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Statuten  Doopcomité Politeia 

TITEL I: WEZEN VAN HET COMITE  

 

Art.1 Politeia is de faculteitskring van de Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen  

aan de Universiteit Gent. Het doopcomité wordt daarbij opgericht voor het 

handhaven van een opleiding en begeleiding van eerstejaars binnen het Gentse 

studentenleven. 

 

Art.2 

 

Het doopcomité is een studentenverbond bestaande uit de gekozenen der 

ontgroenden binnen de faculteitskring Politeia. Het werd opgericht op 26 februari 

2009 en zal nooit worden ontbonden  met  uitzondering  van  een  door  Algemene  

Vergadering  aangenomen voorstel tot ontbinding.  

 

Art.3 De vereniging maakt deel uit van Politeia, doch is zij volledig zelfstandig in al 

haar opties en handelt volgens eigen wil. 

 

Art.4 Het doopcomité is een gesloten vereniging. De voertaal is het Nederlands. 

 

  



TITEL II: DE LEDEN VAN HET DC  

 

Art.5 Het aantal bedraagt maximum 15 leden plus de leden van rechtswege. 

Art.6  Leden van het doopcomité moeten minstens 1 jaar ontgroend zijn bij Politeia. 

Enkel in geval van uitzonderlijke verdienste (superschachten) kan er een 

uitzondering gemaakt worden op het eerste criteria. 

 

Art.7 De leden van rechtswege zijn ieder jaar de schachtentemmer, de cantor, en de 2 

zedenmeesters van Politeia. Enkel indien zij voldoen aan Art.6. De praeses krijgt 

ook het recht om te zetelen van rechtswege in het Doopcomité, toch is het steeds 

zijn/haar keuze om naar vergaderingen te komen.  

 

Art.8  Bij de start van het nieuwe academiejaar roept de schachtentemmer verschillende 

verdienstelijke commilitones op om zich verkiesbaar te stellen voor het 

doopcomité rekening houdend met Art.6. Zij waarborgen eveneens dat zij 

gedurende het hele jaar zo vaak mogelijk naar activiteiten en vergaderingen zullen 

komen. Samen zullen zij het doopcomité worden.  

 

Art.9 Nadat de schachtentemmer zijn schachten ontgroend heeft neemt het doopcomité 
collectief ontslag. De nieuw verkozen schachtentemmer krijgt dan voldoende tijd 
om te informeren naar geïnteresseerden om een nieuw doopcomité te vormen naar 
het volgende academiejaar toe. De nog-studerende leden van het ontslagnemend 
comité worden automatisch opgenomen in de geïnteresseerden voor het volgende 
doopcomité, tenzij zij dit weigeren. 

 

Art.10 Leden van het actieve DC die beslissen om te stoppen met studeren, krijgen de 
keuze om het doopcomité te verlaten. Van niet-studerende leden wordt hetzelfde 
engagement verwacht als van studerende. Indien het niet-studerend lid besluit het 
DC te verlaten, wordt het lid vervangen. 
 

Art.11 Indien een lid van het DC één of meerdere artikelen binnen zijn contract of binnen 
dit statuut overtreedt, zal hij of zij onmiddellijk worden ontslaan van zijn of haar 
functie als doopmeester. Wanneer een lid een medelid verdenkt van wangedrag, 
kan deze een motie van wantrouwen indienen bij het DB, zij zullen een 
vergadering bijeenroepen voor verder beraad. 
 

Art.12 Leden zullen elkaar steeds met respect behandelen als doopmeesters onder elkaar, 
naar de eerstejaars toe zullen zij steeds handelen met één stem en met één mening.  
 

Art.13 Elk DC-lid draagt gekruiste linten op elke officiele dc activiteit. 

Art.14 Elk DC-lid blijft DC-lid tenzij het lid door het DB ontzet wordt uit zijn 

lidmaatschap. Dat betekent dat elk oud-DC-lid welkom blijft op DC-

activiteiten, tenzij dit expliciet geweigerd wordt door het zittend DB. Deze 

weigering moet gemotiveerd worden ten opzichte van het geweigerde lid. 

Oud-DC-leden hebben geen stem binnen het zittend DB. Oud-DC-leden 



gedragen zich naar de geest van deze statuten. Het eerste jaar is in het DC is 

een proefperiode hierna komt een evaluatie. 

TITEL III: HET DAGELIJKS BESTUUR (DB) 

HOOFDSTUK 1: SAMENSTELLING EN WERKING VAN DB 

Art.15 De samenstelling van het DB is vrij simpel aangezien het DB van het DC bestaat 
uit de leden van rechtswege (schachtentemmer, cantor, zedens) aangevuld met elk 
lid dat via democratische stemming in het DC zetelt. De praeses behoudt ten allen 
tijden het recht om de vergaderingen bij te wonen. 
 

Art.16 Voor het begin van het academiejaar wordt door de schachtentemmer een 
vergadering bijeengeroepen met als aanwezigen het verkozen cantuspraesidium, de 
verkozen praeses en de nog geïnteresseerde leden van het voorgaande doopcomité. 
Die vergadering stemt op voorstel van de schachtentemmer de nieuwe leden van 
het doopcomité. 

 

AFDELING 1: DE SCHACHTENTEMMER 

Art.17 De schachtentemmer bezit de hoofdverantwoordelijkheid over het doopcomité. Hij 

/zij heeft minstens één jaar ervaring als lid van het DC. Hij/zij roept de organen in 

vergadering samen en zit deze voor. Als voorzitter coördineert hij/zij de uitvoering 

van alle door het DC goedgekeurde initiatieven. Verder is hij/zij woordvoerder 

voor het DC binnen het DB van Politeia. Dit impliceert dat de schachtentemmer 

steeds aanwezig dient te zijn op de DB-vergaderingen van Politeia. 

 

Art.18 Hij of zij zal instaan voor een uitstekende communicatie tussen de eerstejaars en 
het DC. De schachtentemmer zal alle informatie over de eerstejaars verzamelen 
(naam, adres, allergieën, richting, uurroosters, …) en aan het DC mededelen indien 
zij deze informatie nodig hebben. 
 

Art.19 De schachtentemmer heeft steeds meer beslissingsrecht over zijn eerstejaars dan 
alle DC-leden. De bescherming van de eerstejaars is dan ook zijn topprioriteit 
binnen het DC. 

 

AFDELING 2: PENNINGSMEESTER 

Art.20 De penningmeester heeft 3 functies: verantwoordelijke budget en 
verantwoordelijke verslagen en administratie.  

- Hij/zij houdt ook de financiële stand bij van het DC gedurende het hele 
schooljaar.  

- Verder maakt hij/zij ieder semester een begroting op en legt deze voor aan 
het DC op de semestriële algemene vergadering. De penningmeester is 
schatbewaarder, maar kan bij het niet voldoen aan deze functie ook ontzet 
worden als penningmeester van het doopcomité. 
 

Art.21 Indien de penningmeester ontslag neemt of wordt afgezet, neemt een ander lid van 
het DC de functies over van de secretaris-penningmeester na stemming door het 
DC. 



Art.22 Documenten van het DC, zoals financiële verslagen, notulen als ook interne 
communicatie zijn vertrouwelijk en mogen niet gedeeld worden met derden, met 
uitzondering van het kernbestuur. De schachtentemmer is verantwoordelijk 
hierover te waken. 

TITEL IV: WERKING VAN HET DC 

HOOFDSTUK 1: DE SAMENROEPING 

Art.23 Het werkingsjaar van het DC start bij de eerste week van het schooljaar en eindigt 
in de week van de ontgroening van de eerstejaars. De verantwoordelijkheid over 
het DC wordt overgedragen tijdens een zevensprong samen met de nieuwe 
temmer.  

Art.24 De vergaderingen worden samengeroepen door de schachtentemmer wanneer 
nodig of wanneer er een motie van wantrouwen wordt ingediend. 

 

HOOFDSTUK 2: DE VERGADERING 

Art.25 De schachtentemmer zit de vergadering van het DB voor. Hij/zij neemt alle 
maatregelen tot handhaving van de orde. Het jongste lid van het  nieuwe DC 
notuleert elke vergadering en zorgt ervoor dat het volledige dc de notules kan 
bekijken.  
 

Art.26 Iedere vergadering is gesloten en nooit openbaar. 
 

Art.27 De schachtentemmer opent de vergadering en geeft de lezing van de 
agendapunten. Hij/zij vraagt aan de aanwezigen en stemgerechtigden of zij nog 
voorstellen van agendapunten hebben of de volgorde van de meegedeelde 
agendapunten wensen te wijzigen. 
 

Art.28 Het DC kan slechts rechtsgeldig vergaderen wanneer een meerderheid van de  helft 
+1van de stemgerechtigde leden aanwezig is of bij uitdrukkelijke en schriftelijke 
volmacht vertegenwoordigd is. De volmacht vermeldt ten aanzien van bepaalde 
agendapunten de motivering van zijn stemgedrag. 
 

Art.29 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/zij 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 worden rondgedeeld. 
 

Art.30 Een voorstel is aangenomen wanneer het een meerderheid van ½ +1 van de 
uitgebrachte stemmen heeft behaald. 

 

  



HOOFDSTUK 3: MOTIE VAN WANTROUWEN 

Art.31 Elk stemgerechtigd lid van het DC kan op de vergadering tegen elk aanwezig lid 
van het DC een gemotiveerde motie van wantrouwen indienen. Daartoe dient de 
indiener de cantor of schachtentemmer in te lichten zodat van de motie melding 
kan worden gemaakt op de eerstvolgende vergadering of via mail. Het DC hoort 
het bestuurslid waartegen een motie wordt ingediend en gaat over tot stemming 
van uitsluiting. 
 

Art.32 Het lid van het DB waartegen een motie van wantrouwen wordt aangenomen is 
meteen ontslagen. 
 

Art.33 De persoon waartegen een motie van wantrouwen wordt ingediend, hoort met de 
schachtentemmer en cantor samen te komen voor overleg van een gepaste datum 
om samen met de rest van het DC een stemming te houden omtrent de motie. 
Zodoende is de persoon steeds aanwezig op de volgende vergadering van het DC 
en kan de motie op het agenda verschijnen. 
 

Art.34 De plaats van een ontslagen lid binnen het DC wordt niet ingevuld door een nieuw 
lid, deze plaats blijft open tot het einde van het academiejaar. 
 

Art.35 Een ontslagen DC-lid kan het jaar nadien weer verkozen worden tot DC-lid. 

 

HOOFDSTUK 4: DE ALGEMENE VERGADERING 

Art.36 De algemene vergadering wordt éénmaal per semester bijeengeroepen. 
 

Art.37 De nieuw verkozen leden van het DC worden op deze vergadering officieel 
benoemd tot waardig doopcomitélid tot het einde van hun studentenjaren. 
 

Art.38 De algemene vergadering is de vergadering waar de begroting en de statuten 

worden voorgelegd aan alle leden van het DC. De AV heeft betreffende verloop en 

algemene stemmingsregels dezelfde principes als een gewone DC-vergadering. 

Alle DC-leden moeten verplicht aanwezig zijn op deze vergadering 

(uitzonderingen mogelijk mits geldige redenen). 
 

Art.39 Wijzigingen worden aangenomen met een 2/3 meerderheid van de stemmen. 

 

  



TITEL V: DE JAARLIJKSE ACTIVITEITEN 

HOOFDSTUK 1: SCHACHTENVERKOOP 

Art.40 De schachtenverkoop vindt plaats in samenwerking met het DC. De cantor regelt 

de plaats en de verkoop. De DC-penning de financiën bij de verkoop. De 

schachtentemmer regelt de promotie bij schachten en commilitones en de 

vertrouwenscontracten tussen koper en DC en FK. 
 

Art.41 De schachtenverkoop start op de avond van de verkoop en het koopcontract eindigt 

5 schooldagen later om 20:00. De schachten zijn dan enkel nog de 

verantwoordelijkheid van het DC tot aan de ontgroening op het einde van het 

schooljaar. 

 

Art.42 Het volledige DC helpt bij deze activiteit en is er ook aanwezig. 

 

Art.43 Het koopcontract tussen koper en DC valt onder het Gentse doopdecreet en de 

dopende konventen.  

 

HOOFDSTUK 2: Doop/teambuildingsactiviteit 

Art.44 De teambuildingsopdracht valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de 

schachtentemmer. Hij regelt de vergaderingen, het verloop en de randanimatie. 

Dit kan gaan van een jenevertocht tot een spelletjesnamiddag of een gewone 

opdrachtenlijst.  

 

Art.45 Het volledige DC helpt bij deze activiteit en is er ook aanwezig. 

 

Art.46 Aangezien het DC bij deze activiteit financieel afhankelijk is van Politeia en ook 

valt onder Politeia, moet het DC met véél spijt in het hart het algemeen geldende 

doopdecreet van de stad Gent eerbiedigen. 

 

HOOFDSTUK 3: CANTUSSEN 

Art.47 Het DC wordt verwacht aanwezig te zijn op alle cantussen, maar wordt hiertoe niet 

verplicht. Uiteraard is ieder DC-lid een ultieme cantus fan en zal deze aanwezig 

zijn op deze activiteiten. 

 

Art.48 Ieder DC-lid is verplicht, indien hij of zij aanwezig is op deze activiteiten, zich te 

gedragen naar de nodige cantusregels en het voorbeeld te geven aan de eerstejaars. 

 

Art.49 Het DC selecteert enkele feuten die positief opvielen op de schachtenverkoop om 

deel te nemen aan de Beiaardcantus. Die plaatsen worden vooraf gereserveerd door 

de schachtentemmer bij de verantwoordelijke voor de Beiaardcantustickets binnen 

Politeia. 

 

 



HOOFDSTUK 4: TUSSENTIJDSE ACTIVITEITEN 

Art.50 Het DC organiseert doorheen het jaar verschillende activiteiten voor de schachten 

ter bevordering van de band tussen de schachten onderling en de vereniging. Vaste 

tussentijdse activiteiten zijn: Nacht van de Schacht, Kotrolling, Galarolling en het 

ontgroeningsweekend. Eventueel in aanvulling met massacantus, indien mogelijk. 

 

Art.51 De schachtentemmer en de penning zijn steeds in hoofde verantwoordelijk voor 

die activiteiten. 

 

 HOOFDSTUK 5: ONTGROENING 

Art.52 Valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de schachtentemmer. Hij regelt 

de vergaderingen, het verloop en de randanimatie. Het volledige DC helpt bij deze 

activiteit en is er ook aanwezig. 

 

Art.53 De ontgroening is reeds op voorhand bepaald, deze kan enkel veranderd worden 

indien er een geldige stemming heeft plaatsgevonden op de voorgaande 

vergadering. 

 

 

SLOTBEPALING 

Art.54 Deze nieuwe statuten doen alle voorgaande teniet en gelden voor onbepaalde tijd vanaf 

09/05/2022. 

 

Aldus geadviseerd door AV in zitting van 09/05/2022 

En beslist door DC in zitting van 09/05/2022 
Ondertekend en goedgekeurd,                                          Ondertekend en goedgekeurd, 

 

 

 

 

 
 
Schachtentemmer Politeia 2021-2022                     Penningmeester Doopcomité 2021-2022 

 

 


