het Home Konvent. 
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- Naast de doop organiseert de schachtentemmer, samen met de cantor, een Schachtenkonvent, 

waarop de gebruiken en de gewoonten van de club, en enkele regels en formules aan de schacht 

worden aangeleerd. Op deze activiteit krijgen zij een “inleiding tot het cantussen”. De verdere 

invulling wordt bepaald door schachtentemmer en cantor. 

- Indien de schachtentemmer zich voor een korte termijn niet in de mogelijkheid bevindt om zijn 

functie naar behoren uit te oefenen, stelt hij zelf een tijdelijke vervanger aan. Deze vervanger moet 

ook commilito zijn van het Home Konvent en blijft in functie tot de schachtentemmer zijn taken 

weer naar behoren kan uitoefenen. 

Het doopcomité 

- De schachtentemmer stelt het doopcomité samen en legt het ter goedkeuring voor aan de 

Homeraad. De Homeraad kan, in samenspraak met de schachtentemmer, nog wijzigingen 
doorvoeren aan het doopcomité. Het doopcomité wordt goedgekeurd met bijzondere 

meerderheid. 

- Elke commilitoon die gedoopt is bij een studentenvereniging in Gent en elk praesidiumlid van de 
vereniging kan deel uitmaken van het doopcomité. 

- Het doopcomité wordt proportioneel bepaald (1/3). Het doopcomité bestaat uit minimum 5 

personen.  

- In het doopcomité zetelen standaard de schachtentemmer en de praeses, of de vice-praeses mits 

toestemming van de praeses. 

- Het doopcomité staat onder leiding van de schachtentemmer en organiseert de doop en de 

ontgroening. De specifieke invulling van de doop en de ontgroening wordt ook door het 
doopcomité geregeld, rekening houdende met de bepalingen opgenomen in deze statuten. 

- De vergaderingen van het doopcomité zijn in principe gesloten. Homeraadsleden kunnen op 
enkelvoudig verzoek van het doopcomité steeds de vergadering bijwonen. 

- De beslissingen van het doopcomité zijn steeds onderhevig aan de beslissingen van de Homeraad. 

De ontgroening 

- De ontgroening vindt plaats in het 2de semester, doch voor de algemene Homeraad waarop het 

praesidium van het daaropvolgende werkjaar wordt verkozen. 

- Bij de ontgroening wordt de schacht getest op de ervaring die hij het voorbije academiejaar heeft 

opgedaan binnen de club. Teambuilding en groepsgevoel staan opnieuw centraal. Verder blijven 

dezelfde regels gelden als degene die van toepassing zijn op de doop. 

- Ook bij de ontgroening worden de regels van Dienst Huisvesting, het doopdecreet van de DSA en 

het Vlaams doopdecreet in acht genomen. 

- De ontgroening is geen 2de doop, en moet dus ook in die hoedanigheid bekeken en georganiseerd 

worden door het doopcomité. 

- De schachtentemmer kan beslissen een schacht niet te ontgroenen. Dit wordt telkens gemotiveerd 
met gegronde redenen. Indien dit voorvalt kan de ontgroening nog plaatsvinden op eerstvolgende 

doop- of ontgroeningscantus. Hierna is er geen mogelijkheid meer om ontgroend te worden en 

dient hij/zij opnieuw gedoopt te worden.  

 


