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Hoofdstuk 1: Begrippen
Artikel 1
Voor toepassing van deze statuten wordt verstaan onder:
●

●

●

●
●

Gewone meerderheid van stemmen: meer voor-stemmen dan tegen-stemmen
(onthoudingen, blanco-stemmen en ongeldige stemmen worden niet meegeteld als
uitgebrachte stemmen).
Bijzondere meerderheid van stemmen: minstens 2/3de of 4/5de meerderheid van de stemmen
(onthoudingen, blanco-stemmen en ongeldige stemmen worden niet meegeteld als
uitgebrachte stemmen) zijn voor-stemmen.
Algemene Homeraad (afgekort AH) is de overkoepelende benaming van alle inwoners en
clubleden van Home Astrid. Dit zowel de Beperkte Homeraad als de overige bewoners en
leden.
Beperkte Homeraad omvat alle mandaatfunctionarissen die verkozen zijn door de Algemene
Homeraad.
Algemene Vergadering (afgekort AV) is de vergadering waarbij de leden van de Algemene
Homeraad samenkomen.

Artikel 2
Een kandidaat is verkozen/ een voorstel is goedgekeurd indien:
● bij 1 kandidaat/voorstel: de vastgelegde meerderheid behaald is.
● bij meerdere kandidaten/voorstellen: de persoon/ het voorstel de grootste
vastgelegde meerderheid heeft.
Indien er geen meerderheid vastgelegd is, wordt een gewone meerderheid gehanteerd.
Een uitgebreide omschrijving over de stemming van leden van de Beperkte Homeraad staat in
Hoofdstuk 7: Regels stemming.
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Hoofdstuk 2: Wezen en doel van de vereniging
Artikel 3
De studentenvereniging Home Astrid is opgericht door bewoners in het academiejaar 1971 – 1972.
De vereniging behartigt de belangen van bewoners naar best vermogen.
De Algemene Homeraad is een feitelijke vereniging, aangesloten bij de overkoepelende vereniging
Home Konvent (hierna HK genoemd), volgens het ‘Reglement betreffende de
Studentenverenigingen’ van de Dienst StudentenActiviteiten van de Universiteit Gent (hierna DSA
genoemd) en de statuten van het HK. Deze statuten zijn steeds ondergeschikt aan het voornoemde
reglement en de statuten van het HK.
De Homeraad kan gecontacteerd worden per e-mail via: astrid.ugent@gmail.com. De Algemene
Homeraad wordt bij zijn dagelijkse werking bestuurd door de Beperkte Homeraad, die verkozen
wordt conform de bepalingen van deze statuten.
Deze statuten en een lijst met de zetelende leden van de Beperkte Homeraad kunnen vrij
geraadpleegd worden op de website van Home Astrid: http://astrid.ugent.be of op eenvoudig
verzoek bij de Voorzitter.

Artikel 4
De Beperkte Homeraad organiseert zijn activiteiten onder andere op deze manier om bij te dragen
tot de socio-culturele ontplooiing van de leden van de Algemene Homeraad, hun integratie in de
universitaire gemeenschap, hun maatschappelijke, culturele en democratische vorming of hun
ontwikkeling tot kritische en sociaal bewuste intellectuelen, of die hen toelaten om belangen en
rechten als maatschappelijke groep te verdedigen en hun maatschappelijke rol van kritische
observatie en contestatie te vervullen, zoals vermeld in het ‘Reglement betreffende de
Studentenverenigingen’.

Artikel 5
De Algemene en de Beperkte Homeraad dringen hun eigen politieke, religieuze of filosofische
overtuigingen in hun hoedanigheid als Homeraad niet op ten aanzien van homebewoners, clubleden
of derden, maar stellen zich pluralistisch en compromisgericht op en trachten bij beslissingen een
consensus te bereiken.

Artikel 6
Verder verrichten de Algemene Homeraad en de Beperkte Homeraad geen handelingen die in strijd
zijn met de democratische beginselen en de fundamentele rechten en vrijheden zoals vervat in de
Grondwet en het Europees Verdrag tot de Bescherming van de Rechten van de Mens en de
Fundamentele Vrijheden (EVRM), de strafwet en andere toepasselijke wetgevingen. Evenmin zetten
zij aan tot dergelijke handelingen of beogen zij bij te dragen aan de legitimering ervan.

Artikel 7
De voertaal van de vereniging is het Nederlands. De tweede te hanteren taal is het Engels indien de
communicatie gericht is naar buitenlandse studenten.

Artikel 8
De beslissingen van de Beperkte Homeraad hebben steeds het beste belang van de bewoners in
gedachten.
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Artikel 9
De Beperkte Homeraad heeft aandacht voor de verschillende aspecten van het studentenleven en
tracht in zijn gevarieerde activiteiten de samenwerking en het contact tussen de bewoners te
bevorderen.

Artikel 10
De Beperkte Homeraad vertegenwoordigt de bewoners op diverse overlegmomenten en
vergaderingen met het HK, Afdeling Huisvesting en andere diensten en afdelingen van de Universiteit
Gent.
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Hoofdstuk 3: Algemene Homeraad
Artikel 11
Iedere homebewoner en ieder clublid maakt deel uit van de Algemene Homeraad. De Algemene
Homeraad is de overkoepelende benaming voor alle inwoners en clubleden van Home Astrid. Dit
zowel de Beperkte Homeraad als de overige bewoners en leden.

Artikel 12
De Algemene Homeraad wordt voor zijn dagelijkse werking bestuurd door de leden van de Beperkte
Homeraad. Hiertoe wordt hen de machtiging gegeven door de Algemene Homeraad door verkozen te
worden, conform deze statuten.

Artikel 13
De Algemene Homeraad komt vrijblijvend samen op de Algemene Vergadering welke georganiseerd
wordt door de Beperkte Homeraad, mits uitzonderingen beschreven in Artikel 14 en Artikel 17. Deze
vergaderingen vinden minstens tweemaal per academiejaar plaats.
De eerste moet plaatsvinden tijdens de eerste of tweede volledige week van het nieuwe
academiejaar. Een laatste omvat steeds de verkiezingen.

Artikel 14
Indien minstens 10% van de Algemene Homeraad verzoekt om een Algemene Vergadering te
organiseren, wordt een schriftelijk verzoek ingediend en wordt hieraan binnen de eerstvolgende 7
dagen gehoor gegeven. De aanvraag wordt schriftelijk ingediend bij de Voorzitter waarbij de
aanvragers de aanvraag ondertekenen.

Artikel 15
Activiteiten op de home worden door en voor homebewoners en clubleden georganiseerd, tenzij
anders op niet-discriminerende wijze verantwoord door de Beperkte Homeraad. Deze activiteiten
worden op een zo studentikoos mogelijke manier georganiseerd.
Activiteiten dienen steeds in overeenstemming te zijn met de recentste richtlijnen en
protocolovereenkomsten tussen de InterHomeRaad (hierna IHR genoemd) en Afdeling Huisvesting.

Artikel 16
Alle activiteiten worden tijdig elektronisch bekend gemaakt via het aanvraagsysteem van het HK door
de verantwoordelijke. Elke affiche wordt in het Engels opgehangen indien dit ook bedoeld is voor
buitenlandse studenten.
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Artikel 17
Indien een lid van de Algemene Homeraad vaststelt dat de Beperkte Homeraad zich bezondigt aan
financiële fraude of indien hij/zij vermoedt dat de Beperkte Homeraad tekort schiet in het behartigen
van zijn of haar sociale belangen, of indien hij/zij vindt dat de Beperkte Homeraad buiten de
examenperiodes een abnormaal laag aantal activiteiten organiseert voor de leden van de Algemene
Homeraad, dan kan dit lid van de Algemene Homeraad klacht indienen bij de voorzitter van de IHR.
De voorzitter van de IHR stelt een onderzoekscommissie samen die bestaat uit minstens 1
bestuurslid van het HK en minimum 2 homebewoners afkomstig uit andere homes dan de
desbetreffende home. Deze onderzoekscommissie stelt een onderzoek in dat plaatsvindt in de
desbetreffende home. De Algemene Homeraad verleent hiertoe alle medewerking die vereist is. Op
de eerstvolgende IHR nadat de onderzoekscommissie acht het onderzoek afgerond te hebben,
brengt de onderzoekscommissie verslag uit. Op basis van dit verslag kan de IHR één van de volgende
beslissingen nemen, en dit bij gewone meerderheid:
•
•
•

De klacht wordt ongegrond verklaard.
De klacht wordt gegrond verklaard, en de Beperkte Homeraad dient de schade in mate van
het mogelijke te herstellen.
De klacht wordt gegrond verklaard en is dermate ernstig dat de leden van de Algemene
Homeraad van de desbetreffende home om een oordeel wordt gevraagd. Hiertoe belegt de
onderzoekscommissie samen met de Voorzitter van de IHR en het Dagelijks Bestuur van het
HK een Algemene Homeraad op de desbetreffende home. De Voorzitter van de IHR zit deze
vergadering voor. Hij of zij schetst het probleem en laat de bewoners toe vragen te stellen en
een oplossing te formuleren. Deze oplossing moet door gewone meerderheid van de
aanwezige leden van de Algemene Homeraad in een stemming bekrachtigd worden.
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Hoofdstuk 4: Beperkte Homeraad
Artikel 18
De Beperkte Homeraad is bevoegd om te overleggen en beslissingen te nemen met betrekking tot
aangelegenheden die de Algemene Homeraad aanbelangt, tenzij anders wordt vermeld in deze
statuten.

Artikel 19
Elk lid van de Beperkte Homeraad wordt verwacht de vergadering van de Beperkte Homeraad bij te
wonen en hebben er spreekrecht. Erefunctie(s) hebben hierbij ook spreekrecht. Ieder lid van de
Beperkte Homeraad heeft ook stemrecht met uitzondering van de Voorzitter. De Voorzitter heeft
slechts in een bepaald geval een stem zoals in Artikel 35 vermeld.
Vaste Medewerkers en Medewerkers van een specifieke functie en erefunctie(s) hebben in geen
enkel geval stemrecht. Zij mogen wel deelnemen aan de discussie.

Artikel 20
Als een lid van de Beperkte Homeraad niet aanwezig kan zijn op een vergadering van de Beperkte
Homeraad, meldt hij/zij de afwezigheid op voorhand aan de Voorzitter.

Artikel 21
Een volmacht voor eventuele vastgelegde stemmingen kan schriftelijk worden meegedeeld aan een
lid van de Beperkte Homeraad die de vergadering wel bijwoont. Elk lid van de Beperkte Homeraad
heeft recht op maximum twee volmachten per vastgelegd stemmoment. De Voorzitter heeft geen
recht op volmachten, doordat hij/zij onpartijdig moet blijven binnen de Beperkte Homeraad conform
Artikel 34.

Artikel 22
Het is de taak van de Voorzitter om de Beperkte Homeraad bijeen te roepen voor een vergadering.
Ieder lid van de Beperkte Homeraad en genodigden moet minstens 48 uur voor aanvang op de
hoogte gebracht worden van de vergadering.

Artikel 23
Indien een spoedvergadering gehouden moet worden binnen de Beperkte Homeraad vervalt de 48
uur regel uit Artikel 22 en zijn de gemaakte beslissingen wel geldig indien minstens de 2/3de van de
leden van de Beperkte Homeraad aanwezig zijn op de vergadering.

Artikel 24
De eerste vergadering van de Beperkte Homeraad dient plaats te vinden ten laatste één week na de
verkiezingen van de Beperkte Homeraad.

Artikel 25
De Beperkte Homeraad bestaat uit personen die verkozen zijn voor de functies opgesomd in Artikel
54 en verkozen zijn door de Algemene Homeraad. De Beperkte Homeraad wordt aangevuld met de
erefunctie(s) Meter(s) en/of Peter(s) en eventuele Vaste Medewerkers en eventuele Medewerkers
van een specifieke functie.

Artikel 26
De Beperkte Homeraad streeft ernaar om gedurende het academiejaar minstens eenmaal per maand
samen te komen, met uitzondering van januari, juni, juli en augustus.
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Artikel 27
Alle vergaderingen van de Beperkte Homeraad kunnen zowel in fysieke, digitale als gemengde vorm
plaatsvinden. De beslissingen gemaakt tijdens deze samenkomsten zijn dan ook steeds rechtsgeldig.

Artikel 28
De vergaderingen van de Beperkte Homeraad zijn steeds toegankelijk voor de leden van de
Algemene Homeraad, tenzij de Voorzitter dit anders beslist, mits grondige motivatie.

Artikel 29
De Voorzitter behoudt zich steeds het recht om mensen uit de vergadering van de Beperkte
Homeraad weg te sturen. Dit kan indien deze persoon herhaaldelijk storend is en de vergadering op
deze manier hindert en hierop meerdere malen aangemaand is.

Artikel 30
De Voorzitter kan op eigen initiatief of op vraag van een lid van de Beperkte Homeraad derden
uitnodigen om een volledige vergadering of slechts een deel ervan mee te volgen en deel te nemen
aan de discussie. Deze derden hebben echter in geen enkel geval stemrecht en moeten zich
verwijderen tijdens het beraadslagen en stemmen indien een lid van de Beperkte Homeraad dit
wenst.

Artikel 31
De vergadering van de Beperkte Homeraad wordt geleid door de Voorzitter. Indien de Voorzitter niet
aanwezig is, wordt zijn taak tijdens de vergadering overgenomen door de Vicevoorzitter. Indien ook
deze afwezig is, wordt de vergadering geannuleerd en verplaatst naar een ander moment. Indien de
Voorzitter afwezig is en de Vicevoorzitter zijn taken overneemt, neemt deze ook het neutrale gedrag
over en verliest de Vicevoorzitter het stemrecht voor die vergadering.

Artikel 32
Erefunctie(s), eventuele Vaste Medewerkers of Medewerkers bij een specifieke functie hebben geen
stemrecht.

Artikel 33
Van iedere vergadering wordt er door de Secretaris een verslag opgesteld en binnen de week wordt
het verslag, na goedkeuring van de voorzitter, doorgestuurd naar alle leden van de Beperkte
Homeraad. Dit verslag kan opgevraagd worden door elk lid van de Algemene Homeraad. Gevoelige
informatie mag hierbij verwijderd worden.

Artikel 34
Tijdens de discussies en vergaderingen van de Beperkte Homeraad dient de Voorzitter zich neutraal
te gedragen.

Artikel 35
Stemmingen binnen de Beperkte Homeraad verlopen op analoge wijze als beschreven in Hoofdstuk
7:, maar wijken op volgende punten af:
●
●
●

De Voorzitter heeft geen stemrecht. Bij ex aequo van stemmen levert de Voorzitter de
doorslaggevende stem.
Er kan overgegaan worden op een anonieme stemming indien één van de leden van de
Beperkte Homeraad dat verzoekt.
Indien een probleem niet kan opgelost worden (door stemming) zal dit tijdens de
eerstvolgende IHR besproken worden.
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Artikel 36
Leden van de Beperkte Homeraad mogen zich niet verrijken met geld en/of eigendommen van de
home of Homeraad tijdens het uitoefenen van zijn/haar functie. Wie zich hieraan bezondigt, wordt
uit zijn functie ontheven. Het is voor deze persoon niet meer mogelijk om dat academiejaar een
functie binnen de Beperkte Homeraad op te nemen.

Artikel 37
Leden die zich verrijkt hebben met geld of eigendommen toebehorend aan de home of Homeraad,
dienen de bedragen of eigendommen in kwestie terug te bezorgen aan de Beperkte Homeraad of
Afdeling Huisvesting. Indien ze terugbezorgd worden moeten ze in dezelfde staat teruggebracht
worden waarin ze ontnomen werden.

Artikel 38
Indien de eigendommen vernoemd in Artikel 36 en Artikel 37 niet kunnen terugbezorgd worden aan
de Beperkte Homeraad, dient de Beperkte Homeraad vergoed te worden naar de aankoopwaarde
van genoemde eigendommen. Dit moet steeds cash of per overschrijving op de rekeningen van de
studentenvereniging.

Artikel 39
Tijdens de vergadering van de Beperkte Homeraad moet het verslag van de voorgaande vergadering
goed- of afgekeurd worden, indien van toepassing. Indien het verslag afgekeurd wordt moeten de
fouten, tekorten, etc. aangepast worden door de Secretaris en wordt het verslag opnieuw ter
goedkeuring voorgelegd op de eerstvolgende vergadering van de Beperkte Homeraad.

Artikel 40
Enkel verkozen leden van de Beperkte Homeraad, de erefunctie(s), de Vaste Medewerkers en de
Medewerkers bij specifieke functies mogen gelden in ontvangst nemen en uitgeven. De Beperkte
Homeraad kan ad hoc derden machtigen om geld te ontvangen, dit steeds onder toezicht van
Beperkte Homeraad, de erefunctie(s), de Vaste Medewerkers of de Medewerkers bij specifieke
functies.

Artikel 41
De Beperkte Homeraad is verplicht een degelijke verwelkoming te organiseren voor de nieuwe
bewoners.

Artikel 42
Elk academiejaar mogen er door de Beperkte Homeraad 5 activiteiten met geluidsoverlast
("mechanisch orgel") in de ontspanningszaal georganiseerd worden, zoals overeengekomen met
Afdeling Huisvesting. Deze dienen zoals alle andere evenementen tijdig aangekondigd te worden.

Artikel 43
De Voorzitter of Vicevoorzitter vertegenwoordigt de Algemene Homeraad op de vergaderingen met
andere verenigingen, het HK en instellingen van de Universiteit Gent, met uitzondering van
vergaderingen die specifiek bedoeld zijn voor andere functies. De Voorzitter kan een
vertegenwoordiger aanduiden om in diens plaats te zetelen in die vergaderingen.
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Artikel 44
Binnen de Beperkte Homeraad wordt het Hoogpraesidium gedefinieerd als de functies:
●
●
●
●

Voorzitter
Vicevoorzitter
Penningmeester
ICT-verantwoordelijke

Artikel 45
Een persoon met een verkozen functie in de Beperkte Homeraad oefent de betrokken functie uit
waarvan hij of zij de eindverantwoordelijkheid heeft.

Artikel 46
Een Medewerker van een specifieke functie helpt de functieverantwoordelijke(n) bij het uitoefenen
van zijn/haar taak.
Een Vaste Medewerker helpt de Beperkte Homeraad waar nodig. Dit kan op vraag van verkozen
leden of op eigen initiatief.

Artikel 47
Elk lid van de Beperkte Homeraad vult aan het einde van het academiejaar zijn draaiboek aan met
alle relevante informatie die hij/zij uit zijn ervaringen verkregen heeft.

Artikel 48
Indien een zetelend lid van de Beperkte Homeraad (behalve de Voorzitter) zondigt aan deze statuten
of dit vermoed wordt, dan dient een grondig gemotiveerde schriftelijke klacht ingediend te worden
bij de Voorzitter van de Beperkte Homeraad.
Hij/zij zal de klacht behandelen op de eerstvolgende vergadering van de Beperkte Homeraad. Het lid
van de Beperkte Homeraad waartegen de klacht ingediend is, mag aanwezig zijn tijdens het
behandelen van de klacht, maar niet tijdens de beraadslaging en stemming of de klacht al dan niet
ontvankelijk bevonden wordt. De indiener van de klacht mag ook aanwezig zijn tijdens de bespreking
van de klacht. Maar hij/zij verlaat eveneens de vergadering tijdens de beraadslaging en stemming of
de klacht al dan niet ontvankelijk bevonden wordt.
De stemming wordt enkel geldig bevonden indien minstens de helft van de leden van de Beperkte
Homeraad aanwezig zijn (of een geldige volmacht heeft), beklaagde niet meegerekend. De stemming
gebeurt met gewone meerderheid waarbij het beklaagde lid en indiener van de klacht, indien hij/zij
al dan niet lid is van de Beperkte Homeraad, geen stemrecht hebben. Indien de klacht ontvankelijk
gevonden wordt, wordt er gekeken welke maatregelen ondernomen moeten worden die in proportie
zijn met de fouten die gemaakt zijn. De maatregelen worden met gewone meerderheid gestemd
waarbij opnieuw het beklaagde lid en de indiener van de klacht geen stemrecht hebben. Beiden
mogen hierbij ook niet aanwezig zijn tijdens de beraadslaging.
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Artikel 49
Indien de klacht zoals in Artikel 48 tegen de Voorzitter gericht is, wordt de klacht ingediend bij de
Vicevoorzitter. Hij/zij geeft op zijn/haar beurt de klacht door aan de Voorzitter van het HK. Het
verdere verloop van de klachtbehandeling wordt bepaald door de Voorzitter van het HK.

Artikel 50
De cantussen die georganiseerd worden door de Beperkte Homeraad van Home Astrid moeten
steeds opgekuist worden onder leiding van het Cantusteam. Dit zijn de Voorzitter, Vicevoorzitter,
Zedenmeester en Schachtentemmer. Eveneens kunnen zij vrijgesproken worden van deze last
conform onderstaande alinea.
Van deze regel kan afgeweken worden indien het raadslid gehinderd is door academische/medische
activiteiten zoals verplichte les, practica, stage, ziekte … Hiervan moet de Voorzitter steeds op
voorhand verwittigd worden.

Artikel 51
De Schachtentemmer stelt in het begin van het academiejaar een Doopcomité samen. Hierin zitten
minstens de Schachtentemmer zelf, de Voorzitter en de Zedenmeester. Alle leden van het
Doopcomité verbinden zich ertoe om tot het einde van de doopcantus aanwezig te zijn.
Van deze regel kan afgeweken worden indien het raadslid gehinderd is door academische/medische
activiteiten zoals verplichte les, practica, stage, ziekte … Hiervan moet de Voorzitter steeds op
voorhand verwittigd worden.
Het Doopcomité volgt steeds de richtlijnen die vastgelegd zijn in het Doopdecreet. Dit decreet wordt
door de Voorzitter en de Schachtentemmer ondertekend op het daarvoor voorziene moment.

Statuten Home Astrid
Versie september 2021

Pagina 12 van 32

Hoofdstuk 5: Kandidaatstelling Beperkte Homeraad
Artikel 52
Elk lid van de Algemene Homeraad kan zich kandidaat stellen voor een functie in de Beperkte
Homeraad of kan zich opgeven als Vaste Medewerker of Medewerker bij een bepaalde functie.

Artikel 53
Voor de functie van Vicevoorzitter mag elk lid van de Algemene Homeraad zich kandidaat stellen.
Tijdens de eerste stemronde vervallen de kandidaturen van niet-homebewoners indien een
homebewoner opkomt voor deze functie.
Indien in een eerste stemronde geen kandidaat verkozen wordt, dan kan elk lid van de Algemene
Homeraad zich kandidaat stellen voor de functie van Vicevoorzitter tijdens een volgende stemronde.

Artikel 54
De functies in de Beperkte Homeraad waarvoor men zich kandidaat kan stellen zijn:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Voorzitter (1)
Vicevoorzitter (1)
Penningmeester (1)
ICT-verantwoordelijke (1)
Secretaris (1)
Feestverantwoordelijke(n) (max. 2)
Barverantwoordelijke(n) (max. 2)
Cultuurverantwoordelijke(n) (max. 2)
Sportverantwoordelijke(n) (max. 2)
Public Relations (1)
Scriptor (1)
Milieuverantwoordelijke (1)
Schachtentemmer (1)
Zedenmeester (1)
Lustrum (2, indien de voorwaarden omschreven in Bijlage A zijn voldaan)

Naast de functies staat tussen de haakjes het aantal personen dat maximaal voor deze functie
verkozen kan worden.
In bijlage A staat per functie een taakomschrijving vermeld aangevuld met de taakomschrijving van
Cantor.

Artikel 55
Naast de functies uit Artikel 54 zijn er 2 erefuncties namelijk Meter(s) en/of Peter(s). Deze
kandidaten worden intern gekozen en verkozen door de nieuw verkozen Beperkte Homeraad op de
eerste vergadering van deze Beperkte Homeraad. Het is niet mogelijk om zichzelf kandidaat te stellen
voor de functie van Meter of Peter. De stemming verloopt bij wijze van gewone meerderheid voor
beide erefuncties.
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Artikel 56
Per functie, behalve voor deze van Voorzitter, Vicevoorzitter, Penningmeester en Secretaris, kan een
onbepaald aantal medewerkers aangesteld worden. Kandidaat Medewerkers voor een specifieke
functie kunnen zich ten alle tijden bekend maken en dienen hun schriftelijke kandidatuur in bij de
Voorzitter. Hij/zij legt deze kandidatuur voor tijdens de eerstvolgende vergadering van de Beperkte
Homeraad alwaar zij verkozen kunnen worden met gewone meerderheid. Tijdens de stemming
moeten minstens de helft van de leden van de Beperkte Homeraad aanwezig zijn. Aanvullende
volmachten zijn ook toegestaan.
Medewerkers van een specifieke functie worden verondersteld actief te helpen om activiteiten te
organiseren en in goede banen te leiden aangaande de functie waarbij ze betrokken zijn.

Artikel 57
Naast de functies in de Beperkte Homeraad kan men zich ook als kandidaat Vaste Medewerker
opgeven. Dit wordt intern door de huidige Beperkte Homeraad gestemd met gewone meerderheid.
Tijdens de stemming moeten minstens de helft van de leden van de Beperkte Homeraad aanwezig
zijn. Aanvullende volmachten zijn ook toegestaan.
Vaste Medewerkers helpen bij activiteiten van de Beperkte Homeraad, op vraag van leden van de
Beperkte Homeraad of op eigen initiatief. Vaste Medewerkers zijn onder geen enkele omstandigheid
stemgerechtigd binnen de vergaderingen van de Beperkte Homeraad.

Artikel 58
Men kan zich voor meerdere functies in de Beperkte Homeraad kandidaat stellen, maar men kan
slechts voor één functie in de Beperkte Homeraad verkozen worden. Van deze regel kan afgeweken
worden indien voldaan is aan Artikel 75.

Artikel 59
Een medewerkersfunctie kan geaccumuleerd worden met een andere medewerkersfunctie of
eventueel een functie in de Beperkte Homeraad. Hierbij dient de verkozen functie steeds voorrang te
krijgen.

Artikel 60
Men kan zich slechts kandidaat stellen voor het voorzitterschap wanneer men minstens één jaar een
verkozen functie heeft bekleed in de Beperkte Homeraad van Home Astrid. Van deze regel kan
afgeweken worden indien voldaan is aan Artikel 75.
Elke kandidaat voor de functie van Voorzitter moet bewoner zijn van de home tijdens het jaar dat
hij/zij de functie bekleedt.

Artikel 61
Men dient een kandidatuurstelling en motivatie voor eender welke functie in te dienen door een email te versturen naar het e-mailadres van de Beperkte Homeraad: astrid.ugent@gmail.com. Dit tot
24 uur voor de Algemene Vergadering waarbij de verkiezingen plaatsvinden, tenzij de Beperkte
Homeraad akkoord gaat dat een lid van de Algemene Homeraad zich de avond zelf mag kandidaat
stellen.

Artikel 62
Voor kandidaturen als Medewerker van een specifieke functie of Vaste Medewerker is er geen
deadline om een kandidatuur in te dienen. De verkiezing van deze functies kan ten vroegste op de
eerste vergadering van de Beperkte Homeraad na de verkiezingen.
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Artikel 63
Om kenbaar te maken aan de bewoners en leden van Home Astrid dat iemand zich
kandidaat/kandidaat-duo stelt voor een functie binnen de Beperkte Homeraad, wordt minstens een
week voor de verkiezingen een blad opgehangen in de inkomhal. Hierop staan alle functies vermeld
en vult de kandidaat/kandidaat-duo zelf zijn naam in. Enkel de naam van de kandidaat/kandidaatduo op het formulier vermelden is niet voldoende om zich kandidaat/kandidaat-duo te stellen. Het is
ten alle tijde noodzakelijk om een kandidatuurstelling en motivatie via mail te sturen naar de
Beperkte Homeraad zoals beschreven in Artikel 61, de deadline geldt hier echter niet.

Artikel 64
Het is daarnaast ook toegestaan om de kandidatuur op andere manieren kenbaar te maken zoals
affiches, pamfletten, promotiebericht in de facebookgroep ‘Home Astrid’, … Hierbij wordt door de
Voorzitter erop toegezien dat deze promotie binnen proportie blijft. Indien de Voorzitter van oordeel
is dat de campagne buiten proportie is, overlegt hij/zij dit met het Hoogpraesidium. Indien zij van
oordeel zijn dat de campagne ingeperkt, deels verwijderd of stopgezet moet worden, brengen zij de
kandidaat/kandidaat-duo hiervan op de hoogte en vragen ze voor volledige medewerking.
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Artikel 65
Het is niet toegestaan om stemgerechtigden om te kopen tijdens de campagnevoering of
verkiezingen, op welke manier dan ook. Fysische voorwerpen welke geen blad papier zijn zoals flyers
en pamfletten worden aanzien als omkoperij. Indien er een inbreuk wordt vastgesteld kan dit gemeld
worden aan de Voorzitter. Hij/zij behandelt samen met het Hoogpraesidium de klacht en zij oordelen
of er al dan niet sprake is van omkoperij. Indien de klacht ontvankelijk bevonden wordt moet de
verspreiding van de goederen onmiddellijk geschorst worden en krijgt de kandidaat/kandidaat-duo
een waarschuwing. Indien er opnieuw een inbreuk wordt vastgesteld, moet de kandidaat/kandidaatduo in kwestie de campagne direct schrappen en wordt hij/zij gediskwalificeerd van de
verkiezingsronde waarvoor hij/zij zich kandidaat/kandidaat-duo stelt.

Artikel 66
De campagne moet steeds op een respectvolle manier gevoerd worden. Een kandidaat/kandidaatduo voert campagne vóór zichzelf, maar nooit tegen een tegenkandidaat/tegenkandidaat-duo. Indien
er toch sprake is van lastercampagne, dan kan dit gemeld worden aan de Voorzitter. Hij/zij behandelt
samen met het Hoogpraesidium de klacht en oordeelt of er al dan niet sprake is van een
lastercampagne. Indien de klacht ontvankelijk is, worden de campagne-elementen van die aard
verwijderd. De kandidaat/kandidaat-duo die de lastercampagne verspreidt, wordt op de hoogte
gebracht van de inbreuk op deze statuten. Een eerste inbreuk wordt vervolgd met een waarschuwing
voor de kandidaat/kandidaat-duo. Indien er opnieuw een inbreuk wordt vastgesteld, moet de
kandidaat/kandidaat-duo in kwestie de campagne direct schrappen en wordt hij/zij gediskwalificeerd
van de verkiezingsronde waarvoor hij/zij zich kandidaat/kandidaat-duo stelt.

Artikel 67
Indien een kandidaat/kandidaat-duo een waarschuwing kreeg voor een inbreuk op Artikel 65 of
Artikel 66 en daarna een overtreding begaat van het andere artikel, moet hij/zij per direct de
campagne schrappen en wordt hij/zij gediskwalificeerd voor de verkiezingsronde waarvoor hij/zij zich
kandidaat/kandidaat-duo stelt.

Artikel 68
Indien een lid van het Hoogpraesidium zondigt voor een verkiezingsronde op basis van Artikel 65,
Artikel 66 of Artikel 67, dan worden de inbreuk(en) behandeld door de Beperkte Homeraad exclusief
de beschuldigde(n).
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Hoofdstuk 6: Verkiezingen Beperkte Homeraad
Artikel 69
De verkiezingen dienen jaarlijks rond het einde van het academiejaar georganiseerd te worden
tijdens de laatste Algemene Vergadering van dat academiejaar. Het mandaat waartoe iemand
verkozen wordt binnen de Beperkte Homeraad gaat steeds van kracht vanaf 1 juli van dat jaar tot en
met 30 juni van het daaropvolgende jaar.
Mandaten kunnen niet verlengd worden. Men moet steeds opnieuw verkozen worden op een
Algemene Vergadering na een stemming conform deze statuten om een extra jaar eenzelfde functie
te kunnen/mogen uitvoeren.

Artikel 70
Indien er nog functies van de Beperkte Homeraad niet ingevuld zijn na afloop van die verkiezingen,
worden er tijdens de eerste Algemene Vergadering nieuwe verkiezingen gehouden conform de regels
van de eerste verkiezing.

Artikel 71
De eerste Algemene Vergadering, verkiezingen (laatste Algemene Vergadering) en tussentijdse
Algemene Vergaderingen dienen te worden voorgezeten door de (Vice-)Voorzitter van het vorige
academiejaar indien er nog geen nieuwe (Vice-)Voorzitter verkozen is. Bij verontschuldiging van de
(Vice-)Voorzitter, kan deze een ander lid van de Beperkte Homeraad aanduiden aan wie die taak dan
toevalt.

Artikel 72
Wanneer er voor een bepaalde functie slechts één kandidaat/kandidaat-duo is of meerdere waarvan
slechts één aan de eventuele voorwaarden voldoet, dan is deze niet automatisch verkozen. Een
verkiezing zoals beschreven in Artikel 87 en Artikel 88 is noodzakelijk.

Artikel 73
Wanneer er voor een bepaalde functie meerdere kandidaten zijn die aan de eventuele voorwaarden
voldoen, dan gebeurt de verkiezing op basis van Artikel 90.

Artikel 74
Wanneer er voor een bepaalde functie slechts één kandidaat/kandidaat-duo is, die echter niet aan
de eventuele voorwaarden voldoet, kan deze toch verkozen worden wanneer hij/zij een meerderheid
van de stemmen behaalt conform Artikel 87 en Artikel 88 en voldoet aan de eisen van de DSA.
Hierbij moet de kandidaat/kandidaat-duo ten minste 27 studiepunten opnemen aan de Universiteit
Gent in het jaar waarin de functie beoefend wordt. De manier van stemmen is beschreven in
Hoofdstuk 8:. Indien de kandidaat/kandidaat-duo wordt afgewezen, wordt overgegaan naar Artikel
75.
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Artikel 75
Wanneer er voor bepaalde functies geen kandidaten zijn, kunnen er door de aanwezigen uit de
Algemene Homeraad nog tijdens deze Algemene Vergadering kandidaturen ingediend worden.
Wanneer er geen kandidaturen voor de vrije functies worden ingediend op een tweede
verkiezingsmoment, kunnen reeds verkozen leden van de Beperkte Homeraad zich kandidaat stellen
om deze functie te cumuleren. De verkiezing voor deze functies gebeurt op dezelfde wijze
beschreven in deze statuten.
Bovenstaande alinea onder voorbehoud conform Artikel 61 indien de Beperkte Homeraad dit
toelaat.

Artikel 76
Wanneer er posities openblijven, kan gedurende het academiejaar een kandidatuur ingediend
worden bij de Beperkte Homeraad. Deze zal beslissen op basis van bijzondere meerderheid van 2/3de
bij een interne stemming over de kandidatuur. Hierbij moet minstens 2/3de van de stemgerechtigde
leden van de Beperkte Homeraad aanwezig zijn of een geldige volmacht hebben gegeven.

Artikel 77
Bij cantussen georganiseerd door de Beperkte Homeraad van Home Astrid, wordt de positie van
‘Cantor’ opengesteld voor de gedoopte leden van de Algemene Homeraad van Home Astrid. Na
stemming door de aanwezige leden van de Beperkte Homeraad kan het lid éénmalig de taken van de
‘Cantor’, beschreven in Bijlage A, opnemen. De uitslag van de stemming wordt bepaald bij gewone
meerderheid.
Indien een nieuwe cantus wordt georganiseerd, kan een lid dat de taken van ‘Cantor’ al eerder op
zich nam, na stemming binnen de Beperkte Homeraad, de taken wederom op zich nemen voor één
cantus.
De procedure die doorlopen dient te worden, staat beschreven in het document Procedure Cantor
welke te vinden is op de website http://astrid.ugent.be.

Artikel 78
Volgens conformiteit met de statuten van de DSA moeten volgende functies ingevuld worden voor
aanvang van het nieuwe academiejaar om als studentenvereniging erkend te worden. Hierbij moeten
de leden ook voldoen aan de voorwaarden van de DSA.
●
●
●
●

Voorzitter
Vicevoorzitter
Penningmeester
ICT-verantwoordelijke

Artikel 79
Volgens conformiteit met de statuten van het HK moeten volgende functies ingevuld worden:
●
●
●
●
●

Voorzitter
Vicevoorzitter
Penningmeester
ICT-verantwoordelijke
Milieuverantwoordelijke
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Artikel 80
Op de verkiezingen krijgt elke kandidaat/kandidaat-duo de gelegenheid om te motiveren waarom
hij/zij een bepaalde functie wil bekleden. Deze mondelinge voorstelling wordt vervolgd door een
vragenronde waarbij de aanwezig leden van de Algemene Homeraad en externen vragen kunnen
stellen aan de kandidaat/kandidaat-duo. De huidige Voorzitter van de Beperkte Homeraad
modereert de Algemene Vergadering. Bij afwezigheid neemt de Vicevoorzitter deze taak op zich.
Eerst stellen alle kandidaten/kandidaat-duo’s zich voor waarna het stemformulier ingevuld wordt.

Artikel 81
Indien er meerdere kandidaat/kandidaat-duo’s opkomen voor eenzelfde functie, mag/mogen de
kandidaat/kandidaat-duo niet aanwezig zijn tijdens de voorstelling en vragenronde van de
tegenkandidaten. De concurrenten zonderen zich af zodat ze niks van het gebeuren kunnen horen
noch zien.
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Hoofdstuk 7: Regels stemming
Artikel 82
De stemming gebeurt digitaal en volledig anoniem. Verschillende computers worden ter beschikking
gesteld om elk lid van de Algemene Homeraad te laten stemmen. Er kan enkel gestemd worden op
de aangegeven verkiezingsavond, hiervoor wordt een Algemene Vergadering georganiseerd. Het lid
van de Algemene Homeraad moet aanwezig zijn op de verkiezingen om zijn stem te kunnen
uitbrengen, of een ondertekende volmacht geven aan een lid van de Algemene Homeraad welke wel
aanwezig is. Een aanwezig lid van de Algemene Homeraad kan maximaal 2 volmachten uitoefenen.
In geval van technische problemen kan een stemming alsook anoniem op papier doorgaan.

Artikel 83
Iemand is stemgerechtigd indien hij/zij lid is van de Algemene Homeraad. Aldus bewoner is van
Home Astrid op het moment van de stemming of indien iemand lid is van de studentenvereniging
van Home Astrid. Dit houdt in dat de persoon niet op de home hoeft te wonen, maar wel gedoopt
moet zijn voor de aanvang van de verkiezingen.

Artikel 84
Elke stemgerechtigde heeft slechts één stem per kandidaat/kandidaat-duo per stemmingsronde
waarbij de stem van elk lid gelijkwaardig is.

Artikel 85
Elke stemgerechtigde vult individueel zijn stemformulier in en doet dit in goeder trouw. Dit in het
belang van de studentenhome Home Astrid, de studentenvereniging Home Astrid en al haar
bewoners en leden.

Artikel 86
Voor elke kandidaat/kandidaat-duo kan er voor, tegen of onthouding gestemd worden. Indien
ongeldig of blanco gestemd wordt, worden deze stemmen als onthouding geïnterpreteerd.

Artikel 87
Indien een kandidaat/kandidaat-duo als enige opkomt voor een functie, wordt deze
kandidaat/kandidaat-duo verkozen aan de hand van onderstaande formule:
Aantal voor−stemmen
Aantal voor−stemmen + aantal tegen−stemmen

> 0,50

Artikel 88
Indien een kandidaat/kandidaat-duo die als enige opkomt voor een functie niet verkozen is, kan
hij/zij bij een tweede stemronde terug opkomen voor deze functie. Hierbij worden de kandidaturen
opnieuw opengesteld voor anderen. Tijdens deze nieuwe stemronde wordt opnieuw verkozen aan de
hand van bovenstaande formule. Indien er na de tweede stemronde nog geen kandidaat/kandidaatduo verkozen is, blijft de functie open tot de eerstvolgende Algemene Vergadering.

Artikel 89
De verkiezingen tijdens de eerste Algemene Vergadering van het nieuwe jaar worden uitgevoerd op
analoge wijze zoals tijdens de verkiezingen (laatste Algemene Homeraad) van het voorgaande jaar.
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Artikel 90
Bij meer dan één kandidaten/kandidaat-duo’s voor eenzelfde functie, wordt gekozen tussen de
kandidaten op basis van onderstaande formule. De kandidaat/kandidaat-duo met de grootste
meerderheid is uiteindelijk verkozen.
Aantal voor−stemmen
Aantal voor−stemmen + aantal tegen−stemmen

> 0,50

Hierbij zijn twee stemronden mogelijk:
●

●

●

●

Bij de eerste stemronde wordt tussen alle voorstellen gekozen. Voor alle
kandidaten/kandidaat-duo’s kan er een voor, tegen of onthoudende stem uitgebracht
worden. Indien één van de kandidaten/kandidaat-duo’s bovenstaande meerderheid haalt en
alsook de grootste, vervalt de tweede stemronde.
Indien geen enkel voorstel in de eerste ronde aan bovenstaande formule voldoet, worden in
de tweede stemronde de voorstellen met de grootste en op een-na grootste meerderheid uit
de eerste stemronde nogmaals ter stemming voorgelegd. Hierbij kan men enkel voor of
tegen stemmen. Het voorstel dat voldoet aan bovenstaande formule en de grootste
meerderheid heeft, wordt verkozen.
Indien er in de eerste stemronde een ex aequo is waarbij men beide de hoogste meerderheid
heeft, worden deze voorstellen in een tweede stemronde ter stemming gebracht. Hierbij kan
men enkel voor of tegen stemmen. Het voorstel dat voldoet aan bovenstaande formule en
de grootste meerderheid heeft, wordt verkozen.
Bij ex aequo in een tweede stemronde of indien er geen enkel van de voorstellen voldoet aan
bovenstaande formule in de tweede stemronde, wordt er niemand verkozen en blijft de
functie open staan tot een volgende stemmingsmoment.

Artikel 91
De volgorde van voorstelling en stemmen is steeds dezelfde volgens onderstaande lijst:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voorzitter
Vicevoorzitter
Penningmeester
Secretaris
ICT
Feest
Bar
Cultuur
Sport
Public-Relations
Scriptor
Milieu
Schachtentemmer
Zedenmeester
(Lustrum)
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Artikel 92
Om de betrouwbaarheid van de resultaten te verzekeren moet alles in het werk gesteld worden om
het stemmingsformulier geheim te houden. Indien op papier gewerkt wordt, moeten de formulieren
steeds onder toezicht of op een veilige plaats opgeborgen worden. Pas wanneer er gestemd kan
worden, mogen de formulieren uitgedeeld worden aan de stemgerechtigden. Op de formulieren
moet een merkteken aangebracht worden van originaliteit. Dit kan een stempel of handtekening zijn
van een lid van de Beperkte Homeraad om bedrog tegen te gaan. Indien online gestemd wordt, moet
de URL naar het formulier zo veel mogelijk afgeschermd worden. Ook mogen enkel de stemmen
meetellen welke ingediend zijn tijdens de stemmingsperiode.
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Hoofdstuk 8: Afzetting en ontslag uit de Beperkte Homeraad
Artikel 93
Een aanvraag tot afzetting van een lid van de Beperkte Homeraad, met uitzondering van de
Voorzitter, dient bij de Voorzitter van de Beperkte Homeraad ingediend te worden en moet van een
grondige motivatie voorzien zijn.
Eenmaal de Voorzitter de klacht ontvangen heeft nodigt hij/zij de aanklager en de beklaagde
afzonderlijk uit voor een gesprek om de klacht te bespreken. Van beide versies wordt een verslag
opgemaakt. De Voorzitter legt de klacht voor op de eerstvolgende vergadering van de Beperkte
Homeraad of roept de leden van de Beperkte Homeraad en erefunctie(s) samen voor een bijzondere
vergadering. Dit kan, conform Artikel 23, binnen de 48 uur.
Op de vergadering van de Beperkte Homeraad wordt de klacht behandeld waarbij de aanklager en
beklaagde niet aanwezig zijn. In eerste instantie licht de Voorzitter de klacht toe aan de resterende
leden van de Beperkte Homeraad en worden beide verslagen overlopen. Hierna wordt de kans
gegeven aan de aanklager om zijn/haar standpunt nogmaals toe te lichten waarna de beklaagde ook
afzonderlijk deze mogelijkheid krijgt. De overige leden van de Beperkte Homeraad kunnen beslissen
om een dialoog tussen beide partijen op te zetten. Tot slot gaan de resterende leden van de
Beperkte Homeraad in beraad. Aanklager en beklaagde dus niet inbegrepen. Op dezelfde dag moet
een stemming gehouden worden door de resterende leden van de Beperkte Homeraad om de klacht
al dan niet ontvankelijk te verklaren. Dit moet gebeuren met een bijzondere meerderheid van 2/3de
waarbij minstens 2/3de van de verkozen leden van de Beperkte Homeraad aanwezig zijn. Volmachten
worden hierbij niet geldig bevonden. De beslissing wordt meegedeeld aan beide partijen.
Indien de Voorzitter dit wenst kan hij/zij de verhoren samen afnemen met één ander lid van de
Beperkte Homeraad, welke niet de beklaagde of aanklager is.

Artikel 94
Een aanvraag voor het afzetten van de Voorzitter moet ingediend worden bij de voorzitter van de
IHR en moet eveneens voorzien zijn van een grondige motivatie. Deze zal de aanvraag behandelen en
indien nodig een Algemene Homeraad bijeenroepen. Conform de statuten van het HK.

Artikel 95
Indien een bestuurslid uit desbetreffende functie ontheven wordt, kan de persoon in kwestie
gedurende dat academiejaar geen functie binnen de Beperkte Homeraad meer opnemen.

Artikel 96
Bij ontslagname dient er geen Algemene Homeraad samengeroepen te worden en wordt het ontslag
door de Beperkte Homeraad behandeld.

Artikel 97
Na een afzetting of een ontslagname kunnen leden van de Algemene Homeraad zich gedurende het
volledige academiejaar kandidaat stellen voor de vrijgekomen functie. Voor de regels daarrond wordt
verwezen naar het Artikel 76. Daarna volgt een stemming op een vergadering van de Beperkte
Homeraad.

Artikel 98
Indien een lid van de Beperkte Homeraad bezwaren heeft tegen de verdere samenwerking met een
verkozen Medewerker van een specifieke functie, dan kan hij/zij een schriftelijk verzoek tot afzetting
indienen bij de Voorzitter. Dit verzoek moet grondig gemotiveerd zijn. Op de eerstvolgende
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vergadering van de Beperkte Homeraad wordt deze klacht behandeld waarbij de aanklager en de
beklaagde beiden spreekrecht hebben. Tijdens de beraadslaging en de stemming moet de beklaagde
zichzelf verwijderen van de vergadering. De stemming gebeurt bij een gewone meerderheid waarbij
de aanklager ook stemrecht heeft. Hierbij kan het verzoek tot afzetting goedgekeurd of afgekeurd
worden. Een motivatie van de beslissing wordt meegedeeld aan de beklaagde.

Artikel 99
Indien een lid van de Beperkte Homeraad bezwaren heeft tegen de verdere samenwerking met een
Vaste Medewerker, dan kan hij/zij een schriftelijk verzoek tot afzetting indienen bij de Voorzitter. Dit
verzoek moet grondig gemotiveerd zijn. Op de eerstvolgende vergadering van de Beperkte
Homeraad wordt deze klacht behandeld waarbij de aanklager en de beklaagde beiden spreekrecht
hebben. Tijdens de beraadslaging en de stemming moet de beklaagde zichzelf verwijderen van de
vergadering. De stemming gebeurt bij een gewone meerderheid waarbij de aanklager ook stemrecht
heeft. Hierbij kan het verzoek tot afzetting goedgekeurd of afgekeurd worden. Een motivatie van de
beslissing wordt meegedeeld aan de beklaagde.
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Hoofdstuk 9: Varia
Artikel 100
Voorstellen tot wijziging van de statuten dienen bij de Voorzitter te worden ingediend en zullen
worden besproken en gestemd op een vergadering van de Beperkte Homeraad. Hierbij moet ten
minste 2/3de van deze leden aanwezig zijn of een geldige volmacht gegeven hebben. De stemming is
op basis van gewone meerderheid.

Artikel 101
De kleuren van Home Astrid zijn blauw en wit. Deze kleuren liggen samen met het schild
onherroepelijk vast.
Het schild is in Bijlage B te vinden.

Artikel 102
Enkel actieve Leden van de Beperkte Homeraad, actieve erefunctie(s) en afgestudeerden hebben het
recht om een praesidiumlint dragen. Het lint wordt met eerbied behandeld en gedragen.

Artikel 103
Elk jaar ontvangt de home subsidies van het HK welke afkomstig zijn van de Universiteit Gent. Dit
bedrag wordt bepaald volgens Artikel 61 van de statuten van het HK. Indien niet alle subsidies
volledig besteed zijn, wordt er beslist door het Hoogpraesidium op welke manier deze (uit)besteed
worden, na overleg op een vergadering van de Beperkte Homeraad.

Artikel 104
Bij het berekenen van lustrumjaren wordt steeds gerekend vanaf het oprichtingsjaar van de
studentenvereniging Home Astrid 1971-1972. Het eerste lustrum vond plaats in 1976-1977.

Artikel 105
Home Astrid hanteert tijdens haar cantussen de Gentse Clubcodex.

Artikel 106
Bij ontbinding van de vereniging, om welke reden dan ook, moet het vermogen van de vereniging
worden bestemd tot een doel dat aansluit bij het doel van de vereniging en mag het niet worden
uitgekeerd aan de leden. Hoe dit verdeeld wordt, wordt bepaald door de IHR.

Artikel 107
De Beperkte Homeraad behoudt zich het recht om in zo beperkt mogelijke mate af te wijken van
deze statuten indien zij gehinderd worden om hun functie uit te voeren door hogere instanties of
overmacht. Niettemin moeten ze steeds alles in het werk stellen om hun functie zo volledig mogelijk
uit te voeren.
Indien leden van de Algemene Homeraad denken dat de afwijking niet in proportie is met de
omstandigheden, kunnen zij Artikel 17 aanwenden.
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Bijlage A: Taakomschrijving per functie
Voorzitter
De Voorzitter van de Beperkte Homeraad, ook wel Praeses genoemd, is de persoon die de algemene
eindverantwoordelijkheid heeft over de vereniging Home Astrid. Alsook vertegenwoordiger van de
bewoners van Home Astrid. De Voorzitter onderhoudt contact met de universitaire diensten en
woont de daar bijhorende vergaderingen bij aangaande de home, zoals de IHR en Ad-Hoc. In
samenspraak met de andere leden van de Beperkte Homeraad neemt de Voorzitter beslissingen
aangaande de home.
De Voorzitter stelt samen met de Vicevoorzitter de agenda op voor elke Algemene Vergadering en de
vergaderingen van de Beperkte Homeraad. Hij/zij is verantwoordelijk voor het tijdig indienen van alle
noodzakelijke documenten bij de DSA. Het beheren van het e-mailadres en de facebookpagina
behoren eveneens tot het takenpakket. Tot slot moet de Voorzitter alle cantussen van Home Astrid
organiseren en leiden. Het organiseren kan steeds in samenwerking. De Voorzitter maakt deel uit van
het Doopcomité en het cantusteam.
De Voorzitter zorgt voor een degelijke informatieoverdracht tussen zichzelf en zijn/haar opvolger.
De Voorzitter heeft een volmacht over de rekening(en) van de feitelijke vereniging en mag op eender
welk moment de boekhouding inkijken. De verantwoordelijkheid over de rekening(en) rust op de
schouders van de Voorzitter, Vicevoorzitter en de Penningmeester.

Vicevoorzitter
De Vicevoorzitter van de Beperkte Homeraad, ook wel Vice-Praeses genoemd, vervangt de Voorzitter
in zijn/haar taken en verantwoordelijkheden in geval van afwezigheid. De Vicevoorzitter is steeds op
de hoogte van alle beslissingen en gebeurtenissen zodat hij/zij de Voorzitter kan vervangen indien
nodig. Indien de Vicevoorzitter de taken moet overnemen van de Voorzitter neemt hij/zij tijdelijk de
volledige verantwoordelijkheid over. Alle beslissingen die genomen worden, worden rechtsgeldig
beschouwd.
De Vicevoorzitter heeft daarnaast ook enkele vaste taken waaronder: het aankondigen en inplannen
van de activiteiten op alle daartoe noodzakelijke platformen, het reserveren van de Cambio, beamer
en bakfrigo, het bestellen van de praesidium- en schachtenlinten. Daarnaast gaat de Vicevoorzitter
samen met de Voorzitter naar de IHR en Ad-Hoc en volgt hij/zij samen met de Voorzitter de
dagelijkse werking op van de home en haar studentenvereniging. De Vicevoorzitter maakt deel uit
van het cantusteam.
De Vicevoorzitter heeft een volmacht over de rekening(en) van de feitelijke vereniging en mag op
eender welk moment de boekhouding inkijken.
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Penningmeester
De Penningmeester is samen met de Voorzitter en Vicevoorzitter verantwoordelijk voor de financiën
van de Algemene Homeraad. Hij/zij houdt een gestructureerde boekhouding bij waarin per jaar
duidelijk inkomsten en uitgaven georganiseerd worden. Daarnaast bekommert hij/zij zich ook over
het indienen en besteden van subsidies. Hierbij moeten de subsidies zinvol besteed worden en zo
omvattend mogelijk. Er wordt tijdig een overzicht opgesteld omtrent de subsidies, voor de
subsidieherverdeling, welk besproken wordt op een vergadering van de Beperkte Homeraad.
De Penningmeester zit regelmatig samen met de Voorzitter en Vicevoorzitter om de huidige
financiële toestand van de vereniging te duiden en toekomstgerichte beslissingen over de financiële
toestand van de vereniging te nemen.
De Penningmeester heeft een volmacht over de rekening(en) van de feitelijke vereniging en daarvan
ook een bankkaart. Hij/zij controleert regelmatig de rekening en voert de betalingen en inningen uit.
Elke aankoop moet overlegd worden met en goedgekeurd worden door de Penningmeester. Bij grote
uitgaven moet de aankoop besproken worden met de Beperkte Homeraad.

ICT
De ICT-verantwoordelijke verzorgt de website van de home en onderhoudt het digitale archief op de
Home Astrid-Google Drive. De ICT-verantwoordelijke beheert mede de facebookpagina van Home
Astrid en ondersteunt de bewoners in hun informaticaproblemen. Eventueel organiseert hij/zij ICTgerelateerde activiteiten.

Milieu
De hoofdtaak van de Milieuverantwoordelijke is de bewoners van Home Astrid milieubewust te
maken. De Milieuverantwoordelijke gaat naar de milieuvergaderingen en probeert daar overeen te
komen hoe ze Home Astrid milieubewuster en milieuvriendelijker kunnen maken. De genomen
beslissingen worden steeds meegedeeld op de vergaderingen van de Beperkte Homeraad. Verder is
de milieufunctie verantwoordelijk voor het organiseren van ‘MaartMilieuMaand’ in samenspraak
met de HK-milieufunctie. Alsook onderhoudt de Milieuverantwoordelijke de moestuin op campus
Sterre en promoot hij/zij deze bij de bewoners.

Bar
Als Barverantwoordelijke(n) ben je verantwoordelijk voor het organiseren van minstens twee
baravonden per maand. Met uitzondering van januari, juni, juli, augustus en september. Hij/zij is
verantwoordelijk voor de aankoop en stockage van dranken en snacks, de staat van de koelkasten en
het bierkot en het bijvullen van de koelkasten. Om deze taken correct uit te voeren, houdt de
Barverantwoordelijke(n) een inventaris bij. De Barverantwoordelijke(n) zet de bar op voor eigen
evenementen en ook indien de bar nodig is tijdens activiteiten van andere leden van de Beperkte
Homeraad en erefunctie(s). Voor eigen evenementen voorziet de verantwoordelijke(n) tijdig een
shiftenlijst.

Cantor
De Cantor staat samen met de Voorzitter in voor het organiseren van de cantussen en
cantusgerelateerde activiteiten zoals eventueel zangavonden. Hij/zij zingt de liederen voor en helpt
waar nodig de Voorzitter en Vicevoorzitter in het voorzitten van de cantus en ondersteunt de
Zedenmeester indien noodzakelijk om de orde in de corona te bewaren. De Cantor respecteert de
Gentse Clubcodex.
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Cultuur
Als Cultuurverantwoordelijke(n) ben je verantwoordelijk om minstens 4 cultuuractiviteiten te
organiseren per semester. In samenspraak met de functie ‘Feest’ organiseren ze de Kaas- en
Wijnavond of een waardig alternatief.

Feest
Als Feestverantwoordelijke(n) ben je verantwoordelijk voor het organiseren van minstens twee
fuiven per jaar. Hierbij wordt geacht dat zij alle aspecten uitwerken in ondersteuning van de overige
leden van de Beperkte Homeraad. In samenspraak met de functie ‘Cultuur’ organiseren ze de Kaasen Wijnavond.

Public relations
Als Public relations-verantwoordelijke (PR) ben je verantwoordelijk voor het actief zoeken van
sponsoren en het onderhouden van de contacten met de betrokken personen. Sponsorcontracten
worden bij voorkeur per burgerlijk jaar afgesloten. Hij/zij bezorgt de ICT-verantwoordelijke de
digitale logo’s van de sponsoren welke gepromoot moeten worden en stelt het eventuele fysieke
promotiemateriaal ter beschikking op activiteiten. Hij/zij bezorgt de Penningmeester de nodige
informatie om de factuur op te stellen voor elke sponsor. Hierbij wordt het sponsorcontract ook
bezorgd aan de Penningmeester.
De PR neemt foto’s op activiteiten (mits toestemming indien vereist) en publiceert deze als
sfeerfoto’s op de sociale media-kanalen van Home Astrid. Hij/zij stuurt beeldmateriaal door naar de
ICT-verantwoordelijke om de website te updaten. Verder dient de functie voor een goede opvang
van eventuele buitenlandse studenten te zorgen. Dit houdt in het organiseren en bekendmaken van
een avond enkel voor buitenlandse studenten zodat ze elkaar leren kennen en weten te vinden.
Alsook klaarstaan om alle vragen van buitenlandse studenten te beantwoorden en hun eventuele
problemen op te lossen.

Schachtentemmer
De Schachtentemmer is verantwoordelijk voor het ontwerpen en leiden van de schachtendoop
conform het Doopdecreet en in samenspraak met de Voorzitter. Daarnaast vormt de
Schachtentemmer een Doopcomité rondom zich welke de Schachtentemmer ondersteunt om het
doopdraaiboek vorm te geven en om de doop daadwerkelijk uit te voeren. In dit comité zitten
minstens zichzelf, de Voorzitter en de Zedenmeester.
Naast de doop moet de Schachtentemmer instaan voor de organisatie van minstens één activiteit per
semester, georganiseerd door de schachten van de vereniging Home Astrid, voor de Algemene
Homeraad en eventuele buurtbewoners van Home Astrid. Daarnaast leert de Schachtentemmer
zijn/haar schachten de basisprincipes van het cantussen bij tijdens twee schachtenkonventen. Dit
conform de blauwe bladzijden uit de Gentse Clubcodex. De Schachtentemmer hanteert deze codex
dan ook als referentie.
De Schachtentemmer behoort naast het Doopcomité ook tot het cantusteam dat zicht ontfermt over
het organiseren van de cantussen.
Als laatste taak van de Schachtentemmer is hij/zij verantwoordelijk voor de ontgroening van
zijn/haar schachten. Tijdens cantussen heeft de Schachtentemmer de autoriteit over de schachten en
zorgt dan ook dat ze zich gedragen tijdens de cantus. De autoriteit van de Schachtentemmer blijft
echter ondergeschikt aan die van de Voorzitter.
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Scriptor
De Scriptor is verantwoordelijk voor het opstellen van het homeboekje ’t Kakkerlakske waarin de
bewoners op de hoogte gehouden worden van afgelopen en toekomstige activiteiten alsook
informatie krijgen over het algemene kotleven, etc. op Home Astrid. Dit boekje moet minstens drie
edities hebben per jaar.
Daarnaast maakt de Scriptor een update van de Survival Guide welke hij/zij in het begin van het jaar
verdeeld over de nieuwe bewoners.

Secretaris
De Secretaris heeft als taak het opstellen en bijhouden van de verslagen die gemaakt worden tijdens
de Algemene Vergaderingen en tijdens de vergaderingen van de Beperkte Homeraad. Daarnaast is de
Secretaris ook verantwoordelijk voor het opstellen van het jaarverslag. Dit verslag moet per boekjaar
opgemaakt worden volgens de richtlijnen van de DSA. Het afgewerkte verslag wordt ruim voor de
deadline doorgestuurd naar de Voorzitter en Vicevoorzitter waarna zij oordelen of het ingediend mag
worden bij de DSA. Eventuele andere administratieve taken kunnen ook toegekend worden aan de
Secretaris, dit in samenspraak met de Beperkte Homeraad.

Sport
De Sportverantwoordelijke(n) heeft de leiding over de organisatie en het verloop van de
sportevenementen die in of rond de home georganiseerd worden. Hij/zij is verantwoordelijk voor het
stockeren, huren, afhalen en terugbrengen van sportmateriaal en controleert de staat waarin het
zich bevindt. De Sportverantwoordelijke(n) stelt een team samen en participeert aan de
InterHomeCompetities (IHC) die door het HK georganiseerd worden. Dit omvat ook de 12-Urenloop.
Verder is hij/zij verplicht om minstens 4 sportactiviteiten per semester te organiseren en eenmaal
per jaar een Jenevervoetbal te organiseren.

Zedenmeester
De Zedenmeester zorgt ervoor dat de rust behouden blijft tijdens de cantussen en helpt deze ook te
organiseren. Hij/zij handelt steeds volgens de Gentse Clubcodex en richtlijnen van de Voorzitter.
Hij/zij wordt steeds ingeschakeld als zedenmeester op de Massacantus voor Home Astrid.
Daarnaast behoort de Zedenmeester ook tot het Doopcomité en het cantusteam.

Meter(s)/Peter(s)
Als Meter of Peter bekleed je een erefunctie waarvoor je jezelf niet kandidaat kan stellen. Hierbij
help en adviseer je de Beperkte Homeraad zonder verplichtingen.

Lustrum
De Lustrumverantwoordelijke(n) organiseren in samenwerking met een zelf gevormd comité de
lustrumweek. Hierbij dragen zij de verantwoordelijkheid voor de organisatie, planning en uitwerking
van de lustrumweek. Hierbij worden ze ondersteund door het lustrumcomité, de voltallige Beperkte
Homeraad en eventuele vrijwilligers. Alvorens zij beslissingen maken, leggen zij hun ideeën voor op
de vergaderingen van de Beperkte Homeraad.
Deze functie kan slecht bekleed worden in het jaar waarin de Beperkte Homeraad in een veelvoud
van 5 jaar bestaat. Het oprichtingsjaar is 1971-1972 waarbij het eerste lustrum plaatsvond in het jaar
1976-1977.
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Addendum
Elk lid van de Beperkte Homeraad wordt geacht een actieve deelname aan activiteiten van Home
Astrid en in de mate van het mogelijke ook activiteiten van andere homes die tot het HK behoren.
Binnen de Beperkte Homeraad wordt collegialiteit verwacht waarbij we elkaar helpen in het
opzetten, uitvoeren en afbreken van activiteiten.
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Bijlage B: Home Astrid schild
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Bijlage C: Lijst met voorgaande voorzitters
Deze lijst is aangevuld zover gekend is. Aanvullingen kunnen steeds gemeld worden via
astrid.ugent@gmail.com.
1971-1972 DE COCK Johan
1972-1973 VAN DEN BERGH Marc
1973-1974 DE BACKER Luc
1983-1984 VAN BELLEGHEM Luc
1983-1984 HEMELAER Tom
1986-1987 DE SMEDT Bobby
1987-1988 DE SMEDT Bobby
1988-1989 HERREMAN Claude
1989-1990 VAN GOMPEL Rudi
1990-1991 DE NAEYER Bart
1991-1992 DE BECKER Bart
1992-1993 WYFFELS Chris
1993-1994 DE GEEST Ellen
1994-1995 VAN STEENBERGEN Kris
1995-1996 DEVRIESE Wim
1996-1997 VAN DER STOCK Leen
1997-1998 TEUGELS Ismaela
1998-1999 FONTYN Gert
1999-2000 VANDEWAETERE Mieke
2000-2001 DESCHEEMAEKER Wies
2001-2002 KERCKHOVE Steve
2002-2003 GOYVAERTS Bert
2003-2004 ROOSE Frederik
2004-2005 VRIJDERS Len
2005-2006 BRILLE Lisa
2006-2007 HUVAERE Joyce
2007-2008 SPEYBROUCK Peter
2008-2009 VANDENBERGHE Joni
2009-2010 BOETE Rien
2010-2011 BOETE Rien
2011-2012 /
2012-2013 VAN OVERTVELDT Stevie
2013-2014 JUCHEM Jasper
2014-2015 VAN DAMME Thomas
2015-2016 VERBEKE Lisa
2016-2017 BOCKLANDT Olivier
2017-2018 DEPREZ Mathijs
2018-2019 TROCH Arend
2019-2020 DANGREAU Lisa
2020-2021 MARGO Thibeau
2021-2022 MARGO Thibeau
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