STATUTEN HSC SALMONELLA
ALGEMEEN
ART. 1
HoogStudentenClub Salmonella is "een club van kameraden" (zie clublied), zetelend in café ’Cuba Libre’,
Overpoortstraat, waar het bestuur minstens eenmaal per maand vergadert.

ART. 2
Ze staat buiten alle politieke, godsdienstige of wijsgerige opvattingen. De voertaal is het Nederlands. Het doel
is, zonder de studies bewust te schaden, het opzetten en begeleiden van studentikoze activiteiten.

ART. 3
De club bestaat uit praesidiumleden, ereleden (begunstigers), commilitones, schachten en feuten.

ART. 4
Iedereen die lidgeld (of erelidgeld) betaalt is lid van HSC Salmonella. Tussen de leden maken we volgend
onderscheid:
-

Praesidiumleden: hebben een bestuursfunctie
Ereleden: betalen erelidgeld ter sponsoring van de club
Commilitones: alle andere leden die ontgroend zijn
Schachten: leden die nog niet ontgroend zijn
Feuten: leden die nog niet gedoopt zijn
Pro-senioren: worden beschouwd als eeuwig lid van HSC Salmonella

ART. 5
HSC Salmonella wordt geleid door een praesidium of bestuur, minstens bestaande uit een praeses of senior,
een vice-praeses, een ab-actis, een quaestor en een schachtentemmer. Eventueel aangevuld met de functies:
cantor, zedenmeester, sportleider, feestpraeses (lustrumjaar), P.R. en webmaster.

ART. 6
Het praesidium wordt jaarlijks op de laatste vergadering gekozen. Twee aanvullende functies kunnen eventueel
samengenomen worden tot een dubbele functie. Er kunnen niet meer dan twee functies samengenomen
worden. Feestpraeses kan niet samengenomen worden met een andere functie.

ART. 7
De schachten worden als kandidaat-lid aanvaard op de eerste vergadering of doopvergadering(-Cantus). Hun
eventuele aanvaarding als commilito gebeurt op de ontgroening. Laatstejaars en (ex-)leden van andere

erkende clubs (op voorwaarde dat ze gedoopt zijn) worden gedurende één semester als schacht behandeld en
dan ontgroend.

ART. 8
Elke schacht krijgt bij zijn opneming in de club een ouderejaars als peter/meter (niet de senior of
schachtentemmer). Deze draagt er zorg voor dat de schacht geregeld de activiteiten bijwoont, leidt hem in
samenwerking met de schachtentemmer op tot een deugdelijke commilito, helpt hem bij de studies en brengt
hem enkele sociale basisvaardigheden bij zoals werken in groepsverband, leren omgaan met anderen en
verantwoordelijkheidszin. De schacht is zijn peter/meter dienstbetoon verschuldigd.

ART. 9
De commilitones dragen op de clubsamenkomsten eventueel een club of bierpetje, en over de rechterschouder
het clublint met de kleuren van de club. De schachten dragen geen clubpet, wel een clublint over de
linkerschouder. De schachtentemmer draagt twee clublinten, namelijk één over elke schouder.

ART. 10
HSC Salmonella is lid van het Seniorenkonvent Ghendt en tracht als dusdanig haar richtlijnen in acht te nemen.

ART. 11
Het lidgeld wordt bepaald door het huidig praesidium.

ART. 12
Verder gelden de blauwe bladzijden in de codex als leidraad voor het clubleven tenzij deze in strijd zijn met de
statuten van HSC Salmonella.

ART. 13
HSC Salmonella onderhoudt de goede contacten met klanten van het clubcafé en met alle studenten van
studentenverblijf Vesalius (waar HSC Salmonella ontstaan is), SK Ghendt en campus HoGent.

ERKENNINGSCRITERIA SOVOREG
ART. 14
HSC Salmonella wordt erkend door de dienst studentenvoorzieningen van de hogeschool. De erkenning geldt
voor één kalenderjaar. De quaestor doet jaarlijks het nodige i.v.m. de aanvraag van deze erkenning. De ab-actis
staat de quaestor bij in het vervullen van de administratieve taken.

ART. 15
Het praesidium ziet erop toe dat alle richtlijnen en verplichtingen van Sovoreg strikt worden nageleefd. Alle
praesidiumleden moeten op de hoogte zijn van deze richtlijnen.

LEDEN VAN HET BESTUUR
ART. 16
De praeses of senior staat aan het hoofd van het praesidium en als dusdanig aan het hoofd van HSC Salmonella.
De praeses zorgt ervoor dat alles binnen de club ordelijk verloopt en dat alle andere bestuursleden de taak
vervullen waarvoor zij verkozen werden. Het is de taak van de praeses om algemene taken te verdelen onder
de bestuursleden zodanig dat niet alles op de schouders van één bepaald bestuurslid rust.

ART. 17
De praeses leidt (eventueel samen met de cantor) de cantussen. De praeses staat eveneens in voor de
contacten met andere clubs en hoofdzakelijk met het SK Ghendt. Het is de plicht van de praeses om te zetelen
in de RS-vergadering, waar het zijn taak is de belangen van HSC Salmonella te verdedigen en de activiteiten van
het SK mee te delen aan de clubleden.

ART. 18
De praeses leidt de praesidiumvergadering en is verplicht iedereen van het praesidium op de hoogte te stellen
van een geplande vergadering. Zoals vermeld in de kiesstatuten mag de praeses geen bestuursfunctie hebben
in een andere studentenclub, teneinde zich ten volle in te kunnen zetten voor HSC Salmonella.

ART. 19
De vice-praeses neemt de taak over van de praeses wanneer deze afwezig is. Anderzijds staat de vice-praeses,
zoals trouwens alle bestuursleden, in voor de algemene zaken binnen de club en het ordelijke verloop van de
clubactiviteiten. De vice-praeses heeft ook een opvolgfunctie, hij/zij controleert of de andere praesidiumleden
hun werk grondig doen en brengt hiervan verslag uit bij de praeses.

ART. 20
De vice-praeses staat in voor het tijdig organiseren van het “Salmoweekend”.

ART. 21
De quaestor staat in voor alle financiële aspecten van de studentenclub. De quaestor beheert de clubkas en
houdt het kasboek van de club bij. In het kasboek worden alle inkomsten en uitgaven van de club genoteerd.
De quaestor moet te allen tijde het kasboek kunnen voorleggen aan de praeses, aan het praesidium op
vergaderingen en aan Sovoreg op hun vraag.

ART. 22
In verband met financiële zaken is de quaestor enkel verantwoording schuldig aan de praeses en aan het
praesidium op vergaderingen. De quaestor geeft advies over het bepalen van budgetten voor de activiteiten en
staat in voor het ophalen van de nodige bijdragen bij de aanwezigen voor bepaalde activiteiten. De quaestor
staat in voor de aanvraagformulieren voor Sovoreg, samen met de organisator van een activiteit.

ART. 23

Er wordt maandelijks door de quaestor een gedetailleerde balans opgesteld voor de praesidiumleden. Op het
einde van elk semester wordt er een grondige financiële analyse opgemaakt voor het praesidium, dat tevens
zal doorgestuurd worden naar de pro-senioren.

ART. 24
Indien leden langer als een maand in schuld staan bij HSC Salmonella, verliezen zij hun voordelen als lid. Dit
zolang tot de schulden voldaan zijn.

ART. 25
De quaestor moet de dag na een activiteit in staat zijn om de winsten/verliezen mee te delen aan het
praesidium.

ART. 26
De quaestor zorgt elk jaar voor een aanvulling van 750 euro (*) in het lustrumfonds. Dit fonds zal gebruikt
worden door de feestpraeses en het lustrumcomité tijdens het lustrumjaar. Dit fonds wordt bewaard op de
bankrekening van HSC Salmonella.
(*) Dit bedrag werd vastgelegd vanaf academiejaar 05-06 maar kan door het praesidium aangepast worden aan
de stijgende levensduurte. In academiejaar 13-14 werd dit bedrag nog eens bevestigd.

ART. 27
Elk jaar dient beëindigt te worden met het startbedrag van het jaar ervoor met een stijging van tussen de 5 à
10% (zonder de subsidies van Sovoreg meegerekend), dit voor de stijgende levensduurte.

ART. 28
De ab-actis staat in voor de administratieve aangelegenheden van de club. Zo staat hij in voor de
correspondentie naar andere clubs toe en naar oud-leden. Inschrijvingslijsten voor alle activiteiten, behalve
sportactiviteiten, behoren eveneens tot de verantwoordelijkheid van de ab-actis.

ART. 29
Op vergaderingen wordt eerst het verslag van de vorige vergadering goedgekeurd. De ab-actis noteert de
besluiten die genomen worden in een verslag, alsook de uitslagen van eventuele stemmingen, en de absenties
van het praesidium. Het moet mogelijk zijn voor een afwezig praesidiumlid om te weten wat er allemaal gezegd
is geweest op de vergadering door het verslag te lezen.

ART. 30
De verslagen van alle vergaderingen worden ten laatste de dag na een vergadering doorgestuurd door de abactis naar alle praesidiumleden en pro-senioren.

ART. 31
Ter promotie van de activiteiten van HSC Salmonella, maakt de ab-actis evenementen aan op sociale media
met alle info over het evenement.

ART. 32
De ab-actis onderhoudt de sociale media van HSC Salmonella en zet alle relevante info hierop beschikbaar.

ART. 33
De ab-actis houdt een correcte en volledige ledenlijst bij.

ART. 34
De P.R. staat in voor de goede contacten tussen de club en de instellingen waaraan de club verbonden is. De
P.R. staat in voor het uithangen van affiches en activiteitenlijsten.

ART. 35
De P.R. staat in voor het semestrieel uitbrengen van een clubboekje.

ART. 36
De P.R. trekt bedrijven aan vanuit onze richtingen en organiseert verschillende professionele activiteiten, deze
kunnen bijvoorbeeld een sollicitatietraining, bedrijfsbezoek en dergelijke bevatten. Tevens wordt er een
sponsorboekje bijgehouden met alle info over de club en activiteiten, ook wordt er een sponsormap
bijgehouden met alle info over de sponsors.

ART. 37
De P.R. vraagt CV’s (curriculum vitae) op van afstuderende leden en houdt deze bij in een CV-boekje. Dit CVboekje kan verspreid worden naar bedrijven toe.

ART. 38
De schachtentemmer heeft zeggenschap over de schachten en staat in voor de begeleiding van de schachten
tot volwaardige commilitones.

ART. 39
De schachtentemmer staat in voor het uitleggen van de rechten en plichten van de schachten in het begin van
het jaar op een schachtenconvent.

ART. 40
De schachtentemmer staat samen met de cantor in voor het aanleren van het clublied en de
studentenliederen.

ART. 41
De schachtentemmer motiveert de schachten om zoveel mogelijk aanwezig te zijn op de clubactiviteiten.

ART. 42

De feestpraeses wordt enkel verkozen in lustrumjaren. De feestpraeses stelt binnen de maand volgend op de
praesidiumverkiezing een lustrumcomité samen, bestaande uit leden en oud-leden van de club.

ART. 43
De feestpraeses is de schakel tussen het praesidium en het lustrumcomité, waarvan hij automatisch lid is.
Andere praesidiumleden mogen naar eigen wens ook in het comité zetelen.

ART. 44
Alle activiteiten moeten samen met een kostenraming voorgelegd worden aan het praesidium en goedgekeurd
worden door de quaestor. De feestpraeses kan beschikken over het lustrumfonds (zijnde 4 x 750 = 3000 euro)
en eventuele door de quaestor goedgekeurde aanvullende fondsen. Indien het lustrumfonds niet volledig
opgebruikt is, vloeit het automatisch terug naar de clubkas.

ART. 45
De feestpraeses roept de vergaderingen van het lustrumcomité samen en brengt ervan verslag uit bij het
praesidium.

ART. 46
Takenpakket van het lustrumcomité:
-

Het lustrumcomité vergadert op geregelde tijdstippen.
Het lustrumcomité legt de activiteiten van de lustrumweek vast. Pas na goedkeuring van de quaestor
kunnen de activiteiten in detail worden uitgewerkt.
Het lustrumcomité zal op zoek gaan naar sponsors om de activiteiten een groter financieel draagvlak
te geven.
Het lustrumcomité heeft de verantwoordelijkheid om de activiteiten doordacht te budgetteren,
zodanig dat er geen risico is op onvoorziene kosten voor de clubkas.
Indien er toch onvoorziene kosten zijn, zal het praesidium beslissen of deze alsnog zullen gedekt
worden door de clubkas, of dat het lustrumcomité er zelf zal voor instaan.
Het lustrumcomité zorgt ervoor dat bij alle activiteiten de deelnemers ofwel verzekerd zijn tegen risico
en gebeurlijke ongevallen, ofwel een verklaring ondertekend hebben dat ze de organisatie niet
aansprakelijk kunnen stellen. Alle deelnemers aan activiteiten moeten meerderjarig zijn en op de
hoogte zijn dat HSC Salmonella een feitelijke vereniging is en dat elke deelnemer burgerlijk
aansprakelijk is voor zijn eigen daden.

ART. 47
De sportleider staat in voor het organiseren van alle sportactiviteiten uitgaande van de studentenclub. De
sportleider organiseert aanvullend minstens 2 sportactiviteiten naar keuze.

ART. 48
De sportleider zorgt ervoor dat de leden op de hoogte zijn van alle SK-sportactiviteiten en dat er voldoende
leden hierop aanwezig zijn.

ART. 49

De sportleider zorgt voor de nodige inschrijvingslijsten voor alle sportactiviteiten en organiseert eventueel de
nodige trainingen of oefenwedstrijden.

ART. 50
De cantor zet de liedjes van de codex in op cantussen. Van de cantor wordt dus verwacht dat hij de courante
liederen van de codex kent.

ART. 51
De cantor staat samen met de schachtentemmer in voor het aanleren van de liedjes aan de schachten.

ART. 52
De cantor wordt geacht aanwezig te zijn op cantoravonden van het SK. Tevens organiseert de cantor 2
zangavonden voor de leden van HSC Salmonella.

ART. 53
De zedenmeester staat in voor de orde tijdens de clubactiviteiten en vooral tijdens de cantussen en legt
straffen op aan leden van de corona die de regels niet respecteren. Het volledige praesidium staat unaniem
achter deze beslissing. Straffen dienen daarom rechtvaardig en niet buiten proporties te zijn, zoniet legt de
praeses zelf een straf op aan de zedenmeester.

ART. 54
De webmaster staat in voor het onderhoud van de website, evenals de nodige links naar sites van sponsors en
links naar onze site. In het lustrumjaar werkt de webmaster samen met het lustrumcomité om de nodige
informatie en sponsors op de site te vermelden. Tevens neemt de webmaster foto’s op de clubactiviteiten en
verspreid deze via de verschillende media voorhanden (Facebook, website, …).

ART. 55
Het doopcomité organiseert de doop van de schachten. Elk jaar wordt er een nieuw lid gekozen door het
doopcomité.

ART. 56
Het doopcomité zorgt voor originele dopen. De dopen mogen niet kwetsend, gevaarlijk of vernederend zijn.

ART. 57
Het doopcomité moet ervoor zorgen dat de gedoopten hun vindingrijkheid moeten gebruiken en staat in voor
de nodige begeleiders. Gedoopten mogen nooit zonder begeleider de baan op gestuurd worden. Een
begeleider mag een commilito of praesidiumlid zijn.

ART. 58
Het doopcomité is, samen met de begeleider, verantwoordelijk voor de doop.

STATUTEN VAN DE STATUTEN
ART. 59
Een voorstel tot wijziging van de statuten kan enkel ingediend worden door een huidig bestuurslid. Leden
kunnen evenwel iemand van het praesidium aanspreken teneinde hun voorstel in te dienen. Schachten hebben
in verband met de statuten geen enkel recht tot het indienen van een voorstel tot wijziging.

ART. 60
Elk voorstel tot wijziging van de statuten moet goedgekeurd worden met een 2/3 meerderheid binnen het
huidig praesidium. De voorstellen worden gebundeld en alle praesidiumleden en prosenioren worden op de
hoogte gebracht van de voorstellen. Dit gebeurt uiterlijk zeven dagen voor de goedkeuringsvergadering.

ART. 61
De goedkeuring van de gewijzigde statuten moet gebeuren met een 2/3 meerderheid van de aanwezigen
binnen het huidig praesidium en prosenioren. Afwezigen hebben geen stem en kunnen deze ook niet
doorgeven. Minstens 2/3 van de praesidiumleden moeten aanwezig zijn voor een geldige vergadering. De
senior en prosenioren hebben 2 stemmen, de rest van het bestuur heeft 1 stem.

ART. 62
De statuten moeten te allen tijde beschikbaar zijn tot inzage door alle leden en schachten van HSC Salmonella.
Een exemplaar van de statuten zal hiertoe beschikbaar zijn in het clubcafé om TER PLAATSE in te kijken. De
statuten worden ook op de website gepubliceerd.

ART. 63
Elk bestuurslid wordt geacht een exemplaar van de statuten in zijn/haar bezit te hebben en aldus kennis te
hebben van de inhoud van de statuten.

KIESSTATUTEN
ART. 64
Op het einde van elk werkingsjaar wordt door de leden van HSC Salmonella een nieuw praesidium verkozen.
Een geldige kiesclub is deze, gehouden te Gent, op een weekdag.

ART. 65
Het praesidium van HSC Salmonella bestaat uit de volgende verkiesbare functies, die in deze volgorde worden
gekozen: praeses, vice-praeses, quaestor, ab-actis, P.R., schachtentemmer, feestpraeses (lustrumjaar),
sportleider, cantor, zedenmeester, webmaster. Enkel in het lustrumjaar wordt een feestpraeses verkozen.

ART. 66

De kandidaturen dienen ingediend te zijn uiterlijk op de praesidiumvergadering voorafgaand aan de kiesclub.
Gedurende de kiesavond is het niet mogelijk zich kandidaat te stellen, behalve wanneer er voor een bepaalde
functie geen kandidaat is of geen van de kandidaten werd verkozen.

ART. 67
De bestuursverkiezing is geheim, dit wil zeggen dat er geen leden van andere clubs worden uitgenodigd. Het
Dagelijks Bestuur van het SK Ghendt mag aanwezig op de verkiezing maar hebben geen stemrecht.

ART. 68
Enkel studenten die ingeschreven zijn aan een hogeschool of universiteit kunnen zich kandidaat stellen voor
een functie. De kandidaten voor de verschillende functies dienen aanwezig te zijn vanaf het ogenblik dat de
eerste stemronde voor senior begint. Deze personen worden "kiesgerechtigd" genoemd.

ART. 69
Elk aanwezig lid heeft recht op één stem, behalve schachten. Ook de peter en meter hebben één stem. De
uittredende senior en de aanwezige pro-senioren van HSC Salmonella hebben recht op twee stemmen. Deze
personen worden "stemgerechtigd" genoemd. De stemgerechtigde dient aanwezig te zijn voor de aanvang van
de eerste stemronde voor praeses.

ART. 70
Diegenen die de kiesclub vroegtijdig verlaten, zijn niet meer kiesgerechtigd, en niet meer stemgerechtigd.

ART. 71
Het totaal aantal stemmen per ronde zijn de stemmen van de stemgerechtigden die zich tijdens deze ronde
niet kandidaat stellen.

ART. 72
Blanco en ongeldige stemmen worden voor de telling afgetrokken van het totaal aantal stemmen en als
dusdanig niet meegeteld. Contra of tegenstemming zijn stemmen die worden beschouwd als tegen alle
kandidaten voor die functie. Een stem is geldig indien uit het stembiljet duidelijk en ondubbelzinnig blijkt voor
welke kandidaat gestemd werd of er duidelijk contra/tegen gestemd wordt.

ART. 73
De kandidaat voor senior mag geen bestuursfunctie hebben bij een andere studentenclub. De kandidaat voor
senior mag geen pas ontgroende schacht zijn en moet ten minste een half jaar commilito geweest zijn bij HSC
Salmonella.

ART. 74
In het begin van de kiescantus worden het aantal aanwezige commilitones geteld, en gedurende de rest van de
kiescantus moet minstens de helft + 1 van dit aantal aanwezig zijn om een geldige verkiezing te hebben.

ART. 75

Men kan maximum 2 kandidaturen indienen maar men kan slechts voor één functie verkozen worden. Bij het
ontbreken van kandidaten voor een bepaalde aanvullende functie kunnen 2 functies samengenomen worden.
Dan kan men wel voor een dubbele functie verkozen worden.

ART. 76
De senior dient verkozen te worden met 2/3 der geldige stemmen van de kiesclub. Vanaf de derde stemronde
volstaat de helft + 1 stem. Voor de andere bestuursfuncties geldt vanaf de eerste ronde de helft + 1 stem. Bij
het uitrekenen van 2/3 of 1/2 van de stemmen is het vanzelfsprekend dat het over volledige stemmen gaat.

ART. 77
Indien tijdens de eerste ronde geen kandidaat met de vereiste meerderheid werd verkozen, valt de kandidaat
met de minste stemmen telkens af. Als twee of meer kandidaten het minste stemmen hebben, valt niemand af.
Deze procedure wordt herhaald tot één van de kandidaten wel de vereiste meerderheid behaalt of er geen
kandidaten meer over zijn.

ART. 78
Zijn er verschillende kandidaten en behaalt geen van hen de vereiste meerderheid, dan hebben de drie laatst
overblijvende kandidaten het recht een advocaat aan te stellen onder de aanwezigen (behalve de huidige
senior die zijn uiterlijke onpartijdigheid moet trachten te behouden). Deze spreekt dan namens de kandidaat.
Er mag slecht één ronde met advocaten gewerkt worden, d.w.z. dat als één kandidaat een advocaat inroept, de
anderen nog steeds de keuze hebben om ook een advocaat aan te duiden, maar weten dat in de volgende
rondes dat recht sowieso vervalt. Iemand die afvalt bij de ronde met drie of twee kandidaten, mag alsnog een
advocaat inroepen, zodanig dat hij nog mag meedoen met de volgende ronde.

ART. 79
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 een verkozene ontslag heeft genomen, kan elke
kiesgerechtigde zich kandidaat stellen. Dit gebeurt nadat de senior de kandidaturen opgevraagd heeft. Na de
symbolische "derde hamerslag" verloopt de procedure voor de eventuele kandidaten op dezelfde wijze als
hiervoor beschreven.

ART. 80
Wanneer het praesidium het nodig acht (dit is na vergadering over de aanvraag van de kandidaatpraesidiumleden), kan het enkele weken voor de kiesclub beslissen om de kandidaten te laten verkiezen via
een lijst. Deze lijsten worden uitgehangen in het clublokaal en omvatten de volgende functies: praeses, vicepraeses, quaestor, ab-actis en schachtentemmer. Men kan slechts in één lijst tegelijkertijd opkomen. De andere
functies worden volgens de normale procedure verkozen. Deze groep van Kandidaat-praesidiumleden dient te
worden verkozen met 2/3 der geldige stemmen. De lijst met het laagste aantal stemmen valt bij iedere
stemronde af. Wanneer geen 2/3 meerderheid wordt behaald, worden alle functies apart verkozen volgens de
normale procedure.

ART. 81

Wanneer een praesidiumlid ontslag neemt of wanneer er op een vorige kiesclub geen geschikte kandidaten
waren, het praesidium beslist of er dan een nieuwe kiesclub uitgeschreven wordt. De verkiezingen verlopen
volgens de normale procedure.

ART. 82
Motie van wantrouwen. Verkozenen die niet langer voldoen aan de voorwaarden waaronder zij verkozen
werden of die de grondbeginselen van HSC Salmonella beschaamd hebben, zijn verplicht of worden
gedwongen d.m.v. 2/3 meerderheid binnen het huidig praesidium ontslag te nemen van hun functie en
verliezen als dusdanig ook hun titel.

ART. 83
Een nieuwe vacature en dus ook een nieuwe kiesclub moet minstens één week op voorhand bekend gemaakt
worden aan commilitones, ereleden en pro-senioren. De verkiezing verloopt volgens de normale procedure.
Het VOLLEDIGE praesidium moet aanwezig zijn. Indien een praesidiumlid niet aanwezig kan zijn door stage of
werk, kan deze toch zijn schriftelijke goedkeuring geven dat de kiesclub mag doorgaan zonder zijn
aanwezigheid. De kiesclub moet evenwel gebeuren met een 2/3 aanwezigheid binnen het huidige praesidium.

Gewijzigd op 8 mei 2014 te Gent.

