‘Statuten van de Vlaamse Biomedische Kring’
Faculteitskring van de studenten Biomedische Wetenschappen

Titel 1: Wezen van de kring
Art. 1 De Vlaamse Biomedische Kring, kortweg V.B.K., is de faculteitskring van
de studenten Biomedische Wetenschappen aan de Universiteit Gent.
Art. 2 De Vlaamse Biomedische Kring is een door de studenten van de
bovengenoemde opleiding opgerichte vereniging, die het behartigen van de
belangen van alle studenten van die opleiding tot doel heeft.
Art. 3 De Vlaamse Biomedische Kring heeft een pluralistische, politieke en
ideologische ongebonden geest.
Art. 4 De Vlaamse Biomedische Kring heeft aandacht voor de verschillende
aspecten van het studentenleven en poogt in haar gevarieerde activiteiten de
samenwerking en het contact tussen de studenten te bevorderen.
Art. 5 De voertaal van de vereniging is het Nederlands.
Art. 6 De Vlaamse Biomedische Kring maakt deel uit van het FaculteitenKonvent
(FK), ressorterend onder de Dienst StudentenActiviteiten (DSA) van de
Universiteit Gent. Dit houdt in dat ze op het einde van elk burgerlijk jaar
minstens 10 activiteiten en een verklaring van de subsidieverdeling moet
voorleggen aan de DSA Elke activiteit moet bewezen worden en het verslag
ervan moet in tweevoud worden ingediend, respectievelijk aan de DSA en het
archief van de universiteit (UGent).
Titel 2: Inrichting van de Vlaamse Biomedische Kring
A. De leden
Art. 7 Elke student, ingeschreven aan de Universiteit Gent, en houder van een
door Vlaamse Biomedische Kring verstrekte FK-lidkaart en/of gedoopt is binnen
de V.B.K., is lid van Vlaamse Biomedische Kring voor de duur van het lopende
academiejaar. Zij genieten waar mogelijk extra voordelen. De Vlaamse
Biomedische Kring is niet verantwoordelijk voor daden die uitgevoerd worden
door haar leden, al dan niet tijdens activiteiten van de kring
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Art. 8 De Vlaamse Biomedische Kring kan mensen met verdienste vragen erelid
te worden en kan iedereen vragen sponsor te worden.
Art. 9 Een honoris causa lint wordt uitgereikt aan een lid die een zeer grote
bijdrage geweest is voor de V.B.K.. Iemand die zonder verplichtingen meer
gedaan heeft dan van hem verwacht werd en die de V.B.K. diensten heeft
bewezen zonder oog op profijt. Een persoon kan enkel genomineerd worden tot
het krijgen van een honoris causa lint door de praeses. Deze moet verdedigen
waarom deze persoon genomineerd wordt . Vervolgens zal een
praesidiumstemming volgen, er is 3/4 meerderheid nodig om de persoon te
verkiezen.
B. De Algemene Vergadering (A.V.)
Art. 10 De A.V. is het opperste beslissingsorgaan binnen de V.B.K.. Zij is
bevoegd om te beraadslagen en te beslissen in alle aangelegenheden die
rechtstreeks of onrechtstreeks (de leden van) de Vlaamse Biomedische Kring
en/of de studenten van de Biomedische Wetenschappen aanbelangen.
Art. 11 De A.V. wordt door de praeses geopend, voorgezeten en gesloten. In
geval van afwezigheid van de praeses wordt de leiding overgedragen aan de
vice-praeses
Art. 12 Ieder lid of erelid van de Vlaamse Biomedische Kring kan de A.V.
bijwonen en heeft er spreekrecht.
Art. 13 Tijdens een A.V. hebben enkel praesidiumleden stemrecht.
Art. 14 Het praesidium vergadert bij voorkeur wekelijks en minstens
tweewekelijks, behalve tijdens de blokperiode en de examens. Elke
praesidiumvergadering wordt beschouwd als een A.V..
Art. 15 De vergadering gebeurt op een vooraf overeengekomen, bij voorkeur
vaste, plaats en tijd.
Art. 16 De praeses heeft het recht een praesidiumvergadering voor gesloten te
verklaren. Enkel de praesidiumleden mogen dan de vergadering bijwonen.
Art. 17 Een praesidiumlid wordt verondersteld elke vergadering bij te wonen en
zich telkens voor te bereiden. Een praesidiumlid dat de vergaderingen om
geldige reden niet kan bijwonen, dient zich op voorhand te verontschuldigen bij
de praeses en/of secretaris.
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Art. 18 Alle beslissingen worden met de gewone meerderheid beslist. In geval van
gelijkheid van stemmen, is de stem van de praeses doorslaggevend. Het
praesidium schaart zich steeds voltallig achter de goedgekeurde beslissing, en
brengt deze unaniem tot uitvoer.
C Het praesidium
Art 19. Het praesidium is het overkoepelende bestuursorgaan van de V.B.K.. Elk
lid van het praesidium moet lid zijn van de V.B.K.
Art. 20 Een praesidiumlid mag nooit een persoonlijke opinie als standpunt van
V.B.K. naar voor brengen.
Art. 21 De praesidiumleden helpen bij de organisatie en praktische uitvoering van
algemene activiteiten..
Art. 22 Ieder praesidiumlid leeft het Charter voor inclusie en diversiteit na. Aan
het begin van een nieuw werkingsjaar leest en tekent ieder praesidiumlid dit
document.
Art. 23 Om de instandhouding van de Vlaamse Biomedische Kring te garanderen,
is het vereist dat de functie van praeses, vice-praeses, penningmeester,
schachtentemmer, secretaris, cantor en zedenmeester worden ingevuld door
praesidiumleden met minstens 1 jaar praesidiumervaring binnen de V.B.K., tenzij
een hiaat zich voordoet. Andere functies kunnen ingevuld worden door
commilitones die minstens 1 jaar Biomedische Wetenschappen gevolgd hebben
aan de universiteit van Gent en dit enkel in het jaar volgend op het jaar in de
richting. Alle praesidiumleden dienen ingeschreven te zijn (voltijds) aan een
hogere onderwijsinstelling, tenzij een hiaat zich voordoet. De praesidiumleden
mogen zich eveneens in hun praesidiumja(a)r(en) niet laten dopen bij andere
studentenkringen.
Art. 24 De Vlaamse Biomedische Kring wordt geleid en bestuurd door het
praesidium, dat jaarlijks wordt verkozen door de leden. Het praesidium moet
verantwoording afleggen ten opzichte van de leden, het FK en zichzelf. Het
praesidium telt minimum de functies statutair vastgelegd in Art.28 maar is vrij
om, indien zij dit nodig acht, nieuwe functies in het leven te roepen conform Art.
26 en 28.
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Art. 25 De praeses, vice-praeses, penningmeester en secretaris vormen samen
het dagelijks bestuur (D.B. of hoogpraesidium). Alle leden van het
hoogpraesidium zijn ertoe gebonden de statuten van de Vlaamse Biomedische
Kring en de statuten van het FK actief te kennen. Het Hoogpraesidium, met
uitzondering van de secretaris, beheert de bankrekening van de V.B.K.. Elk
Hoogpraesidiumlid, met uitzondering van de secrataris, heeft een bankkaart
van de V.B.K. en is gemachtigd hiermee betalingen uit te voeren in naam van
de V.B.K.. Zij zijn echter steeds verantwoordelijk voor hun eigen verrichtingen.
Het Hoogpraesidium heeft de nodige vrijheid en beslissingsbevoegdheid om een
goede dagelijkse werking van de V.B.K. te garanderen. Dit enkel in
onvoorziene situaties waarin het niet mogelijk is om het praesidium tijdig
bijeen te roepen (zowel fysiek als online, waarbij de voorkeur steeds gaat naar
een fysieke vergadering). Deze beslissing mag geen inbreuk vormen op de
statuten en geen enkel hoogpraesidiumlid mag persoonlijk voordeel halen uit
de beslissing. Tenslotte moet het niet nemen van de beslissing ook een
significante invloed hebben op V.B.K.. Wanneer zij bij hoogdringendheid
genoodzaakt zijn om uitzonderlijke beslissingen te nemen, brengen zij hier het
praesidium van op de hoogte op de eerstvolgende vergadering. Bij grote
onenigheid binnen het praesidium tracht het Hoogpraesidium te bemiddelen en
neemt het de nodige stappen om een serene werking te garanderen
Art. 26 Eenzelfde functie kan door meer dan 1 praesidiumlid, met uitzondering
van deze van de praeses, vice-praeses en secretaris, worden uitgeoefend.
Art. 27 Eenzelfde persoon kan binnen eenzelfde werkingsjaar meerdere functies
opnemen.
Art. 28 Praesidiumsamenstelling:
A. Praeses: de praeses is de voorzit(s)ter en woordvoerder van de kring, van
het praesidium en van de vergaderingen. Zij/hij stelt samen met de
secretaris de agenda op voor elke vergadering en is op de hoogte van
alles wat er in de Vlaamse Biomedische Kring gebeurt. Zij/hij organiseert
en delegeert de functies en de taken die niet statutair zijn vastgelegd. De
praeses heeft een volmacht over de rekening(en) van de kring, alsook de
sleutel van de kassa, samen met de penningmeester. Zij/hij schrijft telkens
het voorwoord in het kringblad (BMW’erke) en onderhoudt, samen met de
P.R., het contact met andere kringen. De praeses vertegenwoordigt de
V.B.K. op FK-vergaderingen. Hij/zij brengt de stem van het V.B.K. uit.
Voor de verkiezing van de voorzit(s)ter van het FK wordt de stem van het
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V.B.K. bepaald door stemming binnen het praesidium met gewone
meerderheid. De praeses houdt het praesidium van de Vlaamse
Biomedische Kring op de hoogte van de beslissingen op de A.V.. De
praeses is verder bevoegd voor de bepalingen, gestipuleerd in de Art. 10,
14, 16, 17 en 24 29. Indien een praesidiumlid in tijdelijke onmogelijkheid
verkeert zijn functie uit te voeren, kent de Praeses de
verantwoordelijkheden van dat praesidiumlid aan zichzelf of aan een
ander praesidiumlid toe tot wanneer deze onmogelijkheid ophoudt te
bestaan. De Praeses is automatisch lid van elk comité dat door de V.B.K.
wordt ingericht, met uitzondering van het kiescomité (Zie Art.29 J.).
B. Vice-praeses: Wanneer de Praeses in tijdelijke onmogelijkheid verkeert
zijn/haar functie uit te oefenen, oefent de Vice-Praeses diens
bevoegdheden ad interim uit, tot de onmogelijkheid heeft opgehouden te
bestaan, wat door de Praeses wordt vastgesteld. De Vice-Praeses duidt
een ander lid van het praesidium aan die tijdelijk de taken uitvoert
waarvoor de Vice-Praeses verantwoordelijk is (zie Art.23B). Wanneer
zowel de praeses als de Vice-Praeses hun bevoegdheden niet kunnen
uitoefenen doordat zij in de onmogelijkheid zijn, hun ontslag hebben
ingediend of uit hun functie zijn ontzet, oefent het praesidiumlid met de
meeste praesidiumervaring de bevoegdheden van Praeses uit. Indien
meerdere mensen uit het praesidium evenveel praesidiumervaring
hebben, kiest het praesidium met gewone meerderheid uit deze
kandidaten een Praeses ad interim. Die Praeses ad interim duidt een
Vice-Praeses aan..
Alsook regelt zij/hij het Eerste Bachelorweekend, het V.B.K. weekend en
de jaarlijkse UGent Kerstmarkt in samenwerking met de andere UZ
kringen. Zij/hij staat waar nodig andere praesidiumleden bij. Tevens is
zij/hij steeds aanwezig op de AV’s voorgezeten door het FK. De VicePraeses is de contactpersoon voor de leden. Deze kunnen steeds bij
hem/haar terecht met klachten, opmerkingen of vragen.
C. Penningmeester: de penningmeester maakt voor elke vergadering een
stand van zaken op van de financiële situatie van de Vlaamse
Biomedische Kring. Verder houdt de penningmeester een boekhouding
bij waarin duidelijk de inkomsten en uitgaven staan vermeld. De
penningmeester staat in voor alle financiële aangelegenheden van de
kring en moet vanuit financieel oogpunt van alle activiteiten op de
hoogte zijn. Zij/hij zorgt ervoor dat de kassa op activiteiten geraakt en
ook weer veilig op zijn plaats terecht komt. Zij/hij zorgt er voor dat er
steeds kleingeld aanwezig is, maakt een jaaroverzicht en moet steeds, bij
elke aankoop, een betaalbewijs ontvangen. De penningmeester heeft een
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volmacht over de rekening(en) van de Vlaamse Biomedische Kring en is
verantwoordelijk voor de subsidies van de kring. Zij/hij moet jaarlijks de
subsidies schriftelijk verantwoorden bij de DSA. De penningmeester
kan niet ter verantwoording geroepen worden voor de financiële
verrichtingen die voltrokken waren voor zij/hij in functie trad. Hij/zij
blijft wel verantwoordelijk voor de financiële verrichtingen die zij/hij
zelf doet, ook nadat hij de functie gedaan heeft. De penningmeester
maakt voor het eind van het academiejaar een financieel jaarverslag op
en presenteert dit op de laatste vergadering van het hoogpraesidium.
Het jaarverslag wordt samen met de financiële verrichtingen
overhandigd aan de persoon die de functie van penningmeester opvolgt
voor de aanvang van het nieuwe academiejaar.
D. Secretaris: de secretaris stelt samen met de praeses de agenda op voor
elke vergadering. Zij/ hij stelt de permanentielijst en eventuele andere
shiftenlijsten op die haar/hem door de praeses worden opgedragen.
Zij/hij maakt elke week een verslag van de A.V. en stuurt dit verslag per
e-mail door naar alle praesidiumleden. Zij/hij is verantwoordelijk voor
het opstellen van een jaarverslag tegen het einde van het werkjaar,
zij/hij verzorgt het lopende kringarchief en zij/hij houdt samen met de
praeses de briefwisseling bij. De secretaris draagt er
verantwoordelijkheid voor dat alle documenten in tweevoud worden
overgemaakt, respectievelijk aan de DSA en aan de UGent. De
secretaris zorgt ook voor de post en zorgt ervoor dat het V.B.K. lokaal
er te allen tijde proper bij ligt. Daarnaast is de secretaris
verantwoordelijk voor het verzorgen en updaten van de V.B.K. website
E. Sport: de Sport is verantwoordelijk voor het organiseren van alles wat
verband houdt met sport. Zij/hij organiseert sportactiviteiten, kondigt
deze aan via sociale media, maakt hier affiches voor en schrijft hier
verslagen van voor in het kringblad. Zij/hij zorgt ervoor dat de
sportuitrustingen gewassen zijn tegen de volgende activiteit. De Sport
probeert zijn/haar leden de kans te geven deel te nemen aan zoveel
mogelijk disciplines op facultaire en interfacultaire toernooien en andere
sportactiviteiten, en zoekt daartoe eventueel contact met andere FK
kringen. De Sport organiseert tevens de skireis en staat in voor de
organisatie van een ‘fakbar’ bij de 12-urenloop. . Zij/hij organiseert
minstens 1 sportactiviteit per maand, met uitzondering tijdens de examens
F. Studie: de Studie verzorgt de boekenpakketten voor elke student van elk
jaar Biomedische Wetenschappen en stelt hier ook de prijs van op. Zij/hij
onderhandelt met de boekenleveranciers voor interessante prijzen en
voor de datum van levering. De Studie plant voor elk jaar wanneer de
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boekenverkoop plaatsvindt en duidt praesidiumleden aan die haar/hem
daarbij helpen. Zij/hij verzorgt het contact met de professoren en
overloopt alle vakken in het welkomstboekje.
G. Cultuur: de Cultuur is op de hoogte van alle culturele activiteiten en
organiseert ook de uitstappen naar deze evenementen. Zij/hij maakt hier
ook affiches voor en schrijft hier verslagen van voor in het kringblad. De
Cultuur zet zijn/haar leden aan om cultureel geëngageerd te zijn en
probeert deze zoveel mogelijk de kans te geven om aan culturele
activiteiten deel te nemen. Zij/hij organiseert minstens 1 cultuuractiviteit
per maand, met uitzondering tijdens de examens
H. Feest: de Feest is verantwoordelijk voor het organiseren van alles wat
verband houdt met feestelijkheden en vermaak. Zij/hij zorgt voor de zaal,
DJ, belichting, ingrediënten…, maakt hier affiches voor De Feest promoot
het stamcafé en probeert zijn/haar leden zoveel mogelijk de kans te geven
om naar feestjes van de Vlaamse Biomedische Kring te gaan.
I. Scriptor: de hoofdredacteur of scriptor is verantwoordelijk voor het
samenstellen en het maandelijks laten verschijnen van het BMW’erke,
kringblad van de Vlaamse Biomedische Kring. Zij/hij verdeelt de
verslagen onder de praesidiumleden en zorgt voor de lay-out. Elk
BMW’erke wordt naar de Secretaris gestuurd zodat ze op de website
kunnen worden gezet. Zij/hij zorgt voor het op de website en Facebook
plaatsen van alle relevante activiteiten. Zij/hij zorgt eventueel ook voor
het verschijnen van het jaarlijkse fotoboek van eerste bachelor. De
scriptor onderhandelt met de drukker voor datum van levering. De
inhoud van het BMW’erke moet aanvaardbaar zijn voor de leden en
mag geen aanstootgevend materiaal bevatten in navolging van Art. 2
en Art.22. Het BMW’erke dient steeds goedgekeurd te worden door de
Praeses. De inhoud van het BMW’erke mag geen
verkiezingspropaganda bevatten. Daarnaast zorgt zij/hij ervoor dat de
camera bruikbaar aanwezig is op activiteiten en zorgt dat deze ook
weer veilig op zijn plaats terecht komt. Scriptor bezorgt ook het
kringblad bij de bachelorjaren.
J. Schachtentemmer:. De Schachtentemmer draagt de eindverantwoording
over de schachten. Hij/zij organiseert de doop en ontgroening en waakt
over het reilen en zeilen van de aanwezige schachten tijdens de cantus.
Hij/zij straft de schachten wanneer nodig, maar staat ook in voor hun
veiligheid tijdens opdrachten die dienen uitgevoerd te worden voor de
vereniging. Ook is er ten hoogste 1 Schachtentemmer die zetelt in het
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praesidium. Zij/hij leert de schachten hierbij het kringlied, cantusliedjes
en de regels van de kring aan. De schachtentemmer leidt het
schachtenkonvent en maakt de doopdiploma’s.
K. Public Relations (P.R).: de P.R. is verantwoordelijk voor het
onderhouden en uitbouwen van de professionele relaties tussen de
V.B.K. en de buitenwereld, in het bijzonder met de sponsors. De P.R.
zoekt financiële en materiële sponsors voor de Vlaamse Biomedische
Kring. Zij/hij stelt de welkomstpakketten samen. Zij/hij houdt alle leden
en oud-leden op de hoogte van de komende activiteiten door een
weekmail te versturen met een overzicht van de aankomende
activiteiten en onderhoudt de contacten van de kring met sponsors,
andere kringen,… De P.R. bezorgt ook het kringblad bij de sponsors en
de bachelorjaren. Daarnaast onderhoudt zij/hij de sociale media van
de V.B.K. en zoekt actief mee naar organisaties voor de jaarlijkse
career day. Ten slotte organiseert zij/hij ook lezingen voor de leden en
studenten van de richting Biomedische Wetenschappen.
L. Lustrum: De functie van Lustrum wordt enkel en alleen toegekend in een
lustrumjaar. Een lustrumjaar vindt plaats elk 5de academiejaar dat
begonnen wordt, gerekend vanaf de oprichtingsdatum van de kring.
Zij/hij is belast met het organiseren van allerlei lustrumactiviteiten. In
het bijzonder besteedt zij/hij aandacht aan het betrekken van oud-leden
bij deze activiteiten, om hun band met de huidige generatie te versterken
en onderhouden. De inhoud van deze lustrumactiviteiten worden bij
aanvang van het desbetreffende lustrumjaar vastgelegd door de Praeses
en diens praesidium. Er kan slechts 1 Lustrum zetelen in het praesidium.
M. Zedenmeester: Zij/hij houdt samen met de praeses de goede orde op
cantussen en straft indien nodig.
N. Cantor: Zij/hij zet de liederen in of duidt hier iemand van de corona voor
aan. Houdt samen met de praeses en de zedenmeester de goede orde op
cantussen en straft indien nodig. De praeses behoudt zich het recht om
deze functie op zich te nemen, gedurende het volledige academiejaar,
indien hij/zij dit zo verkiest. Hij/zij dient dit wel te vermelden bij het
indienen van zijn/haar kandidatuur.
O. Vaste Medewerker (V.M.): moeten minimum 1 jaar praesidiumervaring
hebben en verplichten zich ertoe alle opdrachten die de praeses hen
toewijst, uit te voeren. De praeses heeft de keuze om als hij/zij dit nodig
acht tot 2 V.M.’s aan te stellen conform Art. 24 29 P.
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P. Milieuverantwoordelijke: De milieuverantwoordelijke staat in voor
communicatie met de cel duurzaamheid van de UGent en waakt over
de milieuvriendelijkheid van V.B.K’s initiatieven. De
milieuverantwoordelijke is enkel lid van het praesidium als hij/zij nog
een praesidiumfunctie heeft buiten milieuverantwoordelijke. De
milieuverantwoordelijke wordt aangeduid door het praesidium op de
eerste praesidiumvergadering van een nieuw praesidium.
Art. 29 Praesidiumverkiezingen:
A. Het praesidium wordt jaarlijks verkozen door middel van algemene, vrije
verkiezingen waarbij alle leden van het V.B.K. stemgerechtigd zijn, met
uitzondering van de leden die zich dat jaar kandidaat stellen. De
verkiezingen hebben plaats ten laatste voor 1 juni. Er wordt gestemd voor
of tegen elke kandidaat per functie, men kan zich ook onthouden. Alleen
gedoopten van de Vlaamse Biomedische Kring kunnen zich verkiesbaar
stellen tenzij een hiaat zich voordoet.
B. Het praesidium kan verkozen worden op 2 manieren: Via een directe
voorstelling in de bachelorjaren van de richting. Hierbij leidt de
opkomende praeses de voorstelling. Ofwel digitaal waarbij alle leden een
formulier kunnen invullen en zo voor/tegen/blanco kunnen stemmen
jegens een opkomend praesidiumlid/leden.
C. Indien een stem blanco is, wordt deze niet bij de meerderheid geteld,
maar zal de stem in totaal niet meer meetellen en achterwege gelaten
worden. Het resultaat is een afweging van de effectieve ‘voor’ en ‘tegen’
stemmen. (Heeft een kandidaat in totaal 20 stemmen, zijnde 5 stemmen
‘blanco’, 5 stemmen ‘tegen’ en 10 stemmen ‘voor’, dan zal dit resulteren
in 5/15 stemmen ‘tegen’ (33%) en 10/15 stemmen ‘voor’ (66%).
D. De verkiezing van de functies schachtentemmer, zedenmeester en cantor
gebeurt op de lintenoverdracht. Enkel de gedoopten zijn stemgerechtigd.
Anciënniteit heeft geen voorrang op Biomedische Wetenschappen, maar
Biomedische Wetenschappen heeft tevens geen voorrang op anciënniteit
.
E. Verkiezing van de lustrum (een 5-jaarlijkse functie) gebeurt door het
zittend praesidium.
F. Een lid kan opkomen als praeses indien hij/zij in het academiejaar waarin
hij/zij zijn/haar functie zal uitoefenen 30 studiepunten van de opleiding
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Biomedische Wetenschappen opneemt, tenzij een hiaat zich voordoet.
G. Telkens hebben de leden van het dagelijks bestuur een dubbele stem, zo
ook de personen die ooit in het dagelijks bestuur van het V.B.K. gezeteld
hebben.
H. Stemmen zijn niet cumuleerbaar, het maximaal aantal stemmen waarvoor
een lid gerechtigd is, is 2.
I. De verkiezingen worden geleid door het vorig praesidium met
uitzondering van de praesidiumleden die zich terug kandidaat stellen. Dit
is de ‘verkiezingscommissie’. kiescomité. Het kiescomité wijst haar
voorzit(s)ter en secretaris aan. Het kiescomité is verantwoordelijk voor
het voldoende voorhanden zijn van stemformulieren tijdens de stemming.
Het kiescomité ziet er op toe dat iedereen een correcte stem(men) kan
uitbrengen.
J. Het kiescomité ziet er op toe dat de kandidaten geen invloed uitoefenen
op de stemgerechtigden tijdens de stemming. Indien overtredingen
worden vastgesteld, kan het kiescomité beslissen de betrokken kandidaat,
mits verantwoording, uit te sluiten van de verkiezingen.
K. Het stemmen is geheim. Het geschiedt schriftelijk, op uniforme
stemformulieren. Volmachten worden alleen toegestaan aan mensen in
bezit van een toestemming met handtekening en kopie van de identiteitsof studentenkaart van de desbetreffende persoon. Elke stemgerechtigde
kan voor maximaal één andere stemgerechtigde stemmen
L. De stemmen van de kiescomité maken 50% van de stemmen uit. De
andere 50% worden ingevuld door de stemmen van de leden: hierbij
bestaat er een verdeling van 25% stemmen van de bachelorjaren en
25% stemmen van leden aanwezig in de corona op de
lintenoverdrachtscantus. Een lid kan slechts 1 keer stemmen.
M. Kandidaten, met uitzondering van kandidaten voor het cantuspraesidium,
moeten ten laatste 7 dagen voor de verkiezingen op de
lintenoverdrachtscantus bij de uittredende praeses hun kandidatuur
voor een bepaalde functie indienen.
N. De leden van de kiescommissie moeten onpartijdig zijn en de
verkiezingsregels kennen. Zij moeten een document ondertekenen dat ze
het verkiezingsreglement kennen en onpartijdig zullen zijn. De kandidaten
moeten akkoord gaan met de personen die zetelen in de kiescommissie en
een document ondertekenen dat ze met deze personen uit deze
kiescommissie akkoord gaan en dat ze het reglement kennen. Vanaf het
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moment dat iemand van de kandidaten vermoedt dat er iemand uit de
kiescommissie de onpartijdigheid schendt, dan moet deze de
kiescommissie verlaten. Als de uitslagen worden meegedeeld en iemand
gaat hiermee niet akkoord kan het probleem niet via de statuten van de
kring worden opgelost. In dit geval kan beroep worden gedaan op het FK,
dat enkel de verkiezingen kan laten ongeldig verklaren als de statuten niet
gevolgd zijn.
O. Voor het verkiezen van de praeses zijn, indien 1 kandidaat, 75% van de
stemmen nodig, voor het verkiezen van de andere leden 2/3 van de
stemmen. Indien zich 2 of meer kandidaten aanbieden, dan wordt de
persoon verkozen die 50% + 1 van de uitgebrachte stemmen behaald. Bij
een ex aequo is er een herverkiezing op de lintenoverdrachtscantus zelf.
P. Indien zich meerdere personen stellen voor eenzelfde functie uit het
hoogpraesidium, heeft anciënniteit geen voorrang op Biomedische
Wetenschappen, maar Biomedische Wetenschappen heeft tevens
geen voorrang op anciënniteit. Deze regel heeft geen betrekking tot
kandidaturen voor het praesesschap (Art. 29.F).
Q. Vaste medewerkers (V.M.) kunnen ook worden verkozen, dit gebeurt
intern door het zittend praesidium en enkel indien alle functies reeds zijn
opgevuld. Dit gebeurt na de verkiezing van het praesidium. Het
hoogpraesidium heeft 2 stemmen, de rest heeft 1 stem. Er kan voor, tegen
of met onthouding gestemd worden. Er kunnen maximaal 2 vaste
medewerkers worden verkozen, deze zijn degenen met het hoogste aantal
stemmen. Bij een ex aequo wordt de 50 % + 1 regel gehanteerd.
R. Indien een persoon niet verkozen geraakt voor een functie zal er op de
lintenoverdrachtscantus een herverkiezing plaatsvinden. De eerder niet
verkozen persoon kan zich opnieuw kandidaat stellen. Indien er in de 1e
ronde niemand verkozen raakt, zal er een 2e ronde plaatsvinden waarbij
dezelfde regels als de 1e ronde worden toegepast. In de 2e ronde hebben
aanwezigen de kans om zich te (her)stellen. Indien er weer niemand wordt
verkozen volgens de 75% regel of 2/3 regel respectievelijk praeses of een
andere functie zal er een 3e ronde plaatsvinden. Vanaf de 3de ronde
verlaagd de 75% regel naar 65% en de 2/3 regel naar 50%+1
respectievelijk voor praeses of een andere functie. Indien er na de 3de
ronde opnieuw geen uitslag is zal de verkiezing uitgesteld worden naar
een later moment onder leiding van het nieuw verkozen praesidium. In dit
geval kan de verkiezing voor de betreffende functie intern gebeuren indien
het nieuw verkozen praesdium dit wenst; met uitzondering van praeses,
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cantor en zeden. Hierbij gelden de oorspronkelijke percentages terug. In
geval dat meerderde mensen stellen voor een functie en de 50%+1 regel
niet behaald wordt zal er een 2de ronde plaatsvinden waarbij dezelfde
regels als de 1ste ronde worden toegepast. In de 2e ronde hebben
aanwezigen de kans om zich te (her)stellen. Indien er weer niemand wordt
verkozen volgens de 50% +1 regel zal er een 3e ronde plaatsvinden..
Vanaf de 3e ronde zal steeds degene met het laagste percentage afvallen
en vanaf deze ronde mag niemand nieuw zich stellen.
S. De telling van de stemmen is openbaar en verloopt volgens volgende
procedure: één lid van het kiescomité controleert de geldigheid van de
stemformulieren en leest ze voor; twee andere leden van het kiescomité
turven elk apart de voorgelezen stemmen. Na het voorlezen van de
stemmen worden de geturfde stemmen vergeleken. Indien deze niet
overeen komen, worden de stemmen voor de desbetreffende functie
opnieuw voorgelezen en herteld.
T. Elke kandidaat heeft het recht een hertelling te vorderen, tenzij hij/zij
door het kiescomité werd uitgenodigd om de telling bij te wonen.
U. Indien een herstemming dient plaats te vinden, is het kiescomité
verantwoordelijk voor het organiseren van een debat binnen een week na
de telling. Op dit debat dienen alle kandidaten aanwezig te zijn waarvoor
een herstemming wordt uitgevoerd. Na het debat volgt een stemming door
alle aanwezige stemgerechtigden waarbij de kandidaat met een gewone
meerderheid van de stemmen verkozen wordt. Indien hier opnieuw een
gelijk aantal voorstemmen voorkomt, wordt er overgegaan tot coöptatie
door het pas verkozen praesidium.
V. Voor een praesidiumlid dat, nadat hij/zij verkozen is, niet meer zou
ingeschreven zijn aan een hogere onderwijsinstelling in Gent, komt er een
vertrouwensstemming door het praesidium. Het praesidium beslist met
een gewone meerderheid of het praesidiumlid zijn functie mag
verderzetten.
Art. 30 Ontslagname van een praesidiumlid
A. Een praesidiumlid dat zijn/haar functie neerlegt, brengt de Praeses
schriftelijk op de hoogte en meldt dit mondeling op een A.V.. Op de
eerst volgende algemene vergadering wordt het ontslag voorgelegd aan
de andere leden van het praesidium en wordt er beslist of dit wordt
aanvaard. Indien dit zo is, wordt de betrokken persoon ontdaan van al
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zijn functies en verplichtingen. Hij is echter wel nog verantwoordelijk
voor de lopende zaken met betrekking tot zijn functie en het waarborgen
van een vlotte overgang van het takenpakket van zijn functie naar een
vervangend lid.
B. Het gewezen praesidiumlid dient zijn/haar praesidiumlint in te leveren
voor de rest van het academiejaar. Indien het gewezen praesidiumlid nog
geen volledig jaar praesidium heeft volbracht, wordt het praesidiumlint
niet teruggegeven.
C. Wanneer een functie, anders dan Praeses ontslag neemt, treedt volgende
procedure in werking. Het vacant zijn van de positie(s) wordt via alle
mogelijke kanalen kenbaar gemaakt aan de leden. Alle geïnteresseerden
hebben, vanaf het moment dat de vacante positie bekend werd gemaakt,
X de tijd om hun kandidatuur in persoon bij de Praeses in te dienen.
Tevens dienen zij ook te voldoen aan de voorwaarden, zoals beschreven
in deze statuten en aanvullend in het kiesreglement, om toe te treden als
praesidiumlid in desbetreffende functie. Na deze tijd, wordt er door de
Praeses een bijzondere vergadering bijeen geroepen, waarop minstens
de helft van de overgebleven praesidiumleden aanwezig moet zijn om
geldig te zijn. De kandidaten voor de vacante positie(s) worden eveneens
voor deze vergadering uitgenodigd. De Praeses start deze vergadering
met het overlopen van de kandidaturen. Hierna krijgt elke kandidaat tijd
om zichzelf voor te stellen en om zijn motivatie om de positie in te vullen,
toe te lichten. Hierna geschiedt een gesloten stemming, waar de
kandidaten geen deel van uit kunnen maken. De kandidaat die minstens
2/3 van de stemmen achter zijn naam krijgt, wordt gekozen om de positie
in te vullen. Is dit na de eerste stemronde niet het geval, wordt een
nieuwe stemronde georganiseerd, zoals hoger beschreven. In geval dat
meerderde mensen stellen voor een functie en de 50%+1 regel niet
behaald wordt zal er een 2de ronde plaatsvinden waarbij dezelfde regels
als de 1ste ronde worden toegepast. In de 2e ronde hebben aanwezigen
de kans om zich te (her)stellen. Indien er weer niemand wordt verkozen
volgens de 50% +1 regel zal er een 3e ronde plaatsvinden.
D. In geval van gelijkheid van stemmen is de stem van de praeses
doorslaggevend.
E. Het FK wordt op de hoogte gebracht..
Art. 31 Ontslagname van de praeses
A. Bij ontslagname van de praeses neemt de vice-praeses de functie van de
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praeses over. Op de eerstvolgende praesidiumvergadering, die gesloten
plaatsvindt, beraden de overblijvende praesidiumleden er zich over, of
ze een nieuwe vice-praeses zoeken in hun eigen midden of daarbuiten
conform Art 29 C.
B. Het FK wordt op de hoogte gebracht..
Titel 3: Motie van wantrouwen
Art. 32 Een motie van wantrouwen kan worden ingediend tegen ieder officieel lid
van het praesidium. Zij kan bovendien individueel of collectief worden ingediend.
De hoofdredenen voor een motie zijn: 1) onvoldoende of niet uitvoeren van de
functie; 2) andere onregelmatigheden die de samenwerking met deze persoon
onmogelijk maken, doch zijn niet beperkt tot deze redenen. Een voorbeeld
hiervan: onverantwoordelijkheden inzake doopgebeuren met als gevolg verlies
van ons lokaal op het UZ. De motie tegen alle functies, behalve de functie van
Praeses, wordt schriftelijk en vergezeld van een duidelijke en gegronde motivatie
ingediend bij de Praeses. Een motie van wantrouwen tegen de Praeses wordt
ingediend bij de Vice – Praeses.
Art. 33 De Praeses (of Vice – Praeses) beslist of de motie ontvankelijk is. Indien
dit het geval is, licht de Praeses (of Vice – Praeses), ten minste één dag voor de
Algemene Vergadering, de rest van het praesidium in en brengt hen van dit feit op
de hoogte.
Art. 34 Elke motie van wantrouwen wordt behandeld op de Algemene
Vergadering, volgend op het moment wanneer de Praeses (of Vice – Praeses) de
rest van het praesidium hiervan op de hoogte heeft gesteld. Indien het geviseerde
lid niet aanwezig kan zijn op de bewuste vergadering, wordt de behandeling ervan
opgeschoven naar de eerst volgende Algemene Vergadering. Daar wordt de motie
hoe dan ook behandeld, ongeacht de afwezigheid van het geviseerde lid.
Art. 35 Bij aanvang van de Algemene Vergadering waarop de motie behandeld
wordt, overhandigt de Praeses aan elk aanwezig lid een document waarin de
aanklacht(en) beschreven staan. Hierna worden de grieven luidop voorgelezen
door de Praeses. Vervolgens wordt aan de indieners van de motie (dit kan 1
persoon of een hele groep zijn) en de geviseerde de kans gegeven zich te
verdedigen volgens het principe van ‘woord en wederwoord’. Na deze bespreking
wordt de motie afgesloten met een stemming, waarin de aanwezige leden zich
uitspreken over het al dan niet aannemen van deze motie. De stemming is geldig
indien minstens de helft van het huidig praesidium aanwezig is en indien minstens
2/3 meerderheid positief stemt tot aanname van de motie.
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Art. 36 Indien de motie wordt behandeld in de afwezigheid van het geviseerde lid,
dan vervalt de bespreking beschreven in art. 32 en wordt er meteen overgegaan
tot de stemming.
Art. 37 De motie is bindend. Indien de motie positief wordt onthaald, wordt het
geviseerde lid met onmiddellijke ingang geschorst als lid van het praesidium en
ontheven uit al zijn functies. Hij maakt vanaf dat moment geen lid meer uit van het
praesidium, voor de rest van het lopende academiejaar. Hij kan zich echter wel
opnieuw verkiesbaar stellen voor een functie in het praesidium van het volgende
academiejaar.
A. Conform Art. 30 B zal het praesidiumlint in dit geval ook ingeleverd
moeten worden.
Art. 38 De praeses kan enkel tot ontslag gedwongen worden door een motie van
wantrouwen, unaniem neergelegd op de A.V. en na vaststelling van herhaalde
of grove onregelmatigheden. Deze motie van wantrouwen wordt bekend
gemaakt in de A.V. en onder de leden. In de volgende A.V. wordt over het
ontslag unaniem gestemd in 1 stemronde, nadat de praeses haar/zijn
verdediging op zich heeft genomen.
Art. 39 Bij gelijkheid van stemmen wordt in de vervanging van de praeses
voorzien zoals bepaald in Art. 25 29. Deze verkiezingen moeten dan plaats
hebben binnen de 10 dagen na de A.V. Art. 40 Indien de motie van wantrouwen
aanvaard wordt, wordt in de vervanging van de praeses voorzien zoals bepaald
in Art. 25 29. Deze verkiezingen moeten dan plaats hebben binnen de 10 dagen
na de A.V..
titel 4: Doop en ontgroening
Art. 41 Het praesidium richt per werkingsjaar minstens één doop en één
ontgroening in. Naargelang de situatie of omstandigheden..
Art. 42 De V.B.K. verbindt zich ertoe om de richtlijnen die werden opgelegd door
het FaculteitenKonvent (FK) inzake studentendopen, na te leven. Elk lid dat zich
wenst te laten dopen, kan wanneer hij dit verzoekt deze dooprichtlijnen opvragen
en op basis daarvan, zonder enige verdere verplichting, af te zien van verdere
deelname aan de doop.
Art. 43 De schachten staan tijdens de doop, cantussen en ontgroening altijd onder
de supervisie van de Schachtentemmer en het DC (art.44). Deze dragen de volle
eindverantwoordelijkheid voor de doop en de ontgroening. De Praeses draagt
hierbij ook eindverantwoordelijkheid en kan aansprakelijk worden gesteld bij
ongevallen inzake doop - en ontgroeningsgebeuren indien deze zijn opgetreden
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door nalatigheid. De Schachtentemmer waarborgt de tradities en gebruiken van
de doop zodanig dat deze in grote lijnen steeds onveranderd blijft. De
Schachtentemmer kan ten alle tijden worden terug gefloten door de Praeses indien
deze van mening zijn dat aloude gebruiken niet gewijzigd mogen worden.
Art. 44 De Schachtentemmer kan, in samenspraak met de Praeses, een
doopcomité oprichten. Dit doopcomité (DC) bestaat uit ten hoogste 4 leden. In
het doopcomité kunnen enkel leden zetelen die gedoopt en ontgroend zijn bij
de V.B.K. .Hier geldt dat het DC aansprakelijk kan gesteld worden bij
ongevallen inzake doop – en ontgroeningsgebeuren. Ze organiseren de doop
en de verdere opdrachten voor de schachten. Het doopcomité moet
goedgekeurd worden door het praesidium met een gewone meerderheid. Het
kan vanaf dat moment op eigen initiatief samenkomen en beslissingen in
verband met de doop nemen, zolang deze in samenspraak zijn met de V.B.K.
en met de regels die door het praesidium of hogere instanties opgelegd
werden.
Art. 45 Aan leden kan, mits gegronde reden, de doop of ontgroening (of
verdere deelname aan (een van) beide activiteiten) geweigerd worden.
Art. 46 Enkel leden die zich hebben laten dopen én ontgroenen, verkrijgen het
statuut van commilito. Leden die zich laten dopen hebben, maar nog niet
(volledig) ontgroend werden, behouden het statuut van schacht, tot op het moment
dat zij de (volledige) ontgroening hebben doorgemaakt. Leden die de doop niet
(volledig) meemaakten, behouden het statuut van lid indien deze een lidkaart
hebben
Art. 47 Elk lid kan op gelijk welk moment zelf beslissen om elke verdere deelname
aan de doop of ontgroening te weigeren, zonder bijkomende verplichtingen, wat
gelijk staat aan uit de vereniging stappen. Een lid kan ook de doop of
ontgroening geweigerd worden indien dit onderbouwd wordt op een AV en hier
een stemming voor is, dit staat gelijk met het uit de vereniging sluiten.
Titel 5 : Tucht
Art. 48 Een praesidiumlid dat drie opeenvolgende keren onverontschuldigd
afwezig is op een vergadering, wordt als ontslagnemend beschouwd, behalve in
geval van overmacht. Ook wanneer een hem door het praesidium of Praeses
toebedeelde taak, een aantal opeenvolgende keren niet wordt uitgevoerd, wordt
het desbetreffende lid als ontslagnemend beschouwd. Voor dit aantal wordt een
onderscheid gemaakt tussen grote en kleine misstappen, waarbij 2 opeenvolgende
grote misstappen en 4 opeenvolgende kleine misstappen als maximum wordt
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beschouwd. De bepaling van grote of kleine misstappen gebeurd door Praeses,
waarvoor eerst met het hele praesidium wordt overlegd.
Art. 49 Elk praesidiumlid dient de Praeses op de hoogte te stellen van zijn
afwezigheid (of zijn te laat zijn) op een algemene vergadering, ten laatste één uur
voor de start van deze vergadering. Dit wordt gestaafd door een gegronde reden.
Enkel een geval van overmacht geeft recht op uitzondering van deze regel.
Art. 50: Bij het herhaaldelijk te laat komen zonder te verwittigen of een klacht,
anders dan een motie van wantrouwen, tegen een praesidiumlid neemt de Praeses
hier akte van en tracht dit in der minne te regelen met het betrokken lid. Blijkt dit
niet mogelijk te zijn, dan wordt deze klacht besproken op de volgende Algemene
Vergadering. Er wordt dan gestemd over de aard van de sanctie die genomen
wordt tegen het betrokken praesidiumlid:
A. Een verwittiging (3 verwittigingen staan gelijk aan een gedwongen
ontslag), die voor de rest overigens zonder gevolgen blijft;
B. Maatregelen, voorgesteld door de Praeses en gestemd door het
praesidium:
C. Het tijdelijk schorsen van het praesidiumlid;
D. Het laten vervallen van de verworven rechten en voordelen die de
functie inhouden, waarbij het betrokken lid wel nog mag zetelen in zijn
functie;
E. Andere dan de hierboven beschreven maatregelen;
F. Een gedwongen ontslag uit de functie.
De bespreking van de klacht gebeurt volgens ‘woord en wederwoord’, waarbij het
betrokken lid het laatste woord heeft. Hierna wordt een gewone stemming
georganiseerd, waar het beschuldigde lid echter niet aan kan deelnemen. Voor de
geldigheid van de stemming dient 50% van de stemmen aanwezig te zijn en dient
een volstrekte meerderheid (minstens 50% van de stemmen) gehaald te worden om
de sanctie te bekrachtigen.
Art. 51 De strafmaat voor het (herhaaldelijk) te laat komen wordt als volgt
bepaald. Elke minuut dat een betrokken lid te laat is (zonder verwittigen en
wanneer er geen sprake is van een geval van overmacht), wordt er naast diens
naam een streepje gezet. Bereikt het aantal streepjes 24, dan dient het
betrokken praesidiumlid verplicht een bak te zetten op de eerstvolgende
Algemene Vergadering na het bereiken van dit aantal streepjes. Het
(herhaaldelijk) niet naleven van deze sanctie, kan leiden tot verdere
maatregelen zoals beschreven in Titel 5: Tucht. Elk praesidiumlid wordt bij
het begin van het werkingsjaar van deze tuchtmaatregelen op de hoogte
gesteld. Bijkomende (interne) tuchtmaatregelen kunnen door de Praeses
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opgesteld worden en dienen eveneens kenbaar gemaakt te worden op de eerste
Algemene Vergadering. De geldigheid van deze bijkomende tuchtmaatregelen
bedragen maximaal 1 werkingsjaar, tenzij deze maatregelen opnieuw worden
gestemd door het praesidium van een volgend werkingsjaar.
Titel 6 : Interpretatie en wijzigingen van de statuten
Art. 52 Elk (praesidium)lid kan een aanvraag of voorstel tot wijziging van de
statuten of het inhoudelijke kiesreglement indienen. De aard van het voorstel
wordt door de Praeses bekeken en al dan niet ontvankelijk verklaard. Indien
het voorstel ontvankelijk wordt verklaard, legt de praeses het voorstel tot
wijziging voor aan het praesidium op de eerstvolgende Algemene
Vergadering. Een praesidiumlid kan middels zijn functie een voorstel tot
wijziging indienen; elk ander lid, niet behorende tot het praesidium, laat zijn
voorstel op de Algemene Vergadering vertegenwoordigen door een
praesidiumlid naar keuze.
Art. 53 De statuten kunnen enkel gewijzigd worden onder de volgende
voorwaarden:
a. De wijziging moet als agendapunt minstens een week op voorhand
aangekondigd zijn, en onder de leden bekend gemaakt worden.
b. Het voorstel tot wijziging wordt op de A.V. besproken.
c. De aanwezige leden stemmen in 1 stemronde over het geamendeerde
onderwerp. Een gewone meerderheid van het praesidium volstaat om een
wijziging goed te keuren.
Art. 54 Indien er discussie is in verband met de interpretatie van de statuten
heeft de praeses hierin de beslissende mening.
Art. 55 Elke wijziging van de statuten of het kiesreglement is bindend, tot op het
moment dat een tegenvoorstel wordt gestemd.
Art. 56 De statuten liggen ter inzage in het VBK-lokaal gelegen op de gelijkvloers
van B3 UZ Gent, De Pintelaan 185, Gent en kunnen tevens geraadpleegd worden
op de VBK-website.
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Titel 7: Algemene bepalingen
Art. 57 Een praesidiumlid in functie neemt geen partijpolitieke standpunten in
en/of standpunten of houdingen die de kring schade kunnen berokkenen.
Art. 58 De Vlaamse Biomedische Kring is opgericht in het jaar 2000.
Art. 59 De kleuren van de Vlaamse Biomedische Kring zijn blauw-paars.
Art. 60 Het wapenschild van de Vlaamse Biomedische Kring heeft de vorm van
een heraldisch vlaams schild, horizontaal aan het hoofd en afgerond aan de
voet, met een hoogte-breedte verhouding 7/5. Het schild is recht in 2 delen
verdeeld.
Art. 61 Het lied van de Vlaamse Biomedische Kring werd geschreven door
rederik Van Lancker op de melodie van ‘Les lacs du Connemara’ van Michel
Sardou. De tekst luidt zoals weergegeven in de studentencodex.
“Onrust in de stad
Biomedische op pad
Studenten uit hun koten
De blokkers op hun gat
Hef het glas omhoog
De pint in de lucht niet op de toog
Het hand op het hart
Als eerbetoon aan 't VBK
Drink nu op de nacht
En op de prof die morgen wacht
De nacht is nog lang
Dus wees niet bang voor 't VBK
Vul het glas nu weer
Voor de zoveelste keer
We zijn nog niet zat
Dus sluit maar aan 't volgende vat
We drinken nu op Gent
Zoals het hoort voor een student
Een student die nooit slaapt
Maar feesten gaat met 't VBK
Lalalalala…”
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Art. 62 Een commilito van de V.B.K. zal steeds handelen om de glorie en de eer
van de V.B.K. hoog te houden. Men zal steeds een trouwe vriend(in) en ware
broeder/zuster voor alle leden van de kring zijn, de blauw- paarse kleuren met
waardigheid dragen en niets ondernemen dat de kring kan schaden. Als hier niet
aan voldaan wordt, behoudt de praeses zich het recht de commilito op gepaste
wijze te sanctioneren. Bij zware sanctie is er een ⅔ meerderheid van het
voltallige praesidium nodig.

Gewijzigd conform de voorheen geldende statuten en voor echt verklaard door het
V.B.K. praesidium 2020-2021, op 27 september 2020

Praeses (Tom De Smet)

Vice-praeses (Korneel Meyers)

Secretaris (Lauren Terrace)
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