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I. Wezen van de club 

Artikel 01 Anabolica is de studentenclub voor de lerarenopleiding van de faculteit 

Mens en Welzijn aan HOGENT. De club is erkend door 

Studentenvoorzieningen HOGENT. 

Artikel 02 Anabolica is een feitelijke vereniging zonder winstoogmerk. 

Artikel 03 Anabolica heeft als doel studentikoze, sociale, culturele en sportieve 

activiteiten te organiseren voor studenten van de bovengenoemde 

opleiding en de leden van de club. 

Artikel 04 Anabolica heeft geen eigen politieke of filosofische overtuigingen, maar 

stelt zich pluralistisch op. 

Artikel 05 Anabolica heeft aandacht voor de verschillende aspecten van het 

studentenleven en tracht in haar gevarieerde activiteiten de 

samenwerking en het contact tussen de studenten te bevorderen. 

Artikel 06 De voertaal van de vereniging is het Nederlands. 

Artikel 07 Anabolica maakt geen deel uit van enig overkoepelend orgaan. 
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II. Actoren van de club 

 De leden 

Artikel 08 Eenmaal men lid is geworden, blijft men ook lid. “Actieve leden” zijn 

mensen met een lidkaart van het huidige werkingsjaar. 

Artikel 09 Alle leden zijn onderworpen aan de statuten van Studentenclub 

Anabolica en ondertekenen voor akkoord met de statuten. 

Artikel 10 Inschrijven 

Sectie 1 Elke persoon die lid wil worden van de club of zijn lidmaatschap wil 

vernieuwen mag dit ongeacht zijn of haar studies, leeftijd, enz. 

Sectie 2 Aan leden kan jaarlijks lidgeld gevraagd worden voor een lidkaart. Het 

bedrag wordt bij aanvang van het werkingsjaar door het bestuur bepaald. 

Sectie 3 Als er bezwaar is tegen het lidmaatschap van een bepaalde persoon kan het 

lidmaatschap geweigerd worden. Dit kan enkel mits een gegronde en niet-

discriminerende reden en wordt hiervan schriftelijk van op de hoogte 

gebracht door de AV. 

Sectie 4 Gegevens van de leden worden in principe bewaard in een databank. De 

gegevens worden in overeenstemming van de leden op bepaalde manieren 

gebruikt. 

Artikel 11 Bijdrages 

Sectie 1 Het praesidium mag voor elke activiteit die de club organiseert of waaraan 

de club deelneemt een bedrag vragen aan de aanwezigen. 

Sectie 2 Het te betalen bedrag voor (actieve) leden en niet-leden moet niet hetzelfde 

zijn. 

Sectie 3 De bijdrage wordt voor aanvang van de activiteit meegedeeld. Dit geldt niet 

voor bedragen aan derden. 

Artikel 12 Gedoopte en/of ontgroende leden van Anabolica doen steeds hun best 

hun clublint te dragen op alle activiteiten van Anabolica of waaraan 

Anabolica deelneemt. Het niet dragen van het lint kan gevolgen hebben 

in het al dan niet ontvangen van de vooropgestelde financiële voordelen 

en/of gevolgd worden door een ludieke straf. 

Artikel 13 Ieder actief ontgroend lid van Anabolica heeft stemrecht binnen de club, 

zowel tijdens de praesidiumverkiezingen als de ALV. De AV valt hier 

niet onder. Elke stemgerechtigde heeft één gelijke stem. 

Artikel 14 Sanctioneren van leden 

Sectie 1 Een lid kan gesanctioneerd worden bij blijvende financiële schulden, het 

vervalsen van documenten en misgedrag in clubverband. (bv.: pesten, 

vechten, stelen (van persoonlijk materiaal, studentenclubgerief zoals codices 

en clublinten en clubeigendom zoals het schild en geld uit de kassa) en 

onhandelbaar gedrag.)  
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Sectie 2 Het bestuur kan beslissen om bij bepaalde leden tijdelijk of permanent het 

lidmaatschap te schorsen. Dit wordt beslist op een AV waarop ook het 

desbetreffende lid mag aanwezig zijn.  

Sectie 3 Het bestuur behoudt het recht om het desbetreffende lid tijdens de 

beraadslaging tijdelijk van de AV te excuseren indien zij dit nodig acht. 

Sectie 4 Tijdens een schorsing kan dit lid kan geweerd worden van activiteiten 

naargelang de situatie en verliest deze zijn stemrecht.  

Artikel 15 Eretitels 

Sectie 1 Erelid 

1) Bij (al dan niet financiële) bijdragen aan de club kan een lid of externe een 

erelidkaart krijgen voor het desbetreffende werkingsjaar.  

2) Deze erkenning wordt door de AV beslist en toegekend. 

3) Een erelid is per definitie ook actief lid voor dat werkingsjaar, maar hoeft 

niet gedoopt of ontgroend te zijn. 

Sectie 2 Commilito honoris causa of senior honoris causa 

1) Een gelauwerd lid moet de verwachtingen van zijn/haar functie als 

commilito of praesidiumlid overstegen hebben. 

2) Het gelauwerd lid kan specifieke voordelen genieten. 

3) Voor de eventuele lauwering worden door de AV alle relevante pro-

praesidia, waarin de genomineerde actief was, discreet gecontacteerd. Hun 

mening moet worden bevraagd en in rekening worden genomen. 

4) De beslissing over het al dan niet toekennen van de eretitel wordt door de 

AV in samenspraak met relevante pro-seniores genomen, bij voorkeur in 

consensus. Bij gebrek aan consensus worden beslissingen met een 2/3 

meerderheid van de uitgebrachte stemmen goedgekeurd. Pro-seniores mogen 

hun stem ook schriftelijk doorgeven. 

5) Een gelauwerd lid krijgt steeds een nieuw lint, geschonken door de club. (zie 

art. 79 Sectie 06). 

 Het bestuur 

Artikel 16 De club wordt geleid en bestuurd door het praesidium, dat jaarlijks 

verkozen wordt zoals beschreven in Deel III.03. De acties en beslissingen 

die door het praesidium genomen worden, kunnen ze verantwoorden. 

Artikel 17 Bezetting van functies: 

Sectie 1 Het praesidium bestaat minstens uit een praeses, een vice-praeses, een 

penningmeester en een secretaris. 

Sectie 2 Mits voldoende kandidaten worden ook de functies besproken in art. 23 tot 

en met 25 naar keuze ingevuld. 

Sectie 3 Noch de praeses, noch de vice kunnen meer dan één functie op zich nemen. 

Andere praesidiumleden kunnen niet meer dan twee functies uitoefenen. 

Artikel 18 Een praesidiumlid mag nooit een persoonlijke opinie als standpunt van 

de club naar voren brengen. 
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Artikel 19 Het praesidium heeft zwijgplicht als het gaat over delicate en 

persoonlijke informatie waarover ze beschikken (medische en 

persoonlijke problemen, contactgegevens etc.).  

Artikel 20 Een praesidiumlid is verplicht om de statuten en addendum na te leven en 

te ondertekenen. 

Artikel 21 Het hoogpraesidium moet ingeschreven zijn aan Hogeschool Gent voor 

minimum 27 studiepunten voor de opening van het academiejaar. Andere 

praesidiumfuncties moeten voor minimum 27 studiepunten voor het 

academiejaar ingeschreven worden aan een officieel erkende hogeschool 

of universiteit in Gent.  

Artikel 22 Hoogpraesidium functies: 

Sectie 1 Praeses: 

1) Is de voorzitter van de AV. De praeses draagt de eindverantwoordelijkheid 

binnen de club. 

2) Moet voor 27 studiepunten ingeschreven zijn in de bovengenoemde 

opleiding (zie art. 01). 

3) Stelt samen met de secretaris de agenda op voor elke vergadering. 

4) Organiseert, delegeert en neemt taken op die niet statutair zijn vastgelegd. 

5) Is de woordvoerder van de club naar externen toe zoals de directie van de 

opleiding, de media, andere clubs, konventen etc. 

6) Heeft een volmacht over de rekening(en) van de club. 

Sectie 2 Vice-praeses: 

1) Vervangt de praeses bij afwezigheid. 

2) Staat waar nodig de andere praesidiumleden bij. 

3) Verantwoordelijk voor activiteiten van grotere omvang en richt hier 

eventueel een comité voor op (art. 26 Sectie 02). 

4) Heeft een volmacht over de rekening(en) van de club. 

Sectie 3 Penningmeester: 

1) Verzorgt alle financiële aangelegenheden van de club en bepaalt de uitgaves 

en inkomsten in samenspraak met het bestuur. 

2) Moet vanuit financieel oogpunt van alle activiteiten op de hoogte zijn en is 

verantwoordelijk voor de kassa. 

3) Maakt tegen elke AV een stand van zaken op van de financiële situatie van 

de club. 

4) Houdt een boekhouding bij waarin duidelijk de inkomsten en uitgaven staan 

vermeld. 

5) Let erop dat op het einde van het werkingsjaar alle rekeningen betaald zijn 

en het clubkapitaal boven het minimumstartbudget zit zoals beschreven in 

het addendum. 

6) Heeft een volmacht over de rekening(en) van de club en is verantwoordelijk 

voor de subsidies. 

Sectie 4 Secretaris: 

1) Is verantwoordelijk voor het opmaken van de verslagen van de vergadering 

en moet deze communiceren naar de leden van de AV. 

2) Is verantwoordelijk voor het bijhouden en het aanvullen van het archief met 

verslagen, ledengegevens, posters, foto’s… 
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3) Is hoofdredacteur van het clubboekje en een eventuele nieuwsbrief en zorgt 

ervoor dat dit op een regelmatige basis verschijnt en verdeeld wordt aan alle 

betrokkenen. 

4) Stelt samen met de praeses de agenda op voor elke AV. 

Artikel 23 Cultuur: 

Sectie 1 De cultuurfunctie, genaamd Activiteitenmeester, is een mogelijke 

omvattende functie van onderstaande taken. Deze functie kan ook 

opgesplitst worden in meerdere of alle onderstaande functies. 

Sectie 2 Feest: 

1) Is verantwoordelijk voor het organiseren van fuiven en andere feestelijke 

gelegenheden. 

2) Zorgt ervoor dat de AV tijdig op de hoogte worden gebracht van de op til 

staande activiteiten. 

3) Regelt de zaal, SABAM en de billijke vergoeding bij het plaatsvinden van 

een fuif/galabal. 

Sectie 3 Cultuur: 

1) Is de verantwoordelijke voor het organiseren van culturele activiteiten (quiz, 

gezelschapsspellenavond…), culturele uitstappen (brouwerijbezoek, 

stadsuitstap …) en zoekt daartoe, indien nodig, contact met andere clubs of 

kringen. 

2) Zorgt ervoor dat de AV tijdig op de hoogte worden gebracht van de op til 

staande activiteiten. 

Sectie 4 Sport: 

1) Is verantwoordelijk voor het organiseren van alles wat verband houdt met 

sport. 

2) Probeert voor de leden zoveel mogelijk de kans te geven aan verschillende 

sportactiviteiten en/of –competities deel te nemen, en zoekt daartoe, indien 

nodig, contact met andere clubs of kringen. 

3) Zorgt ervoor dat de AV tijdig op de hoogte worden gebracht van de op til 

staande activiteiten. 

Artikel 24 Public Relations: 

Sectie 1 Is een mogelijke omvattende functie van onderstaande taken. Deze functie 

kan ook opgesplitst worden in meerdere of alle onderstaande functies. 

Sectie 2 P.R. intern:  

1) Is verantwoordelijke om de leden en studenten van de opleiding op de 

hoogte te houden van op til staande activiteiten, zowel mondeling als fysiek. 

2) Verzorgt en verspreidt al het drukwerk zoals affiches, kalender, 

clubboekje… 

3) Zorgt ervoor dat de affiches minstens één week op voorhand ophangen in de 

relevante campussen van de opleidingen. 

Sectie 3 P.R. extern: 

1) Is verantwoordelijk om de externen (andere clubs, sponsors…) op de hoogte 

te houden van op til staande activiteiten zowel mondeling als fysiek. 

2) Is eindverantwoordelijke voor alles betreffende sponsoring voor de club, wat 

zowel materiële als geldelijk sponsoring omvat. Deze zorgt er ook voor dat 

de afspraken van de sponsorcontracten nageleefd worden. 
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Sectie 4 Media: 

1) Verzorgt de website en sociale media van de club. 

2) Doet het nodige onderhoud van de website en staat in voor het online 

fotoarchief. 

3) Zorgt ervoor dat alle communicatie en persoonlijke gegevens die online 

geplaatst worden voldoen aan de privacywetgeving.  

4) Doet alle communicatie via de diverse (sociale) mediakanalen. 

Artikel 25 Cantus: 

Sectie 1 De cantusfunctie, genaamd Biermeester, is een mogelijke omvattende 

functie van onderstaande taken. Deze functie kan ook opgesplitst worden in 

meerdere of alle onderstaande functies. 

Sectie 2 Schachtentemmer: 

1) Is verantwoordelijk voor het jaarlijks organiseren van de doop en 

ontgroening en leidt eventuele schachtenconventen.  

2) Mag een comité oprichten voor de doop en/of ontgroening (art. 26 Sectie 02) 

3) Is verantwoordelijk voor de schachten vanaf de doop tot aan de ontgroening 

en volgt het peter- meterschap op van deze schachten (zie Deel III.05). 

Sectie 3 Zedenmeester: 

1) Helpt de praeses bij het handhaven van de tucht tijdens activiteiten en in het 

bijzonder tijdens de cantussen. 

2) Heeft een zekere autonomie op cantussen die afgestemd is met de praeses. 

Bij beslissingen met betrekking tot een bepaald lid van de corona heeft de 

praeses de eindbeslissing. 

3) Helpt de schachtentemmer waar nodig. 

Sectie 4 Cantor 

1) Krijgt op de cantus het commando van de praeses tot het correct inzingen 

van gekende liederen. 

2) Is belast met het aanleren van liederen aan leden en engageert zich om af en 

toe nieuwe liederen aan te leren. Dit op een cantus of op een aparte 

zangavond/activiteit. 

3) Zorgt ervoor dat voor de aanvang van de cantus een liederenlijst en 

eventuele themacodex gemaakt is. 

Artikel 26 Ondersteuning van het praesidium 

Sectie 1 Major 

1) Indien het praesidium nood heeft aan meer ervaring in hun werking kan men 

een pro-senior vragen om zijn ervaring ter beschikking te stellen als major. 

2) Is nog student in een hogere opleiding en dit voor minimum 27 studiepunten 

of zit in zijn afsluitend jaar. 

3) Is een ondersteunende functie maar moet aanwezig zijn op de AV. 

Sectie 2 Comités   

1) De AV richt een comité op wanneer zij dit nodig achten om omvangrijke 

zaken te regelen. Mogelijkheden zijn een doop, ontgroening, lustrumjaar, 

aanpassen van de statuten etc. 

2) Het comité bestaat uit AV-leden en kan ook aangevuld worden met personen 

met relevante ervaring. 

3) Vergaderen autonoom en brengen verslag uit bij de AV. 
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 Externen 

Artikel 27 Sponsors 

Sectie 1 Bestuursleden van Anabolica kunnen iedereen vragen sponsor te worden als 

de club kan voldoen aan de afspraken die de sponsor voorlegt. Hier moet 

gebruik gemaakt worden van sponsorcontracten. Sponsors kunnen specifieke 

voordelen genieten.  

Sectie 2 Sponsoring kan zowel financieel als materieel zijn. 

Sectie 3 Er kan gesponsord worden voor zowel één activiteit als voor maximaal een 

volledig werkingsjaar. 

Sectie 4 Het bestuur kan geen sponsoring afsluiten voor meerdere jaren. 

Sectie 5 Het bestuur ziet erop toe dat de overeenkomst tussen de club en de sponsor 

eerlijk is voor zowel de beide partijen als voor de andere sponsors. 

Artikel 28 Meter of peter van de club 

Sectie 1 Het bestuur vraagt jaarlijks aan het clubcafé, of persoonlijk aan de eigenaar 

van dit clubcafé, of hij de club onder zijn hoede wil nemen als peter of 

meter. 
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III. Inrichting van de club 

 De Algemene Vergadering (AV) 

Artikel 29 De AV is het primaire beslissingsorgaan binnen de club. De leden van de 

AV zijn bevoegd om te beraadslagen en te beslissen in alle 

aangelegenheden die rechtstreeks of onrechtstreeks (de leden van) de 

club en/of de studenten van de opleiding (zie art.01) aanbelangen. 

Artikel 30 Aanwezigheid in de AV 

Sectie 1 Het praesidium is het bestuur van de AV. Ieder praesidiumlid wordt 

verondersteld elke vergadering bij te wonen en zich telkens voor te bereiden. 

Sectie 2 Van het bestuur moet minimum de helft aanwezig zijn. 

Sectie 3 Oprichters en pro-seniores maken deel uit van de AV en hebben stemrecht 

Sectie 4 Het is mogelijk als (oud-)lid of externe de AV bij te wonen met toestemming 

van de voorzitter rekening houdend met art 19. Ze hebben niet noodzakelijk 

spreekrecht. 

Sectie 5 Een aanwezige kan verplicht worden de AV te verlaten op vraag van 2/3 van 

de andere aanwezigen. 

Artikel 31 Tijdens het werkingsjaar (met uitzondering tot de vakantieperiodes) is er 

minimaal elke maand een AV. Het bestuur moet streven naar een 

wekelijkse AV. 

Artikel 32 De AV gebeurt op een vooraf overeengekomen, bij voorkeur vaste, plaats 

en tijd. Bevestiging, veranderingen of schrappingen worden door de 

praeses of de secretaris schriftelijk gecommuniceerd aan alle 

praesidiumleden en aan oprichters/pro-seniores die dit aanvragen. 

Artikel 33 De AV wordt door de voorzitter geopend, voorgezeten en gesloten. In 

geval van een gegronde afwezigheid van de praeses, wordt het 

voorzitterschap van de vergadering overgedragen aan de vice-praeses of, 

bij afwezigheid van beide, aan een ander lid van het hoogpraesidium. 

Artikel 34 Ieder praesidiumlid wordt verondersteld zich minimaal twee uur op 

voorhand te verontschuldigen bij de praeses, vice-praeses en secretaris 

indien men de vergadering niet kan bijwonen. 

Artikel 35 Stemmingen 

Sectie 1 Stemmingen door het bestuur kunnen enkel plaatsvinden op een AV.  

Sectie 2 Het praesidium heeft stemplicht, pro-seniores en oprichters hebben 

stemrecht, waarvan alle actoren maar één stem hebben. 

Sectie 3 Alle beslissingen worden pas na een grondige discussie genomen, bij 

voorkeur in consensus. Bij gebrek aan consensus worden beslissingen, met 

uitzondering van de statutair vastgestelde gevallen, met een gewone 

meerderheid (de helft + één stem) van de uitgebrachte stemmen 

goedgekeurd.  
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Sectie 4 Na goed geïnformeerd te worden over de discussie moet een praesidiumlid 

zijn stem doorgeven aan de voorzitter bij gegronde afwezigheid. 

Sectie 5 In geval van staking van stemmen, is de stem van de praeses 

doorslaggevend. 

Sectie 6 Het praesidium schaart zich steeds voltallig achter de goedgekeurde 

beslissing en brengt deze unaniem tot uitvoer. 

Artikel 36 Alle zaken besproken op de AV dienen door elke betrokkene 

vertrouwelijk behandeld te worden. 

 De Algemene Ledenvergadering (ALV): initiatief van de leden 

Artikel 37 Een Algemene Ledenvergadering heeft als doel om de leden concrete 

inspraak te geven in aangelegenheden met betrekking tot het reilen en 

zeilen van de club (bv. discussie voeren over gemaakte beslissingen van 

de AV die niet gedragen zijn, wantrouwen in een lid van de AV, 

statutaire inbreuken …). 

Artikel 38 Tijdens de ALV is er ruimte voor grondige discussie tijdens een forum 

waarbij de club samen een consensus probeert te vinden. In 

uitzonderlijke gevallen kan er over gegaan worden tot een stemming 

waar 2/3 meerderheid geldt van alle stemgerechtigde leden (art. 13). 

Artikel 39 De AV is ertoe gebonden het verzoek tot een ALV te accepteren en 

hiervoor de communicatie naar de leden te voorzien. 

Artikel 40 Dit verzoek moet schriftelijk aan de AV worden gericht en moet door 1/5 

van de actieve leden (art. 08) van naam, adres en handtekening voorzien 

zijn.  

Artikel 41 Het praesidium geeft binnen een korte termijn gevolg aan dit verzoek in 

overleg met de aanvragers. 

Artikel 42 De ALV wordt voorgezeten door één van de aanvragers of iemand 

aangeduid door hen. Deze duidt ook een notulist aan die het verslag 

communiceert naar de leden. 

 Praesidiumverkiezingen 

Artikel 43 Het praesidium wordt jaarlijks verkozen door middel van algemene 

verkiezingen waarbij alle stemgerechtigde leden (art. 13) hun stem 

kunnen uitbrengen. Er wordt gestemd voor of tegen elke kandidaat per 

functie. 

Artikel 44 Verkiezingscomité (VC) 

Sectie 1 De verkiezingen worden voorgezeten door een verkiezingscomité (VC), dat 

uit minstens twee actieve leden (art. 08) met praesidiumervaring bestaat 

waarvan minimum één in de huidige AV zetelt. 
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Sectie 2 Het VC wordt voor de verkiezingen aangesteld door de AV. Idealiter wordt 

dit minstens acht weken voor de verkiezingen vastgelegd. 

Sectie 3 Leden die de taak als VC hebben aanvaard, verliezen het recht om zich te 

stellen voor een praesidiumfunctie in de aankomende verkiezingen. 

Sectie 4 Vanaf dat een lid deel uitmaakt van het VC, moet dit lid zich neutraal 

opstellen gedurende het volledige verkiezingsproces. Dit lid behoudt wel 

zijn stemrecht. 

Sectie 5 Het VC is een autonoom orgaan naar aanloop en gedurende het 

verkiezingsproces. Hieronder verstaan we o.a. het bepalen van de in te 

vullen functies alsook het kiezen van de locatie, tijdstip en wijze van de 

verkiezingen. 

Sectie 6 Het VC kondigt beslissingen genomen uit Sectie 05 aan veertien dagen voor 

het verkiezingsmoment. 

Sectie 7 Het VC let er op dat de aanloop naar de verkiezingen correct en eerlijk 

verloopt en grijpt in waar nodig. (bv.: wanneer een kandidaat een concurent 

zwartmaakt of bedreigt, wanneer een kandidaat gebruik maakt van 

praesidiumvoordelen etc.) 

Sectie 8 Het VC stelt een niet-stemgerechtigde externe waarnemer aan die enkel 

aanwezig is op de verkiezingen. Deze moet ervaring hebben in het 

praesidiumwezen van een andere studentenclub/-kring. De taak van de 

externe waarnemer bestaat uit het verzekeren van een correct en eerlijk 

verloop van de verkiezingen. 

Artikel 45 Voorwaarden voor kandidaten 

Sectie 1 Enkel leden die ontgroend zijn bij Anabolica kunnen zich voor een 

praesidiumfunctie kandidaat stellen. 

Sectie 2 Kandidaten moeten voldoen aan de voorwaarden uit art. 21. 

Sectie 3 De functie van praeses wordt verkozen met een 3/4 meerderheid en is in 

eerste instantie voorbehouden aan leden die al minstens één volledig 

werkingsjaar in het praesidium van de club gezeteld hebben. Indien dit niet 

het geval is kan deze alleen met een volledige consensus verkozen worden. 

Sectie 4 De functies vice-praeses, penningmeester en secretaris moeten met een 2/3 

meerderheid van de uitgebrachte stemmen verkozen worden. Voor de 

aanvullende functies volstaat een gewone meerderheid (de helft + één). 

Sectie 5 De functies van praeses, P.R. intern en schachtentemmer zijn voorbehouden 

aan leden uit de opleiding (zie art. 01). 

Artikel 46 Alle stemgerechtigde leden (art. 13) hebben elk één stem per functie per 

ronde. 

Artikel 47 Verloop van de verkiezingen 

Sectie 1 Bij de start van de verkiezingen wordt het actieve praesidium ontbonden. 

Tussen dit moment en de benoeming van het voltallige hoogpraesidium is er 

geen bestuur en begeleidt het VC het proces naar een nieuw bestuur. 

Sectie 2 De verkiezingen bestaan uit twee delen, als eerste worden de 

hoogpraesidiumfuncties verkozen. Pas als deze volledig verkozen zijn 

worden de aanvullende functies in een tweede deel verkozen.  
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Sectie 3 Verkiezing hoogpraesidium 

1) Een verkiezing van een functie gaat door tot deze ingevuld is. Dit door 

middel van één of meerdere stemrondes (Sectie 05). 

2) Indien het VC merkt dat er geen consensus zal gevonden worden, kan deze 

beslissen om de verkiezing uit te stellen naar een latere datum. 

3) Nadat het volledige hoogpraesidium verkozen is, ondertekenen deze de 

statuten en addendum en volgt het officieel gedeelte en de hameroverdracht. 

Vanaf dit moment zijn deze personen in functie maar leidt het VC de verdere 

verkiezingen van de aanvullende functies. 

Sectie 4 Verkiezing aanvullende functies 

1) De functies worden verkozen in één of meerdere stemrondes (Sectie 05).  

2) Is er voor een bepaalde functie geen kandidaat, of werd er voor een functie 

niemand verkozen na drie rondes, dan beslist het nieuwe praesidium samen 

met het VC om voor deze functie nieuwe verkiezingen te houden op een 

later zelf in te vullen moment. Ze kunnen ook beslissen om deze functie door 

een reeds verkozen praesidiumlid in te vullen (art. 17, sectie 03) of helemaal 

niet in te vullen. 

3) Als een functie verkozen is, ondertekent deze persoon de statuten en 

addendum. 

Sectie 5 Verloop van een stemronde 

1) De kandidaten voor een bepaalde functie moeten zich voor de derde 

hamerslag kenbaar maken door recht te staan. Ze krijgen de kans om een 

kort pleidooi te houden waarna aan hen, door de aanwezige leden, vragen 

kunnen worden gesteld. 

2) Voor de aanvang van de stemming verlaten de kandidaten de zaal en wordt 

onmiddellijk tot de stemming overgegaan. 

3) De stemming geschiedt schriftelijk en anoniem. 

4) Blanco stemmen worden niet bij de andere stemmen geteld. Een ongeldige 

stem geldt als een stem tegen alle kandidaten. 

5) In geval van afwezigheid van een stemgerechtigd lid kan deze zijn stem op 

voorhand uitbrengen zoals het VC dit voorschrijft. Deze stem is enkel geldig 

voor de eerste ronde van desbetreffende functie. 

6) Eens de persoon verkozen is, vindt er direct een lintenoverdracht plaats. 

Artikel 48 Een lid die zich bewust is van zijn afwezigheid voor een bepaald 

verkiezingsmoment kan zich nog steeds kandidaat stellen maar moet deze 

afwezigheid minstens één week op voorhand melden. De kandidaat kan 

een advocaat kiezen binnen de stemgerechtigde leden die voor hem zal 

spreken. De advocaat kan nooit de huidige praeses zijn of het VC.   

Artikel 49 Indien een persoon voor de derde keer voor eenzelfde functie verkozen 

is, krijgt deze de titel van keizer. 

Artikel 50 Binnen één maand na de verkiezingen worden alle bezittingen van het 

vorige praesidium doorgegeven aan het nieuwe praesidium en worden de 

rekeninghouders aangepast. Dit kan gecombineerd worden met een 

overdrachtsvergadering. 
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 Ontslag 

Artikel 51 Een bestuurslid kan ontslag nemen uit diens functie of ontslag krijgen.  

Artikel 52 Ontslagname 

Sectie 1 Een bestuurslid neemt zijn ontslag steeds mondeling op een (indien nodig in 

spoed georganiseerde) AV. Deze meldt 14 dagen later diens beslissing aan 

het voltallige bestuur waarbij hij zijn ontslagname intrekt of bevestigt. 

Sectie 2 Ontslagname van een praeses 

1) Na de bevestiging van de ontslagname van de praeses beraadt de 

eerstvolgende AV, zonder de personen vermeld in art.30 Sectie 04, zich over 

de acties die kunnen volgen. In eerste instantie neemt de vice-praeses de 

functie over vanaf het moment van de mondelinge melding van ontslagname.  

2) Bij het effectief ontslag blijft de vice-praeses idealiter deze functie bekleden. 

3) Indien er geen unaniem consensus gevonden wordt voor een permanente 

aanstelling van de vice-praeses kan het bestuur unaniem besluiten om 

collectief ontslag te nemen. In dit geval komen er hoe dan ook nieuwe 

praesidiumverkiezingen (zie III.03). Het uittredende praesidium blijft de 

lopende zaken nog beheren tot aan het verkiezingsmoment. Verkiezingen 

moeten doorgaan binnen de 14 dagen na deze AV. 

4) Wanneer er geen akkoord gevonden wordt, organiseert men een ALV/ 

algemene ledenvergadering zoals in Deel III.02 beschreven. Hierin wordt in 

samenspraak met de leden een oplossing gezocht in eer en geweten met de 

beste bedoelingen voor de club als doel. 

Sectie 3 Ontslagname van een ander praesidiumlid 

1) Na de melding van de ontslagname wordt de functie tijdelijk ingevuld door 

de vice-praeses met ondersteuning van de AV (en eventueel de 

ontslagnemende).  

2) De AV kan na het effectieve ontslag beslissen, mits een stemming volgens 

art. 35, om de functie niet in te vullen (met uitzondering van een 

hoogpraesidiumfunctie), in hun midden in te vullen of de functie te 

coöpteren volgens art. 56. 

Artikel 53 Motie van wantrouwen 

Sectie 1 Een praesidiumlid kan uit haar/zijn functie ontzet worden na de vaststelling 

van incompetentie of herhaalde en grove onregelmatigheden (bv. diefstal 

van Anabolica goederen, schendingen van de statuten, delen van 

vertrouwelijke informatie, vervalsing en het openlijk in diskrediet brengen 

van de club) 

Sectie 2 Indien er mogelijkheid is tot herstel van vertrouwen kan het praesidium een 

redelijke termijn opleggen onder opgelegde voorwaarden waarna een 

beslissing tot ontslag genomen wordt. 

Sectie 3 De AV beslist of het praesidiumlid de gelegenheid krijgt om zelf ontslag te 

nemen. 

Sectie 4 Op de AV wordt over het ontslag gestemd in één stemronde zoals bepaald in 

art. 35 zonder de persoon in kwestie. Er wordt vervanging voorzien zoals 

bepaald in art. 52 Sectie 03. 
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Artikel 54 Motie van wantrouwen aan het adres van de praeses 

Sectie 1 De praeses kan enkel tot ontslag gedwongen worden door een motie van 

wantrouwen na vaststelling van incompetentie of herhaalde en grove 

onregelmatigheden (bv. diefstal van Anabolica goederen, schendingen van 

de statuten, delen van vertrouwelijke informatie, vervalsing en het openlijk 

in diskrediet brengen van de club) 

Sectie 2 De motie van wantrouwen wordt ingediend op de AV en wordt aanvaard met 

2/3 meerderheid van de stemmen met uitzondering van de praeses. 

Sectie 3 Er kan geopteerd worden voor een herstelperiode onder opgelegde 

voorwaarden door de AV. Na deze periode beslist de AV met 2/3 

meerderheid van de stemmen, met uitzondering van de praeses, of de 

stemming over het ontslag plaats zal vinden. 

Sectie 4 De motie van wantrouwen en moment van stemming wordt gecommuniceerd 

naar de leden. 

Sectie 5 In de volgende AV wordt over het ontslag gestemd in één stemronde en 

vereist een 2/3 meerderheid, nadat de praeses haar/zijn verdediging op zich 

heeft genomen. 

Sectie 6 Indien de motie van wantrouwen aanvaard wordt, wordt in de vervanging 

van de praeses voorzien zoals bepaald in art. 52 Sectie 02.  

Artikel 55 Motie van wantrouwen vanuit de leden 

Sectie 1 De leden kunnen een motie van wantrouwen indienen tegen een 

praesidiumlid of het volledige praesidium. 

Sectie 2 Deze moties kunnen ingediend worden via een ALV, georganiseerd volgens 

Deel III.02. 

Sectie 3 Op diezelfde ALV wordt gestemd over een direct ontslag die met een 2/3 

meerderheid van aanwezigen wordt beslist. 

Artikel 56 Coöptaties 

Sectie 1 Een functie kan, enkel na een ontslag, opnieuw ingevuld worden door een lid 

die geen deel uitmaakt van de AV.  

Sectie 2 Coöptaties mogen nooit meer dan 1/3 bedragen van het aantal rechtstreeks 

verkozenen. 

Sectie 3 De open praesidiumfunctie wordt bekendgemaakt onder de leden die één 

week de tijd hebben hun kandidatuur te stellen. Het praesidium stemt over de 

opvolging na interpellatie van de kandidaten. 

Sectie 4 Het praesidium stemt over de binnengekomen kandidatuur/kandidaturen. De 

kandidaat die in een eerste stemronde een meerderheid van de uitgebrachte 

stemmen behaalt, is verkozen. Is er geen vereiste meerderheid, dan kan de 

praeses overgaan tot een tweede stemronde waarbij nog enkel voor de twee 

kandidaten kan gestemd worden die in de eerste stemronde de meeste 

stemmen behaalden. 

Artikel 57 Een ex-bestuurslid dient alle clubeigendommen in te leveren en dit 

binnen 14 dagen na het effectieve ontslag. 

Artikel 58 Het ex-praesidiumlid verliest het recht zijn praesidiumtitel van het 

desbetreffende jaar te dragen. 
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Artikel 59 Na de definitieve ontslagname verliest dit ex-praesidiumlid het stemrecht 

in de AV. 

 Doop en ontgroening 

Artikel 60 Geen enkel lid van de club is verplicht gedoopt te worden. Een niet-

gedoopt lid krijgt echter geen clublint en wordt niet toegelaten tot de 

cantussen. 

Artikel 61 De doop en de ontgroening worden georganiseerd door de 

schachtentemmer. De schachtentemmer treft hiervoor alle maatregelen en 

richt eventueel een comité hiervoor op. 

Artikel 62 Leden hebben het hele jaar door het recht om opdrachten te weigeren, 

mits gegronde reden. 

Artikel 63 De club volgt nauw de regels van het doopdecreet op en legt zekere 

nadruk dat zware fysieke inspanningen, het gebruik van bloed, 

uitwerpselen, urine, bedorven producten, rauwe dierlijke onderdelen en 

publiekelijk volledig uit de kleren gaan verboden is op de doop. 

Artikel 64 De verplichting tot gebruik van alcohol, in gelijk welke vorm tijdens de 

doop, is verboden. 

Artikel 65 De schachtentemmer heeft het recht om een bepaald lid te schorsen van 

de doop, mits gegronde reden. 

Artikel 66 Nadoop 

Sectie 1 Een nadoop is er alleen op expliciete vraag van leden en na de goedkeuring 

van het praesidium. 

Artikel 67 Peter- en meterschap 

Sectie 1 De peter(s) en/of meter(s) begeleiden de schacht doorheen het jaar en zorgen 

ervoor dat de schacht zich thuis voelt in de club. 

Sectie 2 Een schacht mag maximum drie peters/meters hebben. 

Sectie 3 De peter(s) en/of meter(s) van een schacht zijn degenen die de schacht 

hebben gekocht tijdens de doopcantus. 

Sectie 4 Het peter- en meterschap blijft doorgaan zolang beide lid blijven in de club. 

Artikel 68 Na de toewijzing van een peter of meter krijgt de net gedoopte schacht 

van hun peter of meter een clublint en een schachtenformulier/-boekje. 

Artikel 69 De schachten tonen hun dank aan hun peter(s) en/of meter(s) door 

opdrachten uit te voeren. De peter(s) en/of meter(s) bepalen wat deze 

opdrachten zullen inhouden. 

Sectie 1 Het mogen niet meer of minder dan drie opdrachten zijn. 

Sectie 2 Is er meer dan één persoon peter/meter, blijft het totaal op drie opdrachten. 
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Sectie 3 De schachtentemmer neemt de taak van peter/meter op bij een niet-

verkochte schacht. 

Sectie 4 Deze opdrachten mogen niet uitgevoerd worden op de volgende momenten 

tenzij de schacht zelf toestemming geeft: 

1) tussen 2 uur en 8 uur ’s morgens, 

2) als de schacht les heeft, 

3) twee weken voor en na elk examen of een stageperiode en tijdens deze 

periodes, 

4) in vakantieperiodes. 

Sectie 5 De opdrachten mogen in GEEN geval seksistisch, vernederend, racistisch of 

illegaal van aard zijn. 

Sectie 6 De schachtentemmer en/of praeses mogen/kunnen indien zij het nodig 

achten het uitvoeren van een opdracht verbieden, of in samenspraak extra 

regels toevoegen. 

Sectie 7 De schacht mag controle en/of hulp inroepen van de schachtentemmer om de 

opdracht uit te voeren. De schacht mag ook mits raadpleging van de 

schachtentemmer een opdracht weigeren. 

Sectie 8 Het praesidium kan opdrachten aan de schacht geven in de plaats van de 

peter(s)/meter(s) in overleg met de betrokken partijen. 

Artikel 70 Op geen enkel moment mogen opdrachten financiële gevolgen hebben 

voor schachten. Noch de meters/peters noch de club kunnen geld eisen 

om tot de ontgroening over te gaan. Indien bepaalde kosten gemaakt 

moeten worden, moet dit betaald worden door de opdrachtgever. 

Artikel 71 Leden die worden gedoopt blijven schacht tot ze ontgroend worden. 

Artikel 72 Voorwaarden voor de ontgroening 

Sectie 1 Actief lid zijn van Anabolica. 

Sectie 2 Gedoopt zijn bij Anabolica. 

Sectie 3 Moet minimum 4 maanden de schachtenfunctie gedragen hebben. 

Sectie 4 Moet naar goeddunken van het praesidium voldoende activiteiten hebben 

meegemaakt. 

Sectie 5 Moet een aantal liedjes uit het hoofd kunnen zingen. Ten minste het clublied, 

Io Vivat en Gaudeamus igitur. 

Sectie 6 Worden geëvalueerd op volgende onderdelen: 

1) Het succesvol volbrengen van de 3 opdrachten van de peter(s)/meter(s). 

2) Het succesvol volbrengen van de ontgroeningsopdrachten. 

3) Het voorleggen van een volledig ingevuld schachtenformulier/-boekje. 

Artikel 73 Na de ontgroening wordt de schacht een commilito. 

 Cantussen 

Artikel 74 Enkel gedoopte personen worden toegelaten op de cantus, mits enkele 

uitzonderingen (introductiecantus, doopcantus, familiecantus). 
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Artikel 75 De praeses en de zedenmeester behouden het recht om personen op een 

cantus te weigeren als ook om personen “ex” te sturen. 

Artikel 76 Indien een lid van de corona door de zedenmeester of de praeses het 

bevel krijgt om de zaal te verlaten, dient men dit bevel onmiddellijk op te 

volgen. De vice-praeses gaat mee naar buiten om het lid een kans te 

geven zich te verdedigen. De vice-praeses brengt hierna verslag uit bij de 

praeses. 



Statuten Anabolica  19/23 

IV. Uiterlijk van de club 

Artikel 77 Het schild is opgesplitst in drie delen met bovenaan de naam van de club, 

in een blauw Serif-font, met witte achtergrond. Links onderaan staat de 

oorsprong van de club, de L.O.-richting, afgebeeld als een blauwe sporter 

met de blauwe letters L.O. achter hem, afgebeeld door middel van een 

danslint. De achtergrond is wit. Rechts onderaan staat de leuze “Ut Vivat 

Crescat Floreat Anabolica!” afgebeeld in het wit op een blauwe 

achtergrond. Het schild is toegevoegd in bijlage 1. 

Artikel 78 Het clubschild en de clubvlag dienen ieder jaar een opknapbeurt te 

ondergaan, waardoor zij hun trots blijven behouden. 

Artikel 79 Linten 

Sectie 1 Elk lint is marineblauw en wit met de witte kleur bovenaan. 

Sectie 2 Schachten- en commilitoneslinten zijn 70 cm lang en 5 cm breed. 

Sectie 3 Praesidiumlinten zijn 10 cm breed en wordt aan de uiteinden samengenaaid. 

Op het lint staat met gouden letters van boven naar onder de naam/bijnaam, 

het schild en chronologisch de functies met bijhorende jaartallen. 

Sectie 4 Het praeseslint is 13 cm breed en heeft franjes aan de uiteinden. Op het lint 

staat met blinkende gouden letters van boven naar onder de naam/bijnaam, 

het schild met daaronder de functie praeses en het jaartal. De praeses kan er 

ook voor kiezen om eerdere functies op het lint te plaatsen boven de 

praesesfunctie in chronologische volgorde. 

Sectie 5 Een keizer-praesidiumlid mag een nieuw praesidiumlint dragen zoals 

beschreven in sectie 3 met toevoeging van de titel “keizer” boven zijn/haar 

functie, franjes aan de uiteinden en dit alles in blinkende gouden letters. 

Sectie 6 Linten voor gelauwerde leden 

1) Alle letters en tekens worden in blinkend goud geborduurd. 

2) Op een commilitoneslint worden gekruiste eikenbladeren geborduurd. 

3) Op een praesidiumlint worden de verschillende functies gevolgd door 

‘commilito honoris causa’ geborduurd en gekruiste eikenbladeren om af te 

sluiten. 

4) Op een praeseslint worden de verschillende functies gevolgd door ‘senior 

honoris causa’ en gekruiste eikenbladeren om af te sluiten. 

Sectie 7 Iedereen behalve de peter, meter en ereleden financieren hun eigen lint. 

Artikel 80 Pro-praesidia mogen een clubpetje dragen tijdens activiteiten. 
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V. De statuten 

Artikel 81 Indien er zich zaken voordoen die niet voorzien zijn in de statuten beslist 

het praesidium naar eer en geweten met altijd de beste bedoelingen voor 

de club als doel. 

Artikel 82 Wijzigen van de statuten 

Sectie 1 Moet als agendapunt minstens 14 dagen op voorhand aangekondigd zijn en 

onder de leden bekend gemaakt worden. 

Sectie 2 Gedurende deze periode hebben alle ontgroende leden recht op inspraak en 

kunnen dit aan de AV meegeven. 

Sectie 3 De vijf meest recente pro-seniores moeten hiervan persoonlijk op de hoogte 

gebracht worden. 

Sectie 4 Op de AV waar de stemming gebeurt moet het voltallig praesidium 

aanwezig zijn en minimum vier pro-seniores. 

Sectie 5 De wijziging(en) wordt goedgekeurd met een 2/3 meerderheid. 

Sectie 6 De wijziging(en) worden aan de leden kenbaar gemaakt door middel van de 

officiële kanalen. 

Artikel 83 De statuten staan op de officiële website van de club en kunnen steeds 

verkregen worden via het praesidium. 

Artikel 84 Ter aanvulling van de statuten bestaat er een gesloten addendum dat 

enkel dient ter ondersteuning van het bestuur. 
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VI. Algemene Bepalingen 

Artikel 85 Anabolica is opgericht in 1995. 

Artikel 86 De oprichter is Philippe Dejonghe. 

Artikel 87 De kleuren van Anabolica zijn wit en marineblauw. 

Artikel 88 Het clublied van Anabolica luidt: 

Sectie 1 Strofe 1 

Te dik, te zwaar, te traag, ge moet aan sport doen beste vriend! 

‘t Is maar azo dat een regent zijn geld verdient! 

Vindt ge van uzelf mijn gewicht dat valt niet op? 

Pak een glas, vul het en giet het in uwen kop! 

Sectie 2 Refrein:  

Anabolica Alcoholica, 

Laat de glaasjes vullen! 

Anabolica alcoholica, 

Drink ze nu maar uit! 

Sectie 3 Strofe 2 

Neuro-, fysio-, biologie, anatomie. 

Als je lichaam piept, komt ge maar af naar het genie! 

Lever naar de maan en een buik van hier tot daar! 

Lap dat komt door al dat pinten drinken tijdens ‘t jaar! 

Sectie 4 Refrein 

Sectie 5 Strofe 3 

Onze trotse kleuren zijn stralend wit en blauw. 

Onze vaten bier staan altijd ijzig kou. 

Wij zijn Anabolica en dat is genen brol. 

Pak uw pint, drink ze leeg. 1,2,3, schol!!!  

Sectie 6 Refrein 

Sectie 7 (De leden drinken Ad Fundum)   
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VII. Bijlage 

Het officiële schild van studentenclub Anabolica 

 

 


