
Kiesreglement Veto Gent (2020) 
 
Art 1. De verkiezing van het nieuwe presidium van Veto Gent gebeurt in de vorm van een kiescantus, 
binnen de drie weken na de paasvakantie. 
 
Art 2. Kandidaten krijgen de kans om zich bij de derde hamerslag van de voorzitter, of diens 
vervanger, kandidaat te stellen voor de afgeroepen functie.  
 
Art 2bis. BA2-studenten die het volgende academiejaar op buitenlandsemester vertrekken, worden 
als een speciale categorie kandidaten beschouwd. Voor hen geldt de bijkomende voorwaarde (van 
toepassing op elke verkiesbare functie) dat ze moeten wachten tot de eventuele tweede kiesronde in 
augustus om zich verkiesbaar te stellen, mocht hun gewenste functie dan nog open staan. Deze 
voorwaarde vervalt dus niet bij de tweede hamerslag tijdens de eerste kiesronde op de kiescantus. 
 
Art 3. Voorwaarden en beschrijving voor de presidiumfuncties van Veto Gent.  
 
Art 3a. Preses:  
- gedoopt bij Veto Gent  
- student aan UGent  
- een jaar presidiumervaring bij Veto Gent 
 
De preses is de eindverantwoordelijke van alles wat te maken heeft met Veto Gent. Alle beslissingen 
van andere functies gaan via hem/haar. Hij/zij roept zijn presidium samen voor vergaderingen 
(minstens één keer elke twee lesweken). De preses van Veto Gent is het gezicht van de kring. Hij/zij is 
dus het aanspreekpunt en link met de faculteit en het overkoepelende FaculteitenKonvent (FK).  
 
Concreet:  
• Samenroepen en leiden van de vergaderingen; 
• Leiden van de cantussen; 
• Vertegenwoordigen van Veto Gent op de Algemene Vergadering (AV) van het FK en andere 
vergaderingen. 
 
Opmerking: 
De preses wordt bijgestaan door de prosenioren indien nodig. Prosenioren mogen te allen tijde 
presidiumvergaderingen bijwonen. 
 
Art 3b. Vicepreses  
- gedoopt bij Veto Gent  
- student aan UGent 
- een jaar presidiumervaring bij Veto Gent 
- indien de preses geen student aan de vakgroep VTC is, moet de kandidaat voor vicepreses op het 
moment van verkiezen student zijn aan de vakgroep VTC 
 
De vicepreses is de rechterhand van de preses. De vice heeft in principe dezelfde taken als de preses. 
Hij/zij moet van alles op de hoogte zijn. Een nauwe samenwerking en goede communicatie tussen 
vice en preses is van essentieel belang. De vice is ook de vervanger van de preses op alle activiteiten 
van Veto Gent indien die niet aanwezig kan zijn.  
 
 
 



Concreet:  
• Ondersteunende functie (niet alleen preses, maar ook alle andere taken waar nodig); 
• Vervangende functie;  
• Vergezelt de preses naar de AV en andere vergaderingen. 
 
Art 3c. Quaestor  
- gedoopt bij Veto Gent  
- student aan UGent 
 
De quaestor oftewel penningmeester staat in voor de financiën en de boekhouding.  
 
Concreet:  
• Het in orde brengen en houden van subsidies van UGent; 
• In goed overleg met de rest van het presidium (vooral de preses) de budgetten per functie en 
activiteit verdelen; 
• De kring financieel gezond houden met de toekomst in het achterhoofd; 
• Een eenvoudige boekhouding bijhouden met alle verrichtingen van het lopende jaar. 
 
Art 3d. Abactis  
- gedoopt bij Veto Gent  
 
De abactis oftewel secretaris staat in voor de verslagen van de vergaderingen, activiteitenmails en 
andere correspondentie en papierwerk. 
 
Concreet:  
• De verslagen van de vergaderingen op tijd uitschrijven en doorsturen naar de rest van het 
presidium en iedereen die het aanbelangt; 
• Elke vrijdag een activiteitenmail naar alle leden sturen en ervoor zorgen dat op de faculteit de 
relevante activiteiten op het aankondigingenbord worden opgehangen (samen met pr); 
• Samen met pr verantwoordelijk voor Vetopia; 
• Uitnodigingen naar oud-leden en ereleden sturen (vooral met het oog op het lustrumbal). 
 
Art 3e. Sportleider  
- gedoopt bij Veto Gent  
 
De sportleider organiseert alle sportactiviteiten, wetende dat er twee categorieën zijn:  
• Competitiesporten: daarvoor richten we ons naar de sportcompetities georganiseerd door het FK. 
(Daar komen o.a. volgende sporten aan bod: voetbal, basketbal, volleybal, badminton, zwemmen, 
parkloop, 12-urenloop…); 
• Recreatieve sportactiviteiten: bedoeld voor alle Vetostudenten. Dat kan gaan van schaatsen, 
poolen, fietstocht, lasershooten, (bier)bowling tot de sporten die ook in competitie worden 
georganiseerd. Een minimum van twee per semester.  
 
Art 3f. Cultuurleider  
-gedoopt bij Veto Gent  
 
De cultuurleider organiseert alle cultuuractiviteiten. Minimum drie per semester. Een bijkomende 
taak van de cultuurleider is de ondersteuning van Multitalendag. Aangezien het toekomstige 
taalkundigen betreft, zorgt de cultuurleider ook voor minstens één activiteit die betrekking heeft tot 
de studierichting.  
 
 



Art 3g. Pr 
- gedoopt bij Veto Gent  
- minstens één van de (eventueel) twee pr’s moet student zijn aan UGent 
 
De functie pr wordt normaal opgesplitst in twee functies.  
• Pr intern:  
- is eindverantwoordelijke voor alles wat er van reclame en publiciteit op de faculteit en naar de 
leden toe moet verschijnen in samenwerking met de abactis; 
- is verantwoordelijk voor Vetopia, samen met de abactis. Vetopia is het tijdschriftje van Veto Gent 
en wordt verspreid binnen de vakgroep VTC. Een driemaandelijkse editie per jaar met verslagen van 
activiteiten, interviews met docenten, bekenden en studenten, cartoons, komende activiteiten…  
 
• Pr extern:  
- is eindverantwoordelijke voor alle reclame en publiciteit buiten leden. In de praktijk betekent dit 
alle winstgevende activiteiten (fuiven, cocktailavonden, …) promoten naar andere clubs/kringen van 
het FK, SK en HK en de buitenwereld in het algemeen, in samenwerking met feest; 
- is eindverantwoordelijke voor sponsoring. Enerzijds moet de pr extern voor aanvang van het 
academiejaar (zo snel mogelijk) op sponsortocht gaan en interessante deals afspreken met lokale 
handelaars (broodjeszaak, copycenter…) in Gent. Anderzijds probeert de pr extern met grotere 
bedrijven een financiële sponsorovereenkomst te sluiten. Dit wordt elk jaar anders ingevuld, 
aangezien de verdere samenwerking met eerdere partners niet verzekerd is. 
 
In de praktijk werken beide pr's samen (op voorwaarde dat er twee pr’s verkozen zijn, in het geval 
van één pr ondersteunt o.a. de vice mee de taken van de pr.)  
 
Art 3h. Cantor:  
- gedoopt bij Veto Gent  
 
De cantor zet de liederen in tijdens de cantussen. Hij/zij stimuleert de corona om deel te nemen aan 
zangavonden die door Veto Gent worden georganiseerd. Op die manier zorgt hij/zij ervoor dat de 
studentikoze tradities van Veto Gent worden nageleefd en behouden blijven.  
 
Art 3i. Schachtentemmer:  
- gedoopt bij Veto Gent  
- student aan de vakgroep VTC 
 
Aangezien het grootste deel van de toekomst van onze kring voorkomt uit het aantal commilitones, is 
de zware taak van de schachtentemmer te bouwen aan de toekomst. Hij/zij zorgt ervoor dat er in het 
begin van het academiejaar voldoende potentiële schachten zijn, waarschijnlijk nóg dommer dan de 
vorige lichting. Hij/zij begeleidt de schachten in de loop van het jaar. Hij/zij is (hoewel hij/zij dat niet 
altijd ten volle zal tonen) een vriend(in) voor hen. Hij/zij leidt hen op in de studentikoze zin, maar ook 
in hun algemene ontwikkeling als student. Hij/zij ontwikkelt een speciale band met eenieder van de 
schachten en zorgt ervoor dat de toekomst van Veto Gent wordt verzekerd.  
De schachtentemmer is de eindverantwoordelijke van de doop en de ontgroening. Samen met de 
beschikbare prosenioren en protemmers vormt hij/zij het alomgevreesde Doopcomité.  
 
 
 
 
 
 
 



Art 3j. Studie: 
- gedoopt bij Veto Gent 
- student aan de vakgroep VTC 
 
De studie vertegenwoordigt Veto binnen de vakgroep. De studie is ook een aanspreekpunt voor 
schachten om te helpen met hun studie. 
 
Concreet: 
• Stucu's en dergelijke regelen; 
• Contactpersoon voor Sofie Pauwels (communicatieverantwoordelijke); 
• Samen met schachtentemmer verantwoordelijk voor introductiedagen; 
• Moderator bachelorgroep op Facebook; 
• Verantwoordelijk voor infodagen op school;  
• Examenvragen verzamelen om een examenbrochure te maken; 
• Verantwoordelijke boekenverkoop in De Standaard Boekhandel. 
 
Art 3k. Feestleider: 
- gedoopt bij Veto Gent 
 
De feestleider is de verantwoordelijke voor alle feestactiviteiten van Veto Gent. Hij/zij organiseert 
fuiven en cocktailavonden en regelt het jaarlijkse Vetoweekend. 
 
De functie feest wordt normaal opgesplitst in twee functies.  
• Feest 1:  
-Vetoweekend: locatie, activiteiten 
-Presidiumweekend: locatie, activiteiten  
-Cocktailavonden: drank, schoonmaak, shiften (verantwoordelijke) 
-Beerpong & battleshots: drank, schoonmaak, shiften (verantwoordelijke) 
 
• Feest 2: 
-Fuiven: locatie, inkleding, thema, drank, shiften (verantwoordelijke) 
-Sponsoring met Peterman 
-Rollingen: inschrijvingen, locaties 
-Themakringavonden organiseren 
 
In de praktijk werken beide feestleiders samen (op voorwaarde dat er twee feestleiders verkozen 
zijn, in het geval van één feestleider ondersteunt o.a. de vice mee de taken van de feestleider.)  
 
Art 3l. Lustrumleider 
- gedoopt bij Veto Gent 
- een jaar presidiumervaring bij Veto Gent 
 
De lustrumleider is de verantwoordelijke voor alles wat te maken heeft met de lustrumweek. Hij of 
zij wordt vanzelfsprekend enkel verkozen wanneer Veto Gent het volgende academiejaar zijn 
lustrumjaar viert. De lustrumleider stelt zelf een lustrumcomité samen met andere (oud-)leden om 
hem of haar te helpen bij de organisatie van de lustrumactiviteiten. De lustrumleider neemt geen 
actieve rol op bij de organisatie van de andere activiteiten. Hij of zij handelt in overleg met het 
presidium, bijvoorbeeld over het financiële aspect, en kan de reguliere presidiumvergaderingen 
bijwonen. De lustrumleider beheert de lustrumrekening niet alleen en verantwoordt alle uitgaven 
aan het presidium en in het bijzonder de quaestor. 
 
 



Concreet: 
- Verantwoordelijke voor de lustrumweek; 
- Voorzitter van de lustrumvergadering; 
- Organisatie van lustrumactiviteiten zoals het bal en bijbehorende diner.  
 
Art 3bis. Indien er geen verkozene is na de eerste ronde, vervallen de voorwaarden vanaf het begin 
van de tweede ronde. Bij de functies preses en schachtentemmer blijft de voorwaarde van gedoopt 
te zijn bij Veto Gent steeds gelden. Bij de functies preses en quaestor blijft de voorwaarde van aan 
UGent te studeren steeds gelden. 
 
Art 4. Te behalen quota  
 
Art 4a. Algemeen:  
 
• Geldige stemmen:  
- als er maar 1 kandidaat is: 'ja' ('voor'), 'neen' ('tegen'), of de naam van de kandidaat  
- als er meerdere kandidaten zijn: de naam van 1 kandidaat of 'neen' ('tegen')  
• Blanco stemmen:  
- het stembriefje wordt onbeschreven ingediend  
• Ongeldige stemmen:  
- al het andere dat men op zijn briefje wenst te schrijven  
 
Blanco stemmen worden afgetrokken van het totale aantal stemmen. 
Ongeldige stemmen worden bij de tegenstemmen geteld. 
 
Art 4b. Verkiezing van preses  
 
1ste ronde  
De kandidaat die 2/3 van de stemmen behaalt is verkozen. Indien niemand verkozen is wordt 
overgegaan tot de tweede ronde.  
 
2de ronde  
In de tweede ronde mag iedereen zich kandidaat stellen die in de eerste ronde niet verkozen is, en 
mogen ook andere personen zich kandidaat stellen (zie voorwaarden). 
De kandidaat die 2/3 van de stemmen behaalt is verkozen. Indien niemand verkozen is wordt 
overgegaan tot de derde ronde.  
 
3de ronde  
De twee kandidaten met de meeste stemmen in de tweede ronde mogen doorgaan naar de derde 
ronde. Enkel indien er een ex aequo is tussen de tweede en de derde, vierde enz. mogen ook deze 
doorgaan. Ook indien de eerste of de tweede zich terugtrekt mag de volgende in rij doorgaan. 
De kandidaat die 50%+1 stem behaalt is verkozen. Indien niemand verkozen is, wordt overgegaan 
naar de vierde ronde. In de derde ronde mogen de kandidaten zich laten verdedigen door een 
advocaat (niet verplicht). 
 
4de ronde  
Enkel de kandidaat met de meeste stemmen in de derde ronde mag aan de vierde ronde deelnemen. 
Indien hij/zij zich terugtrekt mag de volgende doorgaan. Bij ex aequo in de derde ronde mogen beide 
kandidaten doorgaan. De kandidaat die 50%+1 stem behaalt, is verkozen. In deze ronde worden geen 
advocaten toegestaan.  
 
 



5de ronde en verder  
Bij ex aequo in de vierde ronde mogen de kandidaten doorgaan tot een van hen meer stemmen 
behaalt dan de andere. Als er één kandidaat overschiet mag hij/zij doorgaan tot hij/zij 50%+1 
behaalt, zolang de huidige Preses dit nuttig acht.  
 
Art 4c. Verkiezing van de andere functies  
 
1ste ronde  
De kandidaat die 50%+1 van de stemmen behaalt, is verkozen. Indien niemand verkozen is, wordt 
overgegaan tot de 2de ronde. 
 
2de ronde 
In de 2de ronde mag iedereen zich kandidaat stellen die in de eerste ronde niet verkozen is, en 
mogen ook andere personen zich kandidaat stellen (zie voorwaarden). 
De kandidaat die 50%+1 van de stemmen behaalt, is verkozen. Indien niemand verkozen is, wordt 
overgegaan tot de derde ronde.  
 
3de ronde  
De twee kandidaten met de meeste stemmen in de tweede ronde mogen doorgaan naar de derde 
ronde. Enkel indien er een ex aequo is tussen de tweede en de derde, vierde... mogen ook deze 
doorgaan. Ook indien de eerste of de tweede zich terugtrekt mag de volgende in rij doorgaan. 
De kandidaat die de meeste stemmen behaalt, is verkozen. In de derde ronde mogen de kandidaten 
zich laten verdedigen door een advocaat (niet verplicht).  
 
4de ronde en verder  
Enkel indien er een ex aequo is van de meeste stemmen in de derde ronde, mogen deze kandidaten 
opnieuw tegen elkaar opkomen, tot er een meerderheid is. Vanaf hier zijn geen advocaten meer 
toegestaan. 
Vanaf de vierde ronde kan de huidige preses de verkiezing onderbreken en uitstellen tot na de 
verkiezing van de laatste functie, indien hij/zij van mening is dat het vlotte verloop van de andere 
verkiezingen in het gedrang kan komen.  
 
Art 5. Aantal stemmen per stemronde 
Enkel leden van Veto Gent die ontgroend zijn bij Veto Gent komen in aanmerking voor stemrecht.  
 
- Preses: 2 stemmen  
- Presidiumlid: 1 stem  
- Prosenior: 2 stemmen  
- Commilito: 1 stem  
 
Art 6. Het gebruik van volmachten is niet toegestaan, tenzij de voorzitter van de verkiezing minstens 
voor aanvang van de kiescantus om toestemming wordt gevraagd en mits het schriftelijke fiat van de 
persoon die de volmacht verleent. Bovendien mag geen enkele commilito meer dan één volmacht 
dragen. 


