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1. Verkiezing voorzitter Home Konvent Centraal 2020-2021
1.1. STEMMING
Tijdens deze AV vindt de tweede verkiezingsronde plaats voor de functie van Voorzitter van
Home Konvent Centraal 2020-2021. De kandidaat die vandaag opkomt, Lodewijk Claeys, zal
indien verkozen volgend jaar een mandaat hebben dat in strijd zal zijn met de nieuwe versie
van de statuten die goedgekeurd zullen worden op het Bestuurscollege van 19 mei 2020
omdat hij niet op een UGent-home zal zitten volgend academiejaar. De leden van de AV
dienen vooraleer de stemming kan plaatsvinden naar aanleiding van deze verkiezing te
beslissen of ze met deze inbreuk op de nieuwe versie van de statuten akkoord gaan wegens
uitzonderlijke omstandigheden, zijnde de uitbraak van het coronavirus en de afwezigheid
van een geschikte kandidaat die wel op een home van de UGent zit.
De praeses schetst kort de bovenstaande situatie voor de aanwezigen en vervolgens wordt
er overgegaan tot de stemming.

Besluit:
9 voor-stemmen
0 onthoudingen
0 tegen-stemmen
→ De verkiezing mag doorgaan want Lodewijk Claeys wordt als kandidaat voor de functie
Voorzitter van het Home Konvent Centraal 2020-2021 unaniem aanvaard door de leden van
de AV.
Lodewijk Claeys stelt zich kort even voor en motiveert zijn kandidatuur. Hierna worden de
vooraf ingezonden, anonieme vragen gesteld. Vervolgens beantwoordt de kandidaat ook
enkele spontane vragen van de aanwezigen. Na de speech van de kandidaat en de
vragenronde wordt er gevraagd of er een korte discussie nodig is om de kandidaat te
bespreken. Vervolgens wordt er overgegaan tot de stemming.
Besluit:
8 voor-stemmen
0 onthoudingen
1 tegen-stem
→ Lodewijk Claeys behaalt de bijzondere meerderheid en is hierbij verkozen als Voorzitter
van Home Konvent Centraal 2020-2021.

1.2. ADVIES VOOR VOLGENDE AV’S
De Algemene Vergadering 2019-2020 wil na deze verkiezing graag het volgende advies
meegeven aan de leden van de Algemene Vergadering van het Home Konvent gedurende de
volgende jaren:
De leden van de AV 2019-2020 wensen GEEN precedent te scheppen met deze aanstelling
van een kandidaat tot Voorzitter van Home Konvent Centraal die niet op een UGent-home
zit, en ook nooit heeft gezeten. Er werden geen andere kandidaten gevonden die op een
UGent-home zitten en geschikt werden geacht door de AV om de functie van voorzitter
volgend academiejaar op zich te nemen. Dit is een zeer uitzonderlijke situatie die mede te
danken is aan de door de overheid opgelegde isolatie vanwege de uitbraak van het

coronavirus. In de nieuwe versie van de statuten staat dat de voorzitter van Home Konvent
Centraal op een UGent-home moet zitten. Wanneer dat niet het geval is, wordt er eigenlijk
inbreuk gemaakt op die statuten. De oude statuten zijn tijdens deze verkiezing echter nog in
werking en ook Afdeling Huisvesting gaat vanwege deze uitzonderlijke situatie eenmalig
akkoord met de verkiezing van een kandidaat die niet op een UGent-home zit. Lodewijk
Claeys heeft al zes jaar ervaring als lid van de Algemene Vergadering en was ook praeses
van Savania. Hij heeft bijgevolg voldoende kennis en is ook zeer enthousiast en bekwaam.
Vanwege deze kwaliteiten heeft de AV van 2019-2020 vertrouwen in hem als Voorzitter van
Home Konvent Centraal 2020-2021. Echter blijft zijn aanstelling een risico dat te allen tijden
vermeden dient te worden. We raden alle toekomstige leden van de Algemene Vergadering
aan om steeds enkel kandidaten die zowel UGent-student zijn als op een UGent-home zitten
te verkiezen als Voorzitter van Home Konvent Centraal. Zij voldoen aan de voorwaarden en
brengen zo de geloofwaardigheid en standvastigheid van het Home Konvent niet in gevaar.
We hopen dat deze uitzonderlijke situatie zich niet nogmaals voordoet want het is
allerminst opportuun om iemand te verkiezen als Voorzitter van Home Konvent Centraal die
niet op een UGent-home zit vanwege de nauwe samenwerking van het Home Konvent met
Afdeling Huisvesting, de Dienst Studentenactiviteiten, de Ad Hoc-Commissie Homes… van de
UGent.

