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TITEL 1: WEZEN VAN DE VERENIGING
Art.1 Politeia is de faculteitskring van de Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen aan de
Universiteit Gent.
Art.2 Politeia is een feitelijke vereniging opgericht op 24 januari 1961 door de studenten van
de Staats- en Sociale Wetenschappen, met als doel het behartigen van de belangen van de
studenten in deze sectie.
Art.3 De vereniging maakt deel uit van het Faculteitenkonvent -de leden zijn aldus lid van dit
overkoepelend orgaan- en erkent zo de statuten van het Faculteitenkonvent.
Art.4 Politeia is een open en pluralistische vereniging. De voertaal is het Nederlands.



TITEL 2: DE LEDEN VAN DE VERENIGING
Art.5 Elke student kan lid worden mits aankoop van een FK-lidkaart waarvan de prijs
vastgesteld wordt door het DB voor de 1e werkdag van het academiejaar. Het bezit van een
lidkaart kan niet verplicht worden gesteld om deel te nemen aan activiteiten van Politeia.
Art.6 Personen die om een of andere reden een bijzondere betekenis gehad hebben voor de
faculteit en/of vereniging kunnen erelid worden. Het DB bepaalt of zij dit invoeren voor
desbetreffend werkingsjaar en wie in aanmerking komt voor dit lidmaatschap. Lidmaatschap
wordt toegekend mits betaling van een donatie, jaarlijks bepaalt door het DB. De organisatie
van het erelidmaatschap wordt door het DB vastgelegd voor aanvang van het academiejaar.



TITEL 3: HET DAGELIJKS BESTUUR (DB)

HOOFDSTUK 1: SAMENSTELLING VAN HET DB
Art.7 Het DB is het verkozen orgaan van Politeia. Deze bestaat uit het kernbestuur en de
andere DB-leden. Het is samengesteld uit de stemgerechtigde bestuursleden. Naargelang de
noodwendigheid kan het DB voor het lopende academiejaar functies met stemrecht bij creëren.
De leden van het DB moeten lid zijn van Politeia. De leden van het DB moeten ingeschreven
zijn als student aan de faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen van de UGent gedurende
het academiejaar waarin ze hun functie uitvoeren.

AFDELING 1: DE PRAESES
Art.8 De praeses is de woordvoerder van Politeia en voorzitter van het kernbestuur. Wie zich
kandidaat stelt voor deze functie moet reeds geslaagd zijn voor de eerste bachelor Politieke en
Sociale Wetenschappen, en moet tenminste één werkjaar ervaring hebben binnen het DB. De
praeses moet ontgroend zijn bij Politeia, of moet dat laten doen in het jaar waarin hij/zij de
functie opneemt. De praeses roept de vergadering samen en zit deze voor. Als voorzitter
coördineert hij de uitvoering van alle door het DB goedgekeurde initiatieven. In het belang van
de vereniging neemt hij samen met het kernbestuur tevens alle maatregelen waartoe
noodwendigheid noopt. Binnen de drie werkdagen wordt de DB verwittigd. Ieder initiatief van
de praeses moet vooraf door het DB goedgekeurd worden. De functie van praeses kan niet
worden gecombineerd met een andere functie binnen het praesidium.
Art.9 Wanneer de praeses in de onmogelijkheid verkeert haar/zijn 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.
Art.10 Indien de praeses ontslag neemt of uit zijn functie wordt ontzet, oefent de vice-praeses
de functie van praeses uit tot wanneer een nieuwe praeses wordt aangeduid door coöptatie.
Art.11 De praeses en/of vice-praeses vertegenwoordigt Politeia binnen het FK.



AFDELING 2: DE VICE-PRAESES
Art.12 De vice-praeses staat de praeses bij met raad en daad en zetelt in het kernbestuur. De
vice-praeses moet voor minstens 42 studiepunten geslaagd zijn, aan de faculteit Politieke en
Sociale Wetenschappen, bij de aanvang van zijn mandaat. De vice-praeses moet ontgroend zijn
bij Politeia, of dit laten doen in het jaar waarin hij/zij de functie opneemt. Hij/zij neemt in het
bijzonder de functie van de praeses over in geval van diens onmogelijkheid zijn bevoegdheden
uit te oefenen. De functie van vice-praeses kan niet worden gecombineerd met een andere
functie binnen het praesidium.
Art.13 De praeses en/of vice-praeses vertegenwoordigt Politeia binnen het FK.

AFDELING 3: DE PENNINGMEESTER
Art.14 De penningmeester is de financiële verantwoordelijke van Politeia en zetelt in het
kernbestuur. De penningmeester moet voor minstens 42 studiepunten geslaagd zijn, aan de
faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen, bij de aanvang van zijn mandaat. Hij/zij moet
tenminste één werkjaar ervaring hebben binnen het dagelijks bestuur van de vereniging. Op de
eerste vergadering van het DB van elke maand brengt hij verslag uit over de financiële
toestand. De penningmeester kan slechts betalingen doen ter uitvoering van de door het DB
goedgekeurde verrichtingen, behoudens de gevallen van noodwendigheid. Ook de door de
praeses bij noodwendigheid gedane verrichtingen dienen naderhand door het DB bekrachtigd
te worden. De penningmeester is verantwoordelijk voor elke betaling die zonder machtiging
werd verricht. De functie van penningmeester kan niet worden gecombineerd met een andere
functie binnen het praesidium.
Art.15 In de uitoefening van zijn functie houdt de penningmeester het kasboek bij. Het
kasboek omvat de zorgvuldige opgave van de financiële verrichtingen. Elk lid van het DB mag
het kasboek controleren en de penningmeester ter verantwoording roepen op de vergaderingen
van het DB.
Art.16 De penningmeester is belast met het bijhouden van de individuele rekeningen van de
diverse activiteiten. Hij wordt hierin bijgestaan door de leden van het DB die de
desbetreffende activiteiten organiseren. Ten laatste één maand na de activiteit wordt de
desbetreffende activiteit afgesloten. Een financieel verslag wordt op de eerstvolgende
vergadering van het DB voorgelegd.
Art.17 De penningmeester maakt tegen de eerste werkdag van juni een globaal financieel
jaarverslag op. Het aftredende DB verleent hem hiervoor kwijting. Het financiële jaarverslag wordt
samen met het kasboek overhandigd aan de opvolger in de functie van penningmeester.



AFDELING 4: DE STUDIEPRAESES
Art.18 De studiepraeses is belast met de organisatie van alle initiatieven die aangewezen zijn
om de dienstverlening op studievlak te bevorderen en de gemeenschappelijke studiebelangen
te behartigen. Is tevens ook verantwoordelijk voor de organisatie van de tweejaarlijkse
boekenverkoop.

AFDELING 5: DE FORUMPRAESES
Art.19 De forumpraeses staat in voor het maatschappijkritisch denken binnen de faculteit.
Hij/zij creëert hiervoor een platform waarbinnen de studenten aan de faculteit hun stem
kunnen laten gelden over al dan niet actualiteits- of studiegebonden aangelegenheden. Per
werkingsjaar kan de titel van deze functie aangepast worden door het DB.

AFDELING 6: DE CULTUURPRAESES
Art.20 De cultuurpraeses staat in voor de organisatie van culturele activiteiten.

AFDELING 7: DE DEBATPRAESES
Art.21 De debatpraeses staat in voor de organisatie van debatten, lezingen en andere
actualiteits-en studiegerelateerde evenementen.

AFDELING 8: DE FEESTPRAESES
Art.22 De feestpraeses organiseert diverse festiviteiten van Politeia zoals een galabal, fuiven
en recepties.

AFDELING 9: DE SPORTPRAESES
Art.23 De sportpraeses organiseert activiteiten in zoveel mogelijk disciplines op facultair en
interfacultair niveau. Hij zetelt namens Politeia in de Sportsenaat van de Universiteit Gent.

AFDELING 10: DE PR
Art.24 De PR bestaat uit PR-extern, -intern, en web. De verantwoordelijkheden kunnen binnen
de ploeg onderling verdeeld worden.



Art.25 De PR-extern is belast met het aantrekken van externe fondsen tot (mede)financiering
van activiteiten. Het is tevens zijn taak om de relaties met die sponsors te onderhouden en
ervoor te zorgen dat zowel Politeia als de sponsor in kwestie hun contractuele verplichtingen
nakomen.
Art.26 De PR-intern is belast met de interne communicatie van Politeia, verzorgt de
administratie en het archief van de vereniging en staat in voor het grafisch vormgevende werk
binnen het DB. Hij neemt op vergaderingen eveneens de taak van secretaris op zich, en maakt
van elke vergadering een verslag dat uiterlijk voor de eerstvolgende vergadering aan de
DB-leden wordt bezorgd. Wanneer hij deze taak tijdelijk niet kan uitvoeren, duidt het DB een
DB-lid aan dat hem vervangt
Art.27 Web verzorgt de publiciteit van de door het DB georganiseerde activiteiten en
onderhoudt eveneens de online kanalen van Politeia.

AFDELING 11: CONTACTPERSOON MET STURA
Art.28 De Stura is deontologisch onafhankelijk van Politeia, de contactpersoon is volwaardig
lid van het DB. De contactpersoon wordt niet volgens de regels van het kiescontract verkozen.
De praeses en de voorzitter van StuRa stellen gezamenlijk een kandidaat voor die goedgekeurd
moet worden door de overige leden van het DB. De StuRa dient doorstroming van informatie
van de studentenvertegenwoordigers naar Politeia te voorzien en omgekeerd om zodoende een
herkenbare link te geven aan de studentenvertegenwoordiging. Eén lid van het DB zetelt in de
StuRa met automatisch stemrecht.
Art.29 Hij is ook vertegenwoordiger van Politeia in de StuRa.

AFDELING 12: VASTE MEDEWERKERS
Art.30 Elk academiejaar is er de optie om vaste medewerkers (VM’s) aan te stellen. Deze
vormen een uitzondering op Art.7 en studeren bijgevolg niet meer aan de faculteit Politieke en
Sociale Wetenschappen. De VM moet ontgroend zijn binnen de vereniging en student zijn in
Gent. Om in aanmerking te komen voor de functie VM moet men een volledig academiejaar
ingeschreven zijn geweest aan de faculteit.
Art.31 VM’s kunnen enkel aangesteld worden binnen de functies feestpraeses, cultuurpraeses,
sportpraeses en PR met een maximum van één VM per functie. Bijgevolg kunnen zij niet
worden aangesteld binnen de functies van het kernbestuur, studiepraeses, forumpraeses,
debatpraeses of als contactpersoon met StuRa.
Art.32 Studenten die aan de faculteit studeren zullen altijd voorrang krijgen op het aannemen
van VM’s.



Art.33 VM’s zijn volwaardige leden van het DB. Zij worden op dezelfde manier verkozen,
ontheven uit hun functie en vervullen dezelfde taken als andere DB-leden. De correcte
naleving van Art.30, Art.31 en Art.32 valt onder verantwoordelijkheid van het kernbestuur.

AFDELING 13: HET CANTUSPRAESIDIUM
Art.34 Deze omvat de twee zedenmeesters, de cantor en de schachtentemmer. Deze vormen
een uitzondering op Art.7 en moeten bijgevolg niet meer aan de faculteit Politieke en Sociale
Wetenschappen studeren. Leden van het cantuspraesidium moeten ontgroend zijn binnen de
vereniging en student zijn in Gent.
Art.35 Deze personen worden verkozen op de verkiezingscantus. De kandidaat voor de functie
van schachtentemmer moet een volledig academiejaar als student ingeschreven zijn geweest
aan de faculteit Politieke en Sociale wetenschappen.
Art.36 Deze personen zijn volwaardig lid van het DB. Ze zijn gezamenlijk verantwoordelijk
voor de organisatie van cantussen en zijn de spreekbuis van het DB in het doopcomité en
omgekeerd.

AFDELING 14: COÖPTATIE
Art.37 Het DB zal in twee gevallen verplicht zijn tot coöptatie. Het betreft hier de coöptatie
van leden die de statutaire bestuursfuncties opnemen die op het moment van de verkiezing van
het DB nog niet bezet waren en de coöptatie van leden die de functie opnemen van een DB-lid
dat ontslag nam of ontslagen werd.
Art.38 Overeenkomstig Art.7 kan het DB, naargelang de noodwendigheid en voor de duur van
een werkingsjaar, functies met stemrecht bij creëren d.m.v. coöptatie, maar dit is niet verplicht.
Art.39 De coöptatie-procedure verloopt als volgt: Eerst wordt de desbetreffende functie
publiekelijk open verklaard via ad-valvasbericht. Vervolgens wacht het DB de kandidaturen
van de desbetreffende functie af. Ook DB-leden kunnen zich kandidaat stellen. Tenslotte gaat
het DB over tot een stemming op de eerstvolgende vergadering. Er wordt gestemd bij ⅔
meerderheid, bij een aanwezigheid van ⅔ van het DB. Zijn verkiezing wordt besproken op de
eerstvolgende AV. De coöptatie-procedure die het gevolg is van ontslag(name) mag maximaal
drie weken duren.

AFDELING 15: LIDMAATSCHAP



Art.40 Elk lid van het DB ondertekent de lijst van DB leden, en bevestigt zo zijn lidmaatschap
van dit DB.

HOOFDSTUK 2: VERKIEZING VAN HET DB
Art.41 Jaarlijks zullen verkiezingen worden georganiseerd voor het bestuur van de vereniging.
De procedure hiertoe is voorzien in een kiescontract. Het kiescontract zal jaarlijks geëvalueerd
worden en dit uiterlijk op een algemene vergadering, welke dient plaats te vinden voor de start
van het tweede semester.
Art. 42 De verkiezingen van het DB gebeurt via de leden van de vereniging die op een
kandidaat-lijst kunnen stemmen. Een kandidaat-lijst bestaat uit drie personen: praeses,
vice-praeses en penningmeester. De ontvankelijkheid van de kandidaten wordt bepaald door
Art. 8, Art. 12 en Art. 14. Door middel van een contract dat wordt afgesloten met de
kandidaat-lijst(en) wordt een vlot en eerlijke verloop van de verkiezingen gegarandeerd. Na de
bekendmaking van de verkozen lijst verspreiden zij een bericht met de oproep naar kandidaat
DB-leden. Deze kandidaat DB-leden dienen bij de verkozen praeses een motivatiebrief in. De
verkozen lijst stelt op basis van deze brieven een kandidaat DB op tegen de gewone AV die na
de kies-3-daagse wordt gehouden. Op deze AV stelt de verkozen lijst het kandidaat DB voor
en motiveren zij de keuze. Na deze voorstelling wordt er per persoon en per functie gestemd.
Ieder lid van Politeia is stemgerechtigd. De DB-kandidaten zijn verkozen indien zij ½ +1 van
de stemmen behalen.



HOOFDSTUK 3: WERKING VAN HET DB

AFDELING 1: DE SAMENROEPING
Art.43 Het werkingsjaar van het DB start op de eerste dag van de blok en eindigt met het
officiële einde van de examenperiode van de eerste zittijd van het tweede semester. De
aftredende praeses is van rechtswege lid van het DB van zijn opvolger.
Art.44 Het DB wordt samengeroepen door de praeses. Het vergadert ten minste éénmaal om
de twee weken en moet ten minste drie dagen op voorhand bekend worden gemaakt .
Uitzonderingen worden gemaakt voor blok-, examen- en/of vakantieperiodes. De praeses is
verplicht het DB in vergadering samen te roepen wanneer 4 stemgerechtigde leden daar om
vragen.

AFDELING 2: DE AGENDA
Art.45 De agenda wordt tenminste 3 werkdagen voor de vergadering meegedeeld aan de leden
van het DB. Hij wordt opgesteld door de praeses, tenzij het DB vergadert op verzoek van vier
bestuursleden, in welke geval deze de agenda opstellen. De praeses kan deze agenda
aanvullen, doch nooit wijzigen.
Art.46 Ieder van de aanwezige stemgerechtigde leden kan een punt als variapunt toevoegen
aan de agenda.

AFDELING 3: DE VERGADERING (DB)
Art.47 De praeses zit de vergadering van het DB voor. Hij neemt alle maatregelen tot
handhaving van de orde. De vergaderingen kunnen door alle niet-stemgerechtigde leden van
Politeia worden bijgewoond. De niet-stemgerechtigde leden worden slechts op hun verzoek
het woord verleend.



Art.48 De vergaderingen van het DB zijn in principe openbaar. Elk bestuurslid kan vragen dat
de vergadering achter gesloten deuren plaatsvindt. De vergadering moet achter gesloten deuren
verlopen wanneer een derde van de stemgerechtigde leden daarom vraagt.
Art.49 De praeses opent de vergadering en geeft de lezing van de agendapunten. Hij vraagt de
aanwezigen en stemgerechtigden of zij nog voorstellen van agendapunten hebben of de
volgorde van de meegedeelde agendapunten wensen te wijzigen.
Art.50 Het DB kan slechts rechtsgeldig vergaderen wanneer een meerderheid van de helft +1
van de stemgerechtigde leden aanwezig is. Indien dit quorum tijdens de vergadering niet
(meer) bereikt wordt, moeten de (nog) te behandelen agendapunten op de eerstvolgende
vergadering, met inachtneming van de modaliteiten zoals uiteengezet in Art. 47,Art. 48 en
Art. 49 opnieuw behandeld worden. Ten aanzien van de behandeling van die agendapunten is
geen quorum meer vereist.
Art.51 De stemmingen geschieden individueel en bij handopsteking, tenzij het gaat om
stemmingen omtrent personen. Deze gebeuren schriftelijk en geheim, het (eventueel) betrokken
bestuurslid mag niet meestemmen. Hij kan vooraf zijn mening uiteenzetten. Elk stemgerechtigd lid
heeft het recht een geheime stemming te vragen. Een geheime en schriftelijke stemming wordt
gehouden op stembiljetten die door de praeses worden rondgedeeld.
Art.52 Een voorstel is aangenomen wanneer het een meerderheid van ½ +1 van de
uitgebrachte stemmen heeft behaald. Het DB heeft de bevoegdheid alle zaken te behandelen.

AFDELING 4: DE MOTIE VAN WANTROUWEN
Art.53 Elk lid van Politeia kan tegen elk lid van het DB een gemotiveerde motie van
wantrouwen indienen bij de praeses. Wanneer de motie betrekking heeft op de praeses zelf kan
hij dit indienen bij elk ander lid van het DB. Deze motie wordt op naam behandeld, tenzij op
vraag van de indiener zelf.
Art.54 Een motie van wantrouwen tegen een bestuurslid verloopt volgens volgende procedure:
een motie van wantrouwen wordt op de agenda medegedeeld. Op de daaropvolgende
vergadering wordt met gewone meerderheid beslist over de ontvankelijkheid van de motie.
Wordt de motie ontvankelijk verklaard, dan dient het DB binnen de 6 werkdagen weer samen
te komen in buitengewone zitting. Een datum voor deze buitengewone zitting wordt gekozen
in samenspraak met de betrokken partijen. Op deze vergadering krijgen de betrokken partijen
de kans om hun standpunten te verdedigen. Na de uiteenzetting van de standpunten wordt
overgegaan tot een geheime stemming.
Art.55 Er kan enkel geldig gestemd worden over een motie van wantrouwen wanneer ⅔ van
de stemgerechtigden aanwezig zijn. De persoon tegen wie een motie werd ingediend verliest



zijn stemrecht. Er wordt gestemd met een ⅔ meerderheid. Het lid van het DB waartegen een
motie van wantrouwen wordt aangenomen is meteen ontslagen.
Art.56 Bij afwezigheid van het bestuurslid tegen wie een motie van wantrouwen wordt
ingediend, wordt dit agendapunt naar de volgende vergadering verschoven. De praeses zal dan
in samenspraak met de persoon tegen wie een motie werd ingediend binnen de week een
vergadering vastleggen waarop de persoon in kwestie zeker aanwezig kan zijn. In geval van
hernieuwde afwezigheid op de eerstvolgende vergadering wordt de motie toch rechtsgeldig
behandeld.
Art.57 De vervanging van het bestuurslid dat ten gevolge van een motie van wantrouwen uit
zijn functie is ontslagen gebeurt volgens de procedure, zoals beschreven in Art. 39.

AFDELING 5: ONTSLAG EN OPVOLGING
Art. 58 Indien een lid uit het dagelijks bestuur wenst te treden, maakt hij/zij dit per schrijven
bekend aan de praeses. Hierbij is hij onmiddellijk ontslagen. Indien de praeses zelf ontslag
wenst te nemen, meldt hij dit aan de vice-praeses. Op de eerstvolgende vergadering van het
DB nemen de leden akte van dit ontslag. Het lid dat ontslag neemt wordt per coöptatie
vervangen, zoals beschreven in hoofdstuk 1, afdeling 18. Indien de praeses ontslag neemt, dan
wordt hij vervangen volgens de procedure beschreven in Art. 10.



TITEL 4: DE ALGEMENE VERGADERING (AV)
Art.59 De AV is het algemeen raadgevend orgaan van Politeia.
Art.60 De AV is samengesteld uit de leden van Politeia aangevuld met de ontgroenden van de
vereniging. De vergadering is open, ieder heeft spreekrecht en stemrecht.
Art.61 De AV wordt voorgezeten door de praeses, hierbij bijgestaan door de leden van het DB.
Art.62 De AV wordt door de praeses geopend en gesloten. Zij vangt aan bij de behandeling
van het eerste punt op de agenda en is pas geëindigd na de bespreking van het laatste punt op
de agenda, waarna de praeses de vergadering sluit. Na het voorlezen van de agenda kunnen,
mits toestemming van de voorzitter, punten aan de agenda worden toegevoegd.
Art.63 Het DB bereidt de AV voor. Op elke AV brengt het DB verslag uit over de werking van
Politeia en kan elk lid van de vereniging hierover vragen stellen. Bij elke voorbereiding van
een AV wordt een staat van ingekomen en uitgaande briefwisseling opgemaakt. Desgevraagd
verstrekt het DB omtrent deze briefwisseling gedetailleerde inlichtingen aan de AV. De AV kan
zijn standpunten verwoorden ten aanzien van de handeling van het DB.
Art.64 De AV wordt samengeroepen in een buitengewone vergadering op verzoek van de
meerderheid van de leden van het DB en/of op verzoek van ⅟25 van de leden, die hiertoe
schriftelijk een verzoek richten tot de praeses met vermelding van de punten die zij behandeld
willen zien.
Art.65 De AV wordt samengeroepen in gewone vergadering door de praeses. Dit gebeurt
minstens 2 maal per academiejaar.
Art.66 Opdat de AV geldig advies zou kunnen uitbrengen naar het DB toe of zij hun standpunt
geldig zouden kunnen bepalen, moet de uitnodiging tot de AV daartoe minstens 7 dagen op
voorhand via de website worden meegedeeld. Adviezen en standpunten worden gestemd met
een gewone meerderheid van de helft +1 van de aanwezigen.
Art.67 De statuten kunnen enkel worden gewijzigd mits volgen van een bijzondere procedure.
Het DB beslist in vergadering over het wijzigen van de statuten en duidt hierbij de artikels aan
die voor wijziging vatbaar zijn. Een AV wordt dan van rechtswege samengeroepen. De voor
herziening vatbare artikelnummers worden vermeld. Het DB werkt een voorstel uit. De AV
geeft in haar vergadering advies over het voorstel van het DB. In een vergadering daarop
volgend kan het DB, gehoord het advies van de AV, de voor herziening vatbaar verklaarde
artikelen wijzigen. Een quorum van ⅔ van de stemgerechtigde bestuursleden moeten aanwezig
zijn en het voorstel moet worden aangenomen met ⅔ van de meerderheid. Deze vergadering
van het DB moet openstaan voor alle leden van Politeia aangevuld met de ontgroenden van de
vereniging.
Art.68 Het DB staat in voor het eerbiedigen van de statuten.



TITEL 5: “Aanverwante” verenigingen van Politeia

Art.69 BAPS (Bachelor Politieke en Sociale) is een werkgroep voor 1e bach. Ze werken
onafhankelijk van Politeia en organiseren louter activiteiten voor de eerstejaars. De werkgroep
zal wel algemene en beperkte financiële steun genieten van Politeia. Binnen Politeia is de
vice-praeses de verantwoordelijke schakel met BAPS.
Art.70 Pro (het voormalige Pro-Politeia) is een groep oud pol –en soccers, niet enkel
ex-praesidiumleden die voor oud pol –en soccers activiteiten van verschillende aard organiseren.
Art.71 Het doopcomité is een studentenverbond bestaande uit de gekozenen der ontgroenden
binnen de faculteitskring Politeia. Het doopcomité wordt daarbij opgericht voor het handhaven
van een opleiding en begeleiding van eerstejaars binnen het Gentse studentenleven. De praeses
en de leden van het cantuspraesidium zijn de spreekbuis van het praesidium in het doopcomité
en vice-versa. Deze zetelen van rechtswege in het doopcomité. De werking van het
doopcomité wordt besproken in de statuten van het doopcomité.



SLOTBEPALING
Art.72 Deze nieuwe statuten doen alle voorgaande teniet en gelden voor onbepaalde tijd vanaf
6 mei 2021.
Aldus geadviseerd door AV in zitting van donderdag 6 mei 2021.
En beslist door DB in zitting van 6 mei 2021.
Ondertekend en goedgekeurd,

Praeses Politeia 2020-2021,

EMILIE DE RYCKE

Vice-praeses Politeia 2020-2021

ISABEL BERGSMA

Penningmeester Politeia 2020-2021

EBE PAUWELS

Praeses Politeia 2019-2020

BJARNE KEYTSMAN


