
Statuten Abnormalia
De statuten beschrijven hoe er voldaan moet worden aan het doel van de club, namelijk
het verenigen van studenten van de campus Kattenberg (OSO), campus Brusselse poort
(OLO) en de campus Sint-Amandsberg (OKO en PJK) van de Arteveldehogeschool in
socio-culturele activiteiten.

Deze statuten dienen op ieder moment nageleefd te worden door de leden van
Abnormalia. Ze moeten ieder academiejaar herbekeken, indien nodig aangepast, en
ondertekend worden door het laatst verkozen praesidium.

Terminologie

Woorden die verwijzen naar de terminologie worden aangeduid met een asterisk (*).

Leden: alle schachten (enkel gedoopt, lid gedurende 1 jaar) en alle commilitones.

Actieve leden: iedereen die voor het huidige academiejaar zijn/haar lidgeld heeft betaald.

Stemgerechtigd persoon: alle actieve leden* die geen schulden hebben bij Abnormalia. Actieve
leden* die niet ontgroend zijn vallen hierbuiten.

Stemgerechtigd student: alle stemgerechtigde personen* die het komende academiejaar ten
minste voor 1 studiepunt ingeschreven zijn.

Kiescantus: een cantus waarvoor alle stemgerechtigde personen* uitgenodigd worden en een
nieuw praesidium verkiezen.

Overdrachtscantus: de cantus waarbij het aftredende praesidium hun functie overdraagt aan
het nieuwe praesidium, dat verkozen is tijdens de kiescantus*.

Doelgroep: Studenten van de lerarenopleiding en PJK aan de

Arteveldehogeschool. Feuten: Iedereen die zich wil laten dopen bij Abnormalia.

Ontzetten: Iemand ontzetten uit zijn/haar functie betekent dat de persoon zijn functie van dat
jaar niet meer mag bekleden. Hij/zij kan zich een ander jaar wel weer kandidaat stellen voor een
functie in het praesidium.

Ontslaan: Iemand ontslaan uit zijn/haar functie betekent dat de persoon zijn/haar functie van dat
jaar niet meer mag bekleden en zich ook nooit meer kandidaat kan stellen voor gelijk welke functie
in het praesidium.

Uit de club zetten: Iemand uit de club zetten betekent dat wanneer deze persoon een functie in
het praesidium bekleedt, hij/zij zijn functie verliest. Het betekent ook dat hij/zij zich nooit nog
kandidaat kan of mag stellen. Hij/zij wordt ook iedere toegang tot activiteiten van Abnormalia
ontzegd voor de rest van zijn/haar leven en hij/zij mag dan ook geen kentekens van Abnormalia
meer dragen. SK Ghendt en andere clubs worden hier ook van op de hoogte gebracht.

A. De clubgeschiedenis

A1. De studentenclub Abnormalia vertegenwoordigt de lerarenopleiding van de
Arteveldehogeschool in Gent. Onder de lerarenopleiding vallen zowel het secundair onderwijs
(OSO), het lager onderwijs (OLO), het kleuteronderwijs (OKO) en pedagogie van het jonge kind
(PJK).

A2. De club Abnormalia ontstond op de Normaalschool in Eeklo in het jaar 1995. De naam komt



van Normaalschool: Normaalschool~normalia~Abnormalia. De kleuren worden als volgt uitgelegd:
blauw en wit zijn de kleuren van de campus Kattenberg, wit en oranje zijn de kleuren van campus
Crombeen (deze is verhuisd naar de Kattenberg) en blauw, wit en oranje zijn de kleuren van
campus Visitatie. De uil die afgebeeld staat op het schild, is de uil van de wijsheid en hij draagt de
sleutel tot de wijsheid.

A3. In het jaar dat de club 5, 10, 15, … jaar bestaat, is er een lustrum d.w.z. dat er in het jaar
2005-2006 een lustrum was, dat er in 2015-2016 weer een lustrum komt, enz. In het jaar dat er
een lustrum is, wordt het aantal jaren dat de club bestaat in een lauwerkrans op de linten van
het praesidium gezet boven het schild.

A4. Aangezien Abnormalia staat voor een lerarenopleiding en PJK, is het doel dan ook dat de
meerderheid van de actieve leden in de lerarenopleiding of PJK gestart zijn. De minimumvereiste is
70% intra muros en 30% extra muros.

B. Kentekens van de club

B1. De linten worden gemaakt met de kleuren blauw, wit en oranje. Blauw is de hoofdkleur.

B2. De lengte van de praesidiumlinten is aan de blauwe kant 1.38m en aan de oranje kant 1.60m.
De breedte is 10cm. Het schild wordt op 23cm van de schoudernaad genaaid of geplakt op het lint.
De tekst is in zwarte letters. Tijdens een lustrumjaar is de tekst bij alle praesidiumlinten in gouden
letters.

B3. De lengte van het praeseslint is 2.10m. Het lint is 12cm breed. Het wordt bij elkaar gehouden
door een gouden snoer en heeft gouden franjes aan het uiteinde. De tekst is in gouden letters.
Het schild wordt op 23cm van de schoudernaad genaaid of geplakt op het lint.

B4. Het schild op de praesidiumlinten en op het praeseslint is 10.5cm lang (zonder de band
met daarin ‘Abnormalia’) en is 9cm breed.

B5. De schachtenlinten zijn 27mm breed en zijn langs de blauwe zijde 1.38m lang en langs de
oranje zijde 1.46m lang.

B6. Linten voor peter/ meter worden gemaakt zoals een praeseslint (zie B3). B7. Voor

een ere-praeses wordt nog een schild bovenaan zijn/haar praeseslint geplaatst.

B8. Het clubschild is één van de belangrijkste kentekens van de club. Indien het schild verloren of
kapotgaat, moet het zo snel mogelijk vervangen worden door een nieuw schild met exact dezelfde
afbeeldingen.

B9. Indien de vlag van Abnormalia kapot of verloren is, moet er een nieuwe vlag met
exact dezelfde afbeeldingen gemaakt worden vanaf het moment dat de clubkas dit toelaat.

B10. Als er andere kentekens van de club gemaakt worden of ergens opgeplaatst worden, moet
dit eerst worden voorgelegd aan het praesidium en aan de pro-senioren. Een ¾ meerderheid van
alle
aanwezige huidige praesidiumleden en pro-senioren volstaat om het toe te laten. (Betekenis
kentekens: zie A2)

B11. Voorwerpen met het kenteken van de club, dienen beschermd te worden door ieder lid
van Abnormalia.

B12. Op het moedwillig alleen laten van een lint staan straffen die bepaald worden door
de praeses.

B13. Op het moedwillig vernielen van het schild of de vlag staat een straf die bepaald wordt
door de praeses.

B14. Een Commilito Honoris Causa is iemand die voordien geen lid was van de club, die
als commilito honoris causa wordt aanvaard door bijzondere verdiensten aan de club en/of



het studentenleven. Dit gebeurt d.m.v. een besluit van het praesidium.

B15. Een lint met de kleuren en kentekens van Abnormalia wordt gezien als intellectueel eigendom
van de club. Zonder naam, jaar en functie is dit lint onbruikbaar en keer het terug naar de club.

C. Omschrijving van ‘Ere-Praeses’

C1: Enkel pro-senioren kunnen verkozen worden tot ere-praeses.

C2. Een pro-senior kan tot ere-praeses worden verkozen indien deze in zijn/haar functie een
buitengewone prestatie heeft geleverd voor de club. Deze prestatie is uitzonderlijk in
vergelijking met de andere pro-senioren en de tijdsgeest waarin men zich bevindt.

C3. Elke aftredende praeses wordt verplicht geëvalueerd door minimaal 2/3 van het uittredende
praesidium (zonder de uittredende praeses) samen met het nieuwe praesidium. Dit voor de
aanvang van het nieuwe academiejaar.

C4. De beslissing om iemand ere-praeses te benoemen kan tot maximaal 3 jaar na het uittreden
van de persoon in kwestie uit zijn/haar functie.

C5. Bij het heropenen van de beslissing om een pro-senior tot ere-praeses te benoemen, is
het verplicht om zijn/haar evaluatie hierbij te raadplegen.

C6. Hun oordeel over het al dan niet benoemen tot ere-praeses wordt aan alle pro-senioren,
behalve de pro-senior in kwestie, meegedeeld. Deze hebben 10 dagen de tijd om hun mening,
al dan niet gezamenlijk, mee te delen aan het nieuwe praesidium.

C7. Na overleg neemt het huidige praesidium hun definitieve beslissing. Als de desbetreffende
pro-senior een functie opneemt in het huidige praesidium, neemt
deze niet deel aan de eindbeslissing.

C8. Het benoemen van een ere-praeses kan pas gecommuniceerd
worden ten vroegste na de overdrachtscantus* van het uittredend
praesidium.

C9. Het ere-praesesteken wordt centraal boven de naam (en indien
van
toepassing boven de lustrumkrans) aangebracht.

C10. Beschrijving van het clubspecifieke ere-praesesteken: een vereenvoudigd schild
zoals in afbeelding. Kleuren in volgorde van boven naar beneden: blauw, wit, oranje.
D. Omschrijving van de verschillende functies binnen een praesidium

D1. Praeses:
De praeses draagt de eindverantwoordelijkheid van de club. Hij/zij is de voornaamste
organisatorische kracht en leidt alles in goede banen. De praeses vertegenwoordigt de club tijdens
externe vergaderingen.

D2. Vice-praeses:
De vice-praeses vervangt de praeses wanneer deze zijn/haar functie niet kan vervullen.
Hij/zij springt bij waar nodig.

D3. Penningmeester:
De penningmeester beheert de financiën van de club. Hij/zij houdt de boekhouding bij en
beheert deze in transparantie naar het gehele praesidium.

D4. Secretaris:
De secretaris typt de verslagen van de vergaderingen en bezorgt deze aan het praesidium voor de
volgende vergadering.



D5. Schachtentemmer:
De schachtentemmer is verantwoordelijk voor de schachten. Naast het opleiden van de
schachten tot volwaardige leden*, is hij/zij ook het aanspreekpunt voor alles betreffende de
schachten. De schachtentemmer is de leidende kracht betreffende de doop en de voorbereiding
op de ontgroening.

D6. Cantor:
De cantor is verantwoordelijk voor het maken van de liedjeslijsten en het inzetten van de liederen
tijdens cantus. Daarnaast is het ook de taak van de cantor om nieuwe codexliedjes aan te leren en
deze over te brengen naar de club.

D7. Sport & cultuur:
De sport & cultuur organiseert per semester ten minste 1 sportactiviteit en 1 cultuuractiviteit. Deze
moedigt de leden* ook aan deel te nemen aan sport & cultuuractiviteiten georganiseerd door SK
Ghendt.

D8. Feest:
De feest verzorgt de feestelijke activiteiten van de club. Hij/zij is de ideale persoon om
werkgroepen betreffende deze activiteiten voor te zitten.

D9. P.R.:
De P.R. zorgt voor reclame voor alle activiteiten. Hij/zij maakt affiches en zorgt ervoor dat deze
op tijd verspreid geraken op de 3 campussen en de sponsors. Hij/zij houdt ook overzicht over alle
internetcommunicatie.

D10. Zedenmeester:
De zedenmeester is verantwoordelijk voor het bewaren van de orde bij de commilitones tijdens
de cantussen.

D11. Bovenstaande beschrijvingen zijn een theoretische benadering van de verschillende
functies binnen Abnormalia. Het is zeker toegelaten hiervan af te wijken om de vlotte werking
van de club te bevorderen.

D12. Bij Abnormalia heerst er een democratie en geen dictatuur. Hiermee bedoelen we dat de
functies geen rangorde van belangrijkheid hebben. Iedereen is even belangrijk, alleen de
praeses
steekt er naar de buitenwereld toe iets bovenuit, maar deze heeft tijdens de vergaderingen op zich
niets meer te zeggen dan iemand anders. Indien een praeses zich gedraagt als een dictator en
niet luistert naar zijn praesidium, is dit een reden om deze persoon uit zijn/haar functie te zetten.

E. Cantussen

E1. De cantus wordt geleid door de praeses. De praeses staat op gelijk welk moment boven
de regels van de cantus en bepaalt het verloop van de cantus.

E2. Noch de praeses, noch de schachtentemmer, noch de zedenmeester mag een lid van de corona
verplichten boven zijn of haar kunnen te drinken.

E3. Voor de algemene regels dienen de regels uit de Gentse clubcodex gevolgd te worden.

E4. Aan de eretafel zit in het midden de praeses met aan zijn linkerkant de cantor en aan de
rechterkant de vice-praeses. De rest van het praesidium zit daarnaast aan de eretafel. De
schachtentemmer zit aan een tafel tegenover de praeses aan de andere kant van de cantuszaal. De
zedenmeester loopt rond in de zaal.

E5. Verder worden de tafels van de corona eerst ingenomen door pro-senioren, dan de oud-leden
van Abnormalia dan door praesidiumleden van de bezoekende clubs, met de praeses het dichtst
bij de eretafel. Om af te sluiten zitten de commilitones nog voor de schachten.

E6. De schachten zitten aan de tafel het verst van of tegenover de praeses, rechts en links van de



schachtentemmer. De schachten van bezoekende clubs voegen zich bij de schachten van
Abnormalia. Indien er geen plaats meer is aan de tafels zitten de schachten op de grond.

E7. Wanneer de praeses zijn functie niet meer kan vervullen, dient hij een vervanger aan te
stellen. Hiervoor komen de volgende mensen in aanmerking: de vice-praeses, pro-senioren of een
lid van het praesidium.

E8. De praeses heeft altijd het recht om iemand te verwijderen uit de corona als deze de cantus
stoort. Hij moet deze persoon wel al minstens eenmaal gewaarschuwd hebben. Mocht de gehele
corona geen respect tonen voor de praeses heeft hij/zij het recht de cantus te onderbreken en zelfs
te beëindigen.

E9. Leden* van de corona die gestraft worden, kunnen dit op de volgende manieren weigeren:
indien de straf omvat dat er een bepaalde hoeveelheid bier moet gedronken worden, kan het
coronalid dit weigeren en de straf uitdrinken met water op voorwaarde dat het lid dan voor de
rest van de cantus enkel nog water drinkt (=bierimpotent). Een lid van de corona kan ook een
straf weigeren als hij of zij een aanvaardbare reden kan aangeven waarom de straf onterecht, te
zwaar of te vernederend is.

E10. De cantuszaal dient klaargezet en opgeruimd te worden door de schachtentemmer samen
met de schachten.

F. De doop

F1. Het doel van de doop is zoveel mogelijk mensen uit de doelgroep* plechtig te laten toetreden
tot de club en hen op die manier de band der vriendschap te laten ontdekken. Studenten buiten de
doelgroep* worden ook aanvaard, mits toestemming van het praesidium.
F2. Tijdens de doop worden de feuten* onderworpen aan allerlei testen. Tijdens deze testen
wordt er in geen enkel geval gebruik gemaakt van bloed, ingewanden, braaksel, naakt, complete
vernedering, levende dieren of dierlijk afval.

F3. Het is niet de bedoeling dat de schachten ziek worden door het meedoen aan de doop. Ook
is het niet de bedoeling dat de schachten zo gepest of vernederd worden dat ze niet meer willen
deelnemen aan activiteiten van Abnormalia.

F4. Na de doop moeten de feuten* de eed afleggen zoals beschreven in de blauwe pagina’s van de
Gentse clubcodex. Eens dit gebeurd is, worden ze schachten genoemd.

F5. De doop wordt voorbereid door het doopcomité dat gekozen wordt door de
schachtentemmer, bestaande uit de schachtentemmer, gemotiveerde praesidiumleden en
commilitones. De doop wordt geleid door de ‘schachtentemmer’, in de eerste plaats bijgestaan
door het doopcomité en daarnaast ook nog door de andere praesidiumleden en commilitones.

F6. Als de schachtentemmer niet aanwezig kan zijn op de doop, wordt zijn taak door de praeses
overgenomen. De praeses kan dan ofwel de doop zelf leiden of iemand anders de leiding geven.
Wanneer hij/zij kiest voor het laatste dan kan hij best een van de volgende mensen aanstellen: een
lid van het huidige doopcomité, een ander praesidiumlid of een pro-schachtentemmer.

F7. Voor, tijdens of na de doop kan er een schachtenverkoop doorgaan. De eventuele
opbrengst van deze verkoop gaat rechtstreeks naar de clubkas.

F8. Niet-studenten worden niet toegelaten om gedoopt te worden.

F9. Studenten die al gedoopt zijn in een andere club, moeten de doop bij Abnormalia
verplicht opnieuw ondergaan wanneer zij lid willen worden bij Abnormalia.

F10. Als feuten* de doop missen, kunnen zij zich laten dopen tijdens de na-doop.

F11. De laatste en belangrijkste regel bij een doop is dat deze zo amusant mogelijk is
voor iedereen.



G. Ontgroening

G1. Het officiële gedeelte van de ontgroening gebeurt zoals beschreven in de Gentse clubcodex.

G2. Het officiële gedeelte van de ontgroening wordt geleid door de praeses geholpen door de
schachtentemmer.

G3. Het praesidium beslist welke schachten ontgroend mogen worden, op basis van motivatie en
aanwezigheid.

G4. De ontgroeningsopdrachten moeten op tijd aangekondigd worden. In functie van de
ontgroening kan het zijn dat de schachten ook een opdracht moeten uitvoeren. De opdrachten
worden op voorhand bepaald door het praesidium.

G5. Als schachten, omwille van een aanvaardbare reden, op de ontgroening niet aanwezig kunnen
zijn, kan er een tweede of persoonlijke ontgroening plaatsvinden voor de schachten in kwestie.

G6. Als iemand, omwille van een niet-aanvaardbare reden de ontgroening mist of de ontgroening
geweigerd wordt, wordt deze persoon niet langer als een lid van Abnormalia beschouwd.

H. Verkiezen van een nieuw praesidium

H1. Tijdens de laatste cantus van het jaar (kiescantus*) wordt er een nieuw praesidium
verkozen. Deze gaat door na de examens en voor het begin van de zomervakantie. Deze cantus
kan later vallen wanneer dit door het gehele huidige praesidium goedgekeurd wordt.

H2. Op de kiescantus* mogen enkel de leden van Abnormalia aanwezig

zijn. H3a. Enkel stemgerechtigde personen* hebben stemrecht.

H3b. Er worden geen volmachten doorgegeven.

H4. Elke stemgerechtigde student* kan zich stellen voor een functie binnen Abnormalia,
tenzij hij/zij ontslagen* is geweest uit zijn/haar functie of uit de club is gezet*. (Zie J7)

H5. Wie een praesidiumfunctie opneemt in Abnormalia, kan dit niet combineren met een
praesidiumfunctie in een andere club, kring of konvent tijdens hetzelfde academiejaar. Het lid zijn
ervan vormt geen probleem.

H6. Tijdens de kiescantus* moet de functie “praeses” zeker verkozen worden. Daarna worden de
andere functies verkozen. De niet-ingevulde functies kunnen op het einde van de kiescantus* en op
de overdrachtscantus* hernomen worden.

H7. Er bestaan bestuursfuncties en overige functies. Bestuursfuncties zijn de belangrijkste
functies in een praesidium, ze worden dan ook bij voorkeur zoveel mogelijk ingevuld.
Bestuursfuncties zijn niet onderling combineerbaar.

H8. Wanneer er niet voldoende kandidaten zijn om een volledig praesidium te vormen, worden de
niet-ingevulde functies de verantwoordelijkheid van het gehele praesidium.

H9. Als er meer kandidaten zijn dan functies kan er een nieuwe functie bijkomen indien er een ¾
meerderheid plaatsvindt binnen de corona. Deze nieuwe functie geldt voor één jaar. Indien het
volgende jaar alle functies opnieuw verkozen zijn, kan de nieuwe functie opnieuw gedurende 1 jaar
worden verlengd. Dit gebeurt bij een ¾ meerderheid binnen de corona. Er kunnen geen nieuwe
functies bijkomen en bestaan als niet eerst alle, in de statuten vernoemde, functies zijn ingevuld.
(zie D1. – D10.)

H10. De verkiezing kan pas beginnen als er een minimum van 20 stemgerechtigde
personen* aanwezig is. De verkiezing wordt uitgesteld (overdrachtcantus*) indien er minder
dan 10 stemgerechtigde personen* aanwezig zijn.

H11. De volgorde van de te verkiezen functies:



Bestuursfuncties
1) praeses
2) vice-praeses
3) penning
4) secretaris
5) schachtentemmer
Overige functies
6) cantor
7) sport & cultuur
8) feest
9) P.R.
10) zedenmeester

H12. Het is enkel mogelijk om je te stellen voor een functie in de 1ste verkiezingsronde. Nadien
worden geen nieuwe kandidaten meer toegelaten, tenzij de verkiezing van die functie hernomen
wordt.

H13. Vooraleer een stemronde begint, krijgt elke kandidaat de kans om te vertellen waarom
hij/zij de juiste keuze is voor die bepaalde functie. Daarna kunnen er vragen gesteld worden door
de corona. Wanneer er meerdere kandidaten zijn die zich moeten verdedigen, mogen ze de
redevoering van medekandidaten niet horen. Pas nadat iedere kandidaat aan de beurt is geweest,
kan de stemronde voor die bepaalde functie van start gaan.

H14a. Een vertegenwoordiger is een stemgerechtigd persoon* gekozen door de kandidaat die
hij vervangt als die niet aanwezig kan zijn op de kiescantus* door overmacht of geldige reden.
Bij geldige reden laat de kandidaat dit voor aanvang van de kiescantus* weten aan de praeses.

H14b. De praeses ontvangt een kopie van de motivatiebrief van de kandidaat.

H14c. De vertegenwoordiger leest enkel de motivatiebrief voor van de kandidaat. De praeses
volgt de motivatiebrief mee op de kopie. Bij afwijken van de motivatiebrief moet de praeses de
vertegenwoordiger stopzetten.

H14d. Een vertegenwoordiger mag geen vragen beantwoorden.

H14e. Een vertegenwoordiger heeft wel stemrecht.

H15. Er kan enkel schriftelijk gestemd worden.

H16. Er zijn 3 mogelijke geldige stemmen: voor, tegen en blanco.

Voor-stemmen:
- de naam van de persoon
- voor (enkel als er slechts één kandidaat is)
Tegen-stemmen:
- tegen

Blanco stemmen:
Als je blanco wilt stemmen noteer je niets. Deze tellen mee voor het totaal van de stemmen.

Alle andere notities worden beschouwd als ongeldige stemmen en tellen niet mee voor het
totaal van de stemmen.

Verloop van de verkiezing

H17. Bij aanvang van de kiescantus* wordt het aantal aanwezige stemgerechtigde personen*
geteld. Je kan enkel stemmen bij aanwezigheid vanaf de aanvang van het kiesgedeelte van de
kiescantus*, of wanneer je met een geldige reden te laat komt, kan je stemmen vanaf de aanvang
van de volgende te verkiezen functie.
Wanneer iemand de cantus zonder toestemming verlaat, vervalt zijn/haar stemrecht.
Wanneer iemand de cantus met toestemming van de praeses verlaat, beslist de praeses of hij/zij
al dan niet stemrecht verliest voor de op dat moment te verkiezen functie.



H18. De praeses kondigt tijdens de cantus aan dat de stemming voor een bepaalde functie zal
beginnen, waarna hij driemaal met de hamer slaat. Bij de derde hamerslag staan alle kandidaten
voor die bepaalde functie recht.

H19. Er kunnen zich 3 situaties voordoen: er zijn meerdere kandidaten, er is één kandidaat of
er zijn geen kandidaten.

Te allen tijde, als een kandidaat de vooropgestelde meerderheid van de stemmen haalt, is deze
persoon onmiddellijk verkozen. Als “tegen” de meerderheid van de stemmen haalt, stopt de
verkiezing en blijft deze functie open, behalve bij de functie “praeses”.

De functie praeses

H20a. Er zijn meerdere kandidaten (lees H4, H12 en H19)
Als er meer dan twee kandidaten zijn, valt na elke voorronde de kandidaat met de minste stemmen
op zijn/haar naam af. De afvallers mogen dan plaatsnemen in de corona en de volgende stemronde
meestemmen gezien zij geen kandidaten meer zijn. Deze regeling wordt herhaald tot er slechts 2
kandidaten over zijn.

H20b. Als er twee kandidaten (over)zijn begint stemronde 1. De persoon die de vooropgestelde
meerderheid van de stemmen haalt, is verkozen.

Bij de functie praeses, moet de kandidaat 2/3 van de stemmen halen.
Voorbeeld: Er zijn 60 geldige stemmen uitgebracht bij de verkiezing van “praeses”. Je moet 40
voor-stemmen hebben om de functie te bekomen.
Als het aantal stemmen geen veelvoud van 3 vormt, dient het aantal te behalen stemmen naar
boven afgerond te worden.
Voorbeeld: Er zijn 62 geldige stemmen uitgebracht bij de verkiezingen van praeses. Je
moet (41.3), dus 42 voor-stemmen hebben om de functie te bekomen.

H20c. Wanneer in de eerste stemronde geen van beide kandidaten de meerderheid van de
stemmen haalt, komt er een tweede stemronde waarbij niet langer blanco mag gestemd worden.
Je kan dus enkel nog voor één van de twee kandidaten stemmen of tegen stemmen als je geen van
beide kandidaten geschikt vindt. Alle blanco stemmen worden vanaf nu als ongeldig beschouwd.

H20d. Als na de tweede stemronde geen van beide kandidaten de meerderheid van de stemmen
haalt, komt er een volgende stemronde waarbij het aftredend praesidium (inclusief de
aftredende praeses) een extra stem krijgt en de aftredende praeses daarenboven nog een extra
stem krijgt.

H20e. Als na de derde stemronde nog geen van beide kandidaten de meerderheid van de
stemmen haalt, volgt er een ronde waarbij de meerderheid 50+1 geldt. De extra stem(men) van
het aftredende praesidium vallen hierbij weg.

H20f. Als daarna nog geen van beide kandidaten de meerderheid van de stemmen haalt, volgt
een colloquium waarbij op zoek gegaan wordt naar een oplossing. Daarna herbegint de verkiezing.
(Zie vanaf H18)

H21a. Er is één kandidaat (lees H4, H12 en H19)
Als er slechts één kandidaat is voor de functie praeses moet hij/zij de meerderheid van de
stemmen halen. (zie voorbeeld H20b)

H21b. Indien de kandidaat voor de functie praeses niet de meerderheid van de stemmen
haalt, wordt de procedure vanaf H20c tot en met H20f toegepast.

H22. Er is geen kandidaat
Als er geen kandidaten zijn voor de functie praeses, volgt een colloquium waarbij op zoek gegaan



wordt naar een oplossing. Daarna herbegint de verkiezing. (Zie vanaf H18).

H23. Indien er na 3 pogingen tot verkiezing van praeses geen praeses verkozen is, zal
de kiescantus* verdaagd worden naar de overdrachtscantus* of een extra cantus.

H24. Bij aftreding van de praeses kan de vice-praeses deze opvolgen indien hij/zij dit wenst, en
het huidige praesidium daar unaniem mee akkoord gaat. Indien de vice-praeses de functie van
praeses niet wil overnemen, of hij/zij niet unaniem verkozen is, volgen er volledige herverkiezingen
volgens het traditionele verloop.

De overige functies

H25a. Er zijn meerdere kandidaten (lees H12 en H19)
Als er meer dan twee kandidaten zijn, vallen de personen met de minste voor-stemmen één voor
één af. De afvallers mogen dan plaatsnemen in de corona en de volgende stemronde meestemmen
gezien zij geen kandidaten meer zijn. Deze regeling wordt herhaald tot er slechts 2 kandidaten
over zijn.

H25b. Als er twee kandidaten (over)zijn begint stemronde 1. De persoon die de vooropgestelde
meerderheid van de stemmen haalt (zijnde 50% + 1), is verkozen.

H25c. Wanneer in de eerste stemronde geen van beide kandidaten de meerderheid van de
stemmen haalt, komt er een tweede stemronde waarbij niet langer blanco mag gestemd worden.
Je kan dus enkel nog voor één van de twee kandidaten stemmen of ‘tegen’ stemmen als je geen
van beide kandidaten geschikt vindt. Alle blanco stemmen worden vanaf nu beschouwd als
‘ongeldig’.

H25d. Als na de tweede stemronde geen van beide kandidaten de meerderheid van de stemmen
haalt, komt er een volgende stemronde waarbij het aftredend praesidium (inclusief de
aftredende praeses) een extra stem krijgt en de aftredende praeses daarenboven nog een extra
stem krijgt.

H25e. Als na de derde stemronde geen van beide kandidaten de meerderheid van de stemmen
haalt, wordt de verkiezing van deze functie verdaagd. (Zie H6)

H26a. Er is één kandidaat (lees H12 en H19)
Als er slechts één kandidaat is voor de functie moet hij/zij de meerderheid van de stemmen halen
(50% + 1).

H26b. Indien de kandidaat niet de meerderheid van de stemmen haalt wordt de procedure
vanaf H25c tot en met H25e toegepast.

H27. Er is geen kandidaat
De verkiezing van de functie wordt verdaagd. (Zie H6)

I. De overdracht

I1. De overdracht gebeurt zoals beschreven in de Gentse clubcodex.

I2. De overdracht vindt plaats zo snel mogelijk na de kiescantus*. Dit gebeurt tijdens de eerste
cantus van het nieuwe Abnormaliajaar.

J. Sancties

Sancties voor een praesidiumlid

J1. Er zijn meerdere sancties mogelijk. Je kan iemand ontzetten* uit zijn functie, iemand ontslaan*
uit zijn functie of iemand uit de club zetten*



J2. Een praesidiumlid kan omwille van meerdere redenen gesanctioneerd worden. De sanctie is
afhankelijk van de ernst van de situatie. Er kan een motie van wantrouwen ingediend worden
indien er genoeg geldige argumenten zijn dat een praesidiumlid niet voldoet als praesidiumlid
of niet voldoet in zijn/haar functie. (Verloop zie J4)

Voorbeelden:
- Een praesidiumlid kan gesanctioneerd worden wanneer hij/zij gedurende drie weken niets van
zich heeft laten horen of zich niet heeft laten zien.

- Een praesidiumlid kan gesanctioneerd worden wanneer hij/zij zes weken niet aanwezig was op
zowel activiteiten als vergaderingen, ook al heeft hij/zij verwittigd.

J3. Een praeses kan men sanctioneren wanneer deze 3 weken afwezig was op zowel activiteiten als
vergaderingen, ook al heeft hij/zij verwittigd. Een praeses moet altijd verwittigen wanneer hij/ zij
niet aanwezig kan zijn.

J4a. Een sanctie van een praesidiumlid (een motie van wantrouwen) kan enkel tijdens een
vergadering van Abnormalia en alleen door een ander huidig praesidiumlid aangevraagd worden.
Tijdens deze vergadering wordt de sanctie besproken, waarna het praesidiumlid in kwestie ervan
op de hoogte gesteld wordt. Hij/zij kan, indien gewenst, de tijd krijgen om zich voor te bereiden op
verdediging tijdens de volgende vergadering. Dan volgt er een stemming over het al dan niet
sanctioneren van het praesidiumlid. Enkel bij ¾ meerderheid kan de sanctie plaatsvinden.

J4b. Indien deze persoon niet aanwezig is tijdens deze vergadering wordt hij/zij schriftelijk
uitgenodigd naar de volgende vergadering. Indien deze persoon ongeldig afwezig is tijdens deze
vergadering, vervalt zijn/haar recht op verdediging.

J5. Bij deze sancties geldt dat de persoon zijn/haar lint van dat jaar moet teruggeven aan de club.
Mocht zijn/haar functie op een lint staan waarop ook andere functies staan dan moet hij zijn lint
teruggeven en worden de letters, cijfers en/of lauwerkrans van de functie van dat jaar verwijderd
en krijgt de persoon zijn lint terug.

J6. Wanneer er een praesidiumlid gesanctioneerd wordt, wordt hij/zij schriftelijk op de hoogte
gebracht.

J7. Wanneer een praesidiumlid zelf beslist om zijn/haar functie stop te zetten, geldt dat de persoon
zijn/haar lint van dat jaar moet teruggeven aan de club. Mocht zijn/haar functie op een lint staan
waarop ook andere functies staan, moet hij/zij zijn/haar lint teruggeven en worden ze letters,
cijfers en/of lauwerkrans van de functie van dat jaar verwijderd en krijgt de persoon zijn lint terug.

Sancties voor een clublid

J7. Voor een clublid kan enkel de sanctie ‘uit de club zetten*’ gegeven worden.

J8. Bij ernstige voorvallen kan een clublid uit de club gezet worden indien het praesidium hier
unaniem over beslist.

J9. Bij deze sanctie geldt dat de persoon in kwestie zijn/haar lint moet teruggeven aan de club.

J10. Wanneer een clublid gestraft wordt, wordt hij/zij schriftelijk op de hoogte gebracht.

K. Veranderen van de statuten

K1. Als er een fout staat in de statuten, kan het punt in kwestie aangepast worden indien
er hiervoor een ¾ meerderheid is.

K2. Als er een statuut geschrapt moet worden, dient er hiervoor een ¾ meerderheid te

zijn. K3. Voor het toevoegen van een punt aan de statuten moet er een ¾ meerderheid

zijn.



K4. Het toevoegen of schrappen van bepaalde punten van de statuten kan enkel op de
vergadering. Dit moet gebeuren vóór de statuten door ieder praesidiumlid van dat jaar zijn
ondertekend.

K5. De statuten L1, L2 en L3 kunnen niet gewijzigd worden.

L. Niet te wijzigen statuten

L1. De statuten moeten door ieder praesidiumlid ondertekend worden.

L2. Het niet willen ondertekenen van de statuten na bespreking en aanpassing met
stemming, betekent dat die persoon onmiddellijk uit zijn functie ontzet* wordt.

L3. Structurele wijzigingen aan de statuten dienen besproken te worden met de praeses van
het voorgaande jaar, indien ze betrekking hebben op regels die het voorgaande jaar werden
toegevoegd of gewijzigd.

M. Andere

M1. Indien er over een bepaalde kwestie geen duidelijkheid staat in de statuten van Abnormalia
worden eerst de statuten van het SK Ghendt bekeken en daarna de blauwe pagina’s van de Gentse
clubcodex. Als er dan nog geen duidelijkheid is dan moet het praesidium zelf een regeling opstellen
(liefst met de hulp van pro-senioren) en deze dan bij de statuten voegen (zie J).

M2. Onder de naam van Abnormalia zal nooit een activiteit georganiseerd worden waarbij aan
politieke, godsdienstige of ideologische meningsuiting wordt gedaan.

M3. Deelname aan een politieke activiteit mag nooit onder de naam van Abnormalia of
met vertoon van voorwerpen waarop een kenteken van de club staat afgebeeld.
M4. Aan activiteiten zoals acties voor een goed doel of betogingen voor iets wat rechtstreeks met
het studentenleven te maken hebben, mag wel deelgenomen worden onder de naam van of met
kentekens van Abnormalia als er hierover een unaniem akkoord bestaat onder het praesidium.
Let hierbij wel heel goed op.

M5. Voor iemand die zich niet aan punt M2 of M3 houdt zal direct een sanctie aangevraagd
worden (zie J)

M6. Pro-senioren hebben steeds het recht om vergaderingen bij te wonen. Ze hebben echter
pas stemrecht wanneer het huidige praesidium hier unaniem mee akkoord is.

M7. Abnormalia is een studentenclub die aangesloten is bij SK Ghendt. Wanneer er hier iemand
iets aan wil veranderen, moet er een unaniem besluit zijn in het praesidium en moeten al de
prosenioren hiervan op de hoogte gebracht worden. Zij hebben in deze zaak ook stemrecht, tenzij
ze 2 weken na het informeren nog niet gereageerd hebben.

M8. Iedereen heeft het recht om de statuten van Abnormalia op te vragen en in te kijken.

M9. Ieder jaar moet het hele praesidium de statuten vóór de introductiedagen van de Artevelde
Hogeschool ondertekenen. Vlak na de ondertekening worden de statuten permanent openbaar
gemaakt aan de club. De praeses houdt een exemplaar bij dat door iedereen ondertekend is en
daarnaast moet ieder praesidiumlid een exemplaar bijhouden waar enkel zijn eigen handtekening
opstaat.

M10. Er kan nooit geld uitgekeerd worden als betaling voor bewezen diensten. Er mogen vanuit de
clubkas geen cadeaus uitgedeeld worden aan de leden* van de club omwille van
nietclubgerelateerde redenen. Clubgerelateerde cadeaus mogen enkel uitgedeeld worden als ze
evenredig verdeeld worden over alle stemgerechtigde leden*.

M11. Bij uittreding, uitsluiting of overlijden kan er geen teruggave of vordering gevraagd
worden voor gestorte bijdragen of gedane inbrengen aan de club.

M12. Bij ontbinding van de club moeten de eventuele activa en passiva die in het bezit zijn van



de club geschonken worden aan een organisatie met een doel dat aansluit met dat van
Abnormalia.

M13. Elke medewerking met studentenclubs die deels of volledig dezelfde doelgroep* hebben
als Abnormalia, zal geweigerd worden.

Gelezen en goedgekeurd, op 19/09/2022, te Gent.

Handtekening,
Het praesidium 2022-2023.


