STATUTEN HOME MERCATOR

Deze statuten zijn unaniem goedgekeurd op de vergadering van 6 mei 2021 en zijn van kracht vanaf 6
mei 2021. Vanaf deze datum vervallen de vorige statuten.
De statuten van Mercator zijn ondergeschikt aan de statuten van het Home Konvent, de
protocolovereenkomst van de directie studentenvoorzieningen en het Europees Verdrag voor de
Rechten van de Mens en Fundamentele Vrijheden.
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Begrippenverklaring
Artikel 1
Voor toepassing van deze statuten wordt verstaan onder:
•

•

•
•
•
•

Gewone meerderheid van stemmen: meer stemmen voor dan stemmen tegen
(onthoudingen, blanco-stemmen en ongeldige stemmen worden niet meegeteld als
uitgebrachte stemmen)
Bijzondere meerderheid van stemmen: minstens 2⁄3de meerderheid van stemmen
(onthoudingen, blanco-stemmen en ongeldige stemmen worden niet meegeteld als
uitgebrachte stemmen)
Staking van stemmen: wanneer er door middel van stemming geen eenduidige uitkomst
verkregen wordt, bijvoorbeeld als er evenveel stemmen voor als tegen zijn
Algemene Homeraad: de overkoepelende benaming van alle inwoners en clubleden van
Mercator. Dit zowel de Beperkte Homeraad als de overige bewoners en leden.
Beperkte Homeraad: alle mandaatfunctionarissen die verkozen zijn door de Algemene
Homeraad.
Algemene Vergadering: de vergadering waarbij de leden van de Algemene Homeraad
samenkomen.
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Hoofdstuk 1: Wezen van Mercator
Artikel 2
Mercator is een studentenvereniging bij uitstek voor bewoners van de studentenresidenties
Mercator C en D. Ze heeft als doel sociale, culturele en sportieve activiteiten aan te bieden aan haar
leden. De vereniging staat buiten alle politieke, godsdienstige of wijsgerige opvattingen. Haar leden
onderschrijven de gedachten zoals beschreven in de 'Universele verklaring van de rechten van de
mens'. De voertaal is het Nederlands. De vereniging neemt als juridische structuur de vorm aan van
een feitelijke vereniging.

Artikel 3
De oprichting van Mercator als feitelijke vereniging vond plaats in september 2017 in
studentenresidentie Mercator D door Imen Dakhlaoui, Stefanie Verdonck, Jolan Craeghs en Nelleke
Cloosterman. De oprichting is van onbepaalde duur.

Artikel 4
Mercator wordt overkoepeld door het Home Konvent Gent, hierna ‘HK’ genoemd. Deze
overkoepeling dient te fungeren als platform voor het onderhouden van vriendschappelijke
contacten met studentenverenigingen die éénzelfde of gelijkaardige belevenis van het clubleven
nastreven. Ook zijn ze verantwoordelijk voor het organiseren van vereniging overschrijdende en
vormende activiteiten met een duidelijke studentikoze of sociale meerwaarde.
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Hoofdstuk 2: Inrichting van Mercator
Artikel 5
Lidmaatschap van Mercator staat open voor iedereen. Alle bewoners van de studentenresidenties
Mercator C en D zijn automatisch lid van de studentenvereniging. Om te kunnen genieten van de
financiële voordelen, het verkrijgen van stemrecht en om deel te kunnen nemen aan de gesloten
activiteiten is echter het statuut van schacht of commilito vereist. Om zich kandidaat te kunnen
stellen voor een bestuursfunctie is het statuut van commilito vereist. Aan de leden kan jaarlijks
lidgeld gevraagd worden, het bedrag wordt bij de aanvang van het werkingsjaar bepaald door het
Dagelijks Bestuur. De penningmeester mag voor elke activiteit die de club organiseert of waar de
club aan deelneemt een financiële bijdrage vragen van de leden, op voorwaarde dat deze activiteit
kosten meebrengt voor de club, of het de club ten goede komt.

Artikel 6
Elk lid mag zich kandidaat stellen voor het statuut van commilito en dusdanig (indien van toepassing)
de proefperiode als schacht aanvatten. De schachtenbak mag nooit uit meer dan 1⁄3de bestaan uit
studenten die niet op de studentenresidentie wonen of studeren. Indien dit het voortbestaan van de
club in gevaar brengt kan van deze regel worden afgeweken.

Artikel 7
De clubpeter of –meter, maximum twee in aantal, van Mercator, is iemand die in de ware geest van
het peter- of meterschap de club bijstaat en/of in zijn of haar studentenresidentie huisvest. Dit is een
ondersteunende functie. De verkiezingen voor peter/meter vinden plaats op de eerste vergadering
van het nieuw verkozen praesidium. De persoon die in aanmerking komt voor het ontvangen van
deze titel, wordt voorgedragen en verkozen door het praesidium. De titel wordt toegekend voor een
periode van één jaar en kan stilzwijgend verlengd worden met telkens één jaar indien het praesidium
geen nieuwe kandidatuur goedkeurt. De clubpeter/meter van Mercator is gerechtigd om de
clubkleuren te dragen, beschikt over een adviserende stem en mag gratis de cantussen en feesten
van Mercator bijwonen. De keuze om de verkozen meter(s)/peter(s) op de hoogte te houden of te
laten meedraaien in het Dagelijks Bestuur is te beslissen door de homeraad.

Artikel 8
Elk lid heeft ten allen tijde het recht om de boekhouding van de vereniging in te kijken, hiertoe
volstaat een gemotiveerde vraag aan de penningmeester. Elk lid moet steeds de mogelijkheid
hebben de statuten in te kijken, hiertoe verbindt de club zich ertoe haar eigen statuten, alsook die
van haar overkoepelingen te publiceren en beschikbaar te stellen aan haar leden.
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Hoofdstuk 3: Het orgaan van Mercator
Artikel 9
De homeraad is een orgaan dat belast is met het dagelijks bestuur van de vereniging. Deze bestaat
minimaal uit telkens één voorzitter, één vicevoorzitter, één penningmeester, één ICTverantwoordelijke en één milieuverantwoordelijke, zo niet kan deze door de Interhomeraad en door
de Dienst Studentenvoorzieningen niet erkend worden. De leden van de homeraad dienen steeds de
mening van de club te vertolken wanneer in functie en wanneer relevant. Men dient steeds de eigen
mening te onderscheiden van die van de club.

Artikel 10
Beslissingen door de homeraad kunnen enkel genomen worden op een beperkte homeraad. Dit wil
zeggen dat deze minstens drie kalenderdagen op voorhand aangekondigd werd en minstens de helft
van de stemgerechtigden aanwezig zijn. Alle beslissingen worden genomen met een gewone
meerderheid. Elk aanwezig bestuurslid heeft één stem, behalve de voorzitter. Bij staking van de
stemmen neemt de voorzitter de eindbeslissing. Stemmen met volmacht is niet toegestaan,
ongeldige stemmen en blanco stemmen worden afgetrokken van het totaal. Elke commilito van
Mercator heeft het recht aanwezig te zijn op een beperkte homeraad met een specifieke vraag in
verband met de werking van de club, mits goedkeuring van de voorzitter. Dit dient op voorhand
gecommuniceerd te worden aan de voorzitter en de secretaris van Mercator. De commilito in
kwestie mag enkel aanwezig zijn voor de duur van de bespreking van het betrokken agendapunt. Om
de goede werking van de club te garanderen verbindt de homeraad zich ertoe, tenzij in geval van
overmacht, minstens één maal per maand tijdens de lesperiodes in persoon te vergaderen.

Artikel 11
Wanneer een bestuurslid vrijwillig ontslag neemt uit diens functie wordt deze functie opnieuw
verkiesbaar gesteld, indien de homeraad dit nodig acht, binnen redelijke termijn. Indien een
verkiezing niet nodig geacht wordt, wordt de functie intern opgevangen door de homeraad. Indien
de voorzitter zijn/haar functie neerlegt neemt de ondervoorzitter het voorzitterschap ad interim op
zich. Er dient zo snel mogelijk een nieuwe voorzitter verkozen te worden op een gelegenheid die zich
daartoe leent, zoals een activiteit die daarvoor ingericht is.
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Hoofdstuk 4: Verkiezingen
Artikel 12
De verkiezing van de homeraad voor het volgende academiejaar wordt gehouden tijdens één van de
laatste weken voor de tweede examenperiode. Indien niet alle functies ingevuld zijn, kan er een
bijkomende verkiezing georganiseerd worden indien de verkozen homeraad dit nodig acht. Indien na
het tweede kiesmoment er nog openstaande kandidaturen zijn kan de homeraad beslissen om
verdere kiesmomenten te organiseren.

Artikel 13
De verkiezing dient te worden ingeleid door de voorzitter van het afgelopen academiejaar. Indien de
voorzitter van het afgelopen academiejaar niet beschikbaar is, dan kan ook de verkozen voorzitter
van het komende academiejaar de verkiezingen inleiden. Indien deze ook niet beschikbaar is kan de
homeraad een onpartijdige derde partij aanstellen om de verkiezingen te leiden.

Artikel 14
De homeraad stelt een kiescomité samen dat bestaat uit drie personen. Bij voorkeur bestaat dit uit
een pro-senior, een commilito en een pas ontgroend lid. Het kiescomité leidt de verkiezingen en elk
lid controleert de telling van de stemmen.

Artikel 15
Wanneer er voor een bepaalde functie meer kandidaten zijn die aan de eventuele voorwaarden
(zoals beschreven in artikel 19) voldoen, dan dat er nog verkiesbare plaatsen over zijn, dan gebeurt
de verkiezing op basis van de regels in artikels 26 en 27. Lijstvorming over verschillende functies
heen is toegelaten. Voor de voorzittersverkiezing kunnen meerdere kiesrondes (een oneindig aantal)
plaatsvinden. Hierbij geldt als volgt dat bij de eerste ronde een bijzondere meerderheid moet
gehaald worden. Ook bij de tweede ronde is een bijzondere meerderheid vereist. Bij een eventueel
derde ronde is een gewone meerderheid voldoende. Voor de verkiezing van overige functies geldt
een maximum van drie kiesrondes waarbij een bijzondere meerderheid behaald moet worden.

Artikel 16
Men kan zich voor meerdere functies in de homeraad kandidaat stellen indien er niet voldoende
kandidaturen zijn ingediend, de combinatie van de functies haalbaar is en de werking van de
homeraad niet negatief beïnvloed wordt. Men kan slechts voor een maximum van twee functies
verkozen worden. Dit geldt echter niet voor de functies van voorzitter, vicevoorzitter,
penningmeester en schachtentemmer. Deze mogen geen meerdere functies combineren.

Artikel 17
Wanneer er voor een bepaalde functie slechts één kandidaat is of meerdere waarvan slechts één aan
de eventuele voorwaarden voldoet, dan dient deze desondanks volgens de normale procedure
verkozen te worden, dit op basis van de regels beschreven in artikels 26 en 27.
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Artikel 18
Wanneer er, tijdens de verkiezingen, voor bepaalde functies (behalve de functie van voorzitter) geen
kandidaten zijn, kunnen er door de aanwezigen nog tijdens deze verkiezingen kandidaturen
ingediend worden. Dit is mogelijk zowel tijdens de eerste stemronde als tweede stemronde. De
verkiezingen voor deze kandidaturen dienen volgens de gebruikelijke procedure behandeld te
worden.
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Hoofdstuk 5: Kandidaatsstelling
Artikel 19
Enkel homebewoners of studenten die in aanmerking komen om homebewoner te zijn kunnen zich
kandidaat stellen voor een functie in de homeraad. Naast deze kan er ook een kandidatuur ingediend
worden door leden zoals beschreven in artikel 20. Elk lid van de vereniging kan zich kandidaat stellen
als vaste medewerker. Deze kandidatuur dient goedgekeurd te worden door de homeraad. Een
persoon met een verkozen functie in de homeraad zetelt in de beperkte homeraad en oefent de
betrokken functie uit waarvan hij of zij de eindverantwoordelijkheid heeft. Een vaste medewerker
zetelt niet in de beperkte homeraad, tenzij bij uitnodiging, en helpt de functieverantwoordelijke bij
het uitoefenen van zijn of haar taak.

Artikel 20
Indien er geen kandidaten zijn die aan bovengenoemde voorwaarden voldoen mag een extra muros
lid verkozen worden. Deze mag ook bij de eerste kiesronde zich stellen. Bij de functies van
vicevoorzitter, penningmeester en secretaris mag het extra muros lid zich pas in de derde kiesronde
stellen. Bij voortzetting van een functie mag het extra muros lid zich ook al stellen in de tweede
kiesronde van de desbetreffende functie. Bij de functies van voorzitter, schachtentemmer en
erasmus mag het extra muros lid zich pas in de tweede ronde van het tweede kiesmoment stellen.
Bij voortzetting van een functie mag het extra muros lid zich ook al stellen in de derde kiesronde van
het eerste kiesmoment van de desbetreffende functie.

Artikel 21
De functies in de homeraad waarvoor men zich kandidaat kan stellen zijn de volgende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voorzitter (Praeses)
Vicevoorzitter (Vice-Praeses)
Penningmeester
Secretaris
Milieu
ICT (max. 2)
Schachtentemmer
Cantor
Zedenmeester
Feest (max. 3)
Cultuur (max. 3)
Sport (max. 3)
Bar (max. 3)
Public Relations (max. 2)
Erasmus

In bijlage A staat per functie een taakomschrijving vermeld. De functieomschrijving kan gezien de
omstandigheden altijd gewijzigd worden mits goedkeuring met een gewone meerderheid van de
homeraad. Naast de hierboven bepaalde functies kan de homeraad ook de volgende erefuncties
uitreiken aan een verdienstelijk lid van de vorige legislatuur:
•
•

Peter
Meter
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Deze functies dienen niet elk jaar ingevuld te worden. De peter/meter hoeft niet op de
studentenresidentie te zitten gedurende het werkingsjaar.

Artikel 22
Per functie, behalve voor deze van voorzitter, vicevoorzitter, penningmeester, secretaris en peter/
meter, kan een onbepaald aantal vaste medewerkers aangesteld worden. Kandidaat vaste
medewerkers kunnen zich te allen tijde bekend maken en dienen hun kandidatuur in bij de voorzitter
alwaar zij verkozen kunnen worden op de volgende beperkte homeraad. Vaste medewerkers worden
verondersteld actief te helpen om activiteiten te organiseren en in goede banen te leiden wanneer
de leden van de beperkte homeraad hulp kunnen gebruiken.

Artikel 23
Indien er geen kandidaat is voor de functie milieu als bestuurslid valt de eindverantwoordelijkheid
voor deze functie automatisch bij de vicevoorzitter.

Artikel 24
Men kan zich slechts kandidaat stellen voor het voorzitterschap of het vicevoorzitterschap wanneer
men reeds minstens één jaar een verkozen functie heeft bekleed in de beperkte homeraad van
Mercator. Indien er in de eerste kiesmoment geen kandidatuur is voor deze functies kan een
commilito zich kandidaat stellen in het tweede kiesmoment.
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Hoofdstuk 6: Regels stemming
Artikel 25
In de statuten gevoegd onder dit hoofdstuk worden de regels i.v.m. de stemmingsprocedure
uiteengezet. Deze zijn zowel van toepassing op verkiezingen tijdens algemene homeraden als binnen
de beperkte homeraad.

Artikel 26
De stemming neemt plaats door het opschrijven van de gekozen kandidaat. Een lid van het
kiescomité haalt deze op en telt de stemming na. Elk lid van Mercator is toegestaan deze stemming
na te tellen. Elke stemgerechtigde persoon kan voor elke kandidaat voor, tegen of onthouding
stemmen. Elke andere vorm is ongeldig en wordt beschouwd als onthouding.

Artikel 27
Elke stemronde verloopt op de wijze beschreven in artikel 26. Wanneer er twee voorstellen of
kandidaten zijn, wordt er gekozen tussen beide op basis van een bijzondere meerderheid. Bij meer
dan twee voorstellen of indien meer personen dan er plaatsen zijn opkomen voor een positie met
beperkte plaatsen, zijn meerdere stemrondes mogelijk;
•
•

•

in de eerste stemronde wordt tussen alle voorstellen gekozen. Indien één van de voorstellen
de bijzondere meerderheid haalt, vervalt de tweede stemronde.
in de tweede stemronde worden de twee voorstellen met het grootste aantal stemmen uit
de eerste stemronde nogmaals ter stemming voorgelegd en het voorstel met de bijzondere
meerderheid haalt het uiteindelijk.
Indien in de tweede stemronde geen bijzondere meerderheid gehaald wordt, kan er een
derde stemronde plaatsvinden waarbij er slechts een gewone meerderheid dient behaald te
worden.
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Hoofdstuk 7: Afzetting en ontslag
Artikel 28
Indien een bestuurslid ernstige fouten heeft gemaakt jegens de club of diens taken niet naar behoren
uitvoert, kan tegen die persoon een motie van wantrouwen ingediend worden door elk lid van de
vereniging. Een aanvraag tot het afzetten van een lid van de homeraad, behalve de voorzitter, dient
bij de voorzitter van de homeraad ingediend te worden en moet van een gegronde motivatie
voorzien zijn. Wanneer de voorzitter de klacht niet gegrond vindt kan deze de klacht naast zich
neerleggen en er geen gevolg aan geven. Indien gegrond zal de voorzitter de motie aanhalen op de
volgende beperkte homeraad. Hier zal gestemd worden of de motie zal behandeld worden. Men kan
beslissen deze motie niet te behandelen omdat de motie niet correct, met persoonlijke belangen of
met foutieve argumenten is opgesteld. Bij een gewone meerderheid zal deze motie behandeld
worden op een uitzonderlijke beperkte homeraad. Deze dient plaats te vinden binnen de drie
werkdagen.

Artikel 29
Een aanvraag voor het afzetten van de voorzitter moet ingediend worden bij de voorzitter van het
Home Konvent en eveneens voorzien zijn van een gegronde motivatie. Die zal de klacht behandelen
en indien nodig voorleggen op de eerstvolgende beperkte homeraad.

Artikel 30
Indien een motie aanvaard wordt, op basis van een bijzondere meerderheid van de beperkte
homeraad, wordt het aangaande homeraadslid uit zijn/haar functie ontzet. 2⁄3 de van de beperkte
homeraad dient aanwezig te zijn.

Artikel 31
Het ontslagen homeraadslid kan de algemene homeraad samenroepen voor een heroriënterende
stemming. Hij/zij dient op de algemene homeraad een gewone meerderheid te verkrijgen bij de
aanwezigen om het ontslag ongedaan te maken.

Artikel 32
Onoplosbare geschillen en een motie tegen de voorzitter worden door de Algemene Vergadering van
het Home Konvent (HK) behandeld.

Artikel 33
Na afzetting of bij een ontslagname kunnen homebewoners en niet-homebewoners (indien het niet
gaat om de functie van voorzitter, vicevoorzitter, penningmeester of secretaris) zich gedurende een,
door de homeraad bepaalde, periode kandidaat stellen voor de vrijgekomen functie indien de
homeraad dit wenst. De kandidaatstelling gebeurt volgens de regels beschreven in hoofdstuk 5.
Nadien volgt een stemming in de algemene homeraad. De verkiezing verloopt analoog met de eerder
beschreven procedures.
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Hoofdstuk 8: Werking
Artikel 34
De nieuwe homeraad treedt in functie vanaf 1 juli van het huidige academiejaar, waarbij er een
facultatieve overdracht tussen voorzitter en vicevoorzitter van beide academiejaren plaatsvindt. Een
ambt in de homeraad duurt tot 1 juli van het daaropvolgende academiejaar.

Artikel 35
De eerste beperkte homeraad dient plaats te hebben binnen de maand na de laatste verkiezing van
de beperkte homeraad.

Artikel 36
De voorzitter van de homeraad roept de beperkte homeraad bijeen. De vergadering wordt geleid
door de voorzitter. Indien de voorzitter niet aanwezig is, wordt zijn/haar functie overgenomen door
de vicevoorzitter. Indien beiden niet aanwezig kunnen zijn, dan wordt de beperkte homeraad
geannuleerd.

Artikel 37
De beperkte homeraad komt gedurende het academiejaar minstens driemaal per semester samen.

Artikel 38
Op het einde van elke beperkte homeraad wordt de datum en het tijdstip van de volgende
vergadering vastgelegd. De voorzitter brengt iedereen schriftelijk nog eens op de hoogte minimum
48 uur voor de vergadering.

Artikel 39
Van iedere vergadering wordt er door de secretaris een verslag opgesteld en binnen de 7 dagen
wordt het verslag, na goedkeuring van de voorzitter, gepubliceerd voor de andere leden van de
homeraad.

Artikel 40
Voor uitgaven waarbij de kost hoger dan 150 euro is, is de toelating van de beperkte homeraad
vereist. Bij uitgaven onder de 150 euro, is enkel de officiële toelating vereist van de voorzitter en de
penningmeester. De exacte bepaling van dit bedrag kan elk academiejaar gewijzigd worden mits
goedkeuring met een bijzondere meerderheid van de homeraad.

Artikel 41
Leden van de beperkte homeraad mogen zichzelf niet verrijken met geld en/of eigendommen van de
homeraad. Wie zich hieraan bezondigt, kan zonder motie uit zijn/haar functie ontheven worden.

13

Hoofdstuk 9: Varia
Artikel 42
Voorstellen tot wijziging van de statuten dienen bij de voorzitter te worden ingediend en zullen
worden besproken met de oprichters waarbij ten minste twee derden van de oprichters aanwezig
zijn indien zij dit wensen. De voorstellen zullen hier bekrachtigd worden indien ze kunnen
goedgekeurd worden met een bijzondere meerderheid onder de aanwezigen. Indien een voorstel
echter op de beperkte homeraad, waarbij ten minste twee derden van de stemgerechtigden
aanwezig zijn, met 3⁄4de meerderheid wordt goedgekeurd, is het niet nodig een algemene homeraad
bijeen te roepen en mogen de wijzigingen worden doorgevoerd. De statuten hoeven niet meer met
de oprichters besproken te worden na het 1ste lustrumjaar van Mercator.

Artikel 43
De kleuren van Mercator zijn turquoise en wit. Deze kleuren liggen samen met het schild
onherroepelijk vast. De hexadecimale kleurcode is #00887a, de pantone referentie is PMS 2403C.
Het schild is terug te vinden in bijlage B.

Artikel 44
Enkel verkozen homeraadsleden kunnen een praesidiumlint dragen. Het lint wordt met eerbied
behandeld en gedragen. Indien verkozen leden van de homeraad onvoldoende hun functie volbracht
hebben, kan het lint worden teruggevraagd door de voorzitter bij ontslag of afzetting.

Artikel 45
De homeraad neemt geen politieke, religieuze of filosofische standpunten in.

Artikel 46
De beperkte homeraad kan een huisreglement opstellen, wijzigen, of afschaffen, via een gewone
meerderheid. Beslissingen omtrent het huisreglement moeten daarna bevestigd worden door een
gewone meerderheid op een algemene homeraad. Het huisreglement mag niet in strijd zijn met het
intern reglement opgesteld door de Dienst Huisvesting of deze statuten. Het doel van een
huisreglement is het zorgen voor een goede omkadering van alle studentikoze activiteiten die
plaatsvinden op het grondgebied van de studentenresidentie.

Artikel 47
De doop door studentenvereniging Mercator gebeurt conform met het doopdecreet van het Home
Konvent (HK).

Artikel 48
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 homeraadslid 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.

14

Artikel 49
Er wordt minstens twee keer per jaar een algemene vergadering gehouden op de
studentenresidentie. Elke bewoner van studentenresidentie Mercator kan deze vergadering
bijwonen.

Artikel 50
Elke bewoner van studentenresidentie Mercator is lid van de vereniging en kan deelnemen aan de
algemene vergadering.
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Bijlage A: Functieomschrijvingen
Voorzitter (Praeses)
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

De voorzitter leidt de vereniging. Hij/zij coördineert, neemt deel aan de vergaderingen en zorgt
dat alles vlot verloopt. Hij/zij is bemiddelaar in conflicten en geschillen binnen de homeraad. De
voorzitter is een aanspreekpunt en het gezicht van de vereniging.
Leidt zowel de algemene als beperkte homeraad
zorgt dat iedereen tijdig weet wanneer de vergadering is en welke de agendapunten zijn
bereidt de vergaderingen grondig voor
onderhoudt contact met Dienst Huisvesting
maakt deel uit van de interhomeraad (IHR)
verzorgt de briefwisseling
o vraagt verzekering en toestemming voor de activiteiten aan
o zorgt ervoor dat de verschillende commissies hun taken naar behoren uitvoeren
zodat de geplande activiteiten kunnen doorgaan
Vertegenwoordigt de home op interhomeraad en ad hoc vergaderingen (eventueel samen met
de vicevoorzitter en de penningmeester)
Heeft de algemene leiding
Spreekt tijdig mensen aan voor het vormen van werkgroepen voor extra activiteiten
Regelt de teambuilding activiteiten

Vicevoorzitter (Vice-Praeses)
•
•
•

Is rechterhand van de voorzitter (zie hierboven)
Gaat mee naar de IHR en ad hoc vergaderingen
Springt bij waar nodig

Penningmeester
•
•
•
•
•
•
•
•

Beheert de financiën
Geeft elke vergadering een overzicht van de financiële toestand
Gaat eventueel mee naar de IHR en ad hoc-vergaderingen
Heeft volmacht over spaar- en zichtrekening samen met de voorzitter
Geeft toestemming aan commissies (na onderling overleg) om aankopen te doen
houdt de boekhouding bij (bestelbonnen, facturen, rekeningen)
maakt de kassa in orde voor de activiteiten
Zorgt voor voldoende wisselgeld

Secretaris
•
•
•
•

Schrijft de verslagen en zorgt ervoor dat de leden van de Homeraad binnen de zeven dagen
het verslag van de laatste vergadering krijgen
Zorgt ervoor dat de verslagen online geplaatst worden
Beheert de statuten
Springt administratief bij waar nodig om de voorzitter en vicevoorzitter te ondersteunen
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ICT
•
•
•

Beheert de website en de mailbox
Regelt het verschijnen van info op de site
Zorgt voor kwaliteitsvolle foto’s van het praesidium

Milieu
•
•
•
•
•

Woont de vergaderingen van de Milieuraad bij
Houdt de homeraad op de hoogte van acties en beslissingen van de Milieuraad
Zorgt voor voldoende publiciteit en promotie van de Milieuraad naar de bewoners toe.
Mag eventueel een werkgroep van geïnteresseerden oprichten om de Milieuraad te volgen
en mee te denken over campagnes.
Helpt bij de organisatie van Maart Milieumaand

Erasmus
•
•
•

Zorgt voor een goede ontvangst en introductie in de groep van Erasmus studenten
Geeft een rondleiding van het gebouw en de omgeving
Maakt Erasmus studenten attent op huisregels en taken

Schachtentemmer
•
•
•
•

Richt het doopcommité op
Organiseert de doop samen met het doopcommité
Organiseert 1 of meerdere activiteiten voor alle eerstejaars, dus ook niet-gedoopte,
nieuwbewoners
Verantwoordelijk voor de opkomst bij de massacantus.

Cantor
•
•
•
•
•
•

Zingt de liederen voor op cantussen
Verantwoordelijk voor de opkomst bij de massacantus
Stelt de liederenlijst voor elke cantus op
Staat de voorzitter bij in het organiseren van de cantussen
Beheert de inschrijvingen voor de cantussen
Is het aanspreekpunt bij problemen en vragen voor Erasmus studenten

Zedenmeester
•
•
•

staat de voorzitter bij in het beperken van rumoer en lawaai op cantussen
is lid van het doopcommité
Verantwoordelijk voor de opkomst bij de massacantus

Public Relations
•
•
•
•
•

Zorgt voor sponsors voor activiteiten, publicaties of voor het volledige werkingsjaar
Zorgt voor de communicatie van komende activiteiten naar bewoners
Maakt events aan op sociale media
Zorgt voor flyers onder de deuren indien nodig
Beheert de posterkasten aan de ingang van zowel Mercator C als D
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Sport
•
•
•
•

•

Organiseert sport gerelateerde activiteiten
Schrijft de vereniging tijdig in voor interfacultaire toernooien
Regelt de participatie in de 12-urenloop
Zorgt ervoor dat er steeds voldoende sporters zijn voor de wedstrijden. Hierbij is het
belangrijk om persoonlijk contact te hebben met de sporters en ze tijdig in te lichten
wanneer er dient gesport te worden.
Beheert het sportmateriaal

Cultuur
•

•
•
•

Regelt de filmavond
o huur projector
o regelt film
o regelt aankoop versnaperingen
Regelt de museumnacht
Regelt culturele activiteiten
Regelt de quiz

Feest
•

Regelt de fuiven
o vraagt tijdig het nodige materiaal aan
o zorgt voor aanmaak drank- en toegangskaarten
o

zorgt voor inkt en stempelkussen

o

ontvangt geld van kaartenverkoop

o

zorgt voor dj

o

zorgt voor voldoende drank

•
•
•

o voorziet indien nodig herbruikbare bekertjes
Kuist na elke fuif en cantus de zaal op
Maakt en hangt de affiches tijdig op
Indien er geen kandidaat voor de functie bar verkozen wordt, zal feest de
eindverantwoordelijkheid hiervoor hebben

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zorgt dat er steeds genoeg drank aanwezig is
Zorgt ervoor dat er een vaste baravond per maand is
Bar geeft inlichtingen i.v.m. het nodige materiaal.
Telt na elke baravond/fuif het stockageruimte na
Zorgt ervoor dat de stockageruimte er netjes bijligt
Zorgt ervoor dat er genoeg mensen zijn die de bar willen openhouden
Zorgt dat de vuilzakken aan de bar regelmatig worden verwijderd
Controleert steeds of er goed gekuist is
Is verantwoordelijk voor de kassa op baravonden
Stelt het barreglement op

Bar
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Meter en/of Peter
•
•
•

Is niet verplicht de beperkte homeraad bij te wonen en heeft bijgevolg ook geen stemrecht in
de beperkte homeraad
Staat de homeraad bij met advies en ervaring
Kan, indien de persoon dit wenst, meewerken in een van de ad hoc werkgroepen die
doorheen het jaar samengesteld worden

Algemene taken
Naast de bovenvermelde taken is ieder homeraadslid verplicht mee te werken op fuiven en andere
activiteiten. Aan het begin van het jaar stellen de homeraadsleden samen de jaarplanning op. De
commissies zorgen er zelf voor dat er ruim op voorhand voldoende promotie wordt gevoerd voor
hun activiteiten (affiches ophangen, flyers uitdelen...). Ten gepaste tijden worden extra werkgroepen
opgericht voor bijkomende activiteiten.
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Bijlage B: het schild
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