
 

 

 

 

Kopie van de statuten van Veto Gent 

Goedgekeurd mei 2020 

 

Deze tekst mag niet worden herschreven. 

  



STATUTEN VETO GENT 

Art. 1 - Kenmerken  

1.1  

Veto Gent is de door het FaculteitenKonvent (FK) erkende 

studentenvereniging van de studenten Toegepaste Taalkunde aan de faculteit 

Letteren en Wijsbegeerte van de Universiteit Gent. 

1.2  

De kleuren van Veto Gent zijn grijs-geel-wit.  

1.3  

Het schild van Veto Gent ziet eruit zoals afgebeeld in de bijlage (zie Art. 

11.2). Het monogram eindigt met de letters VG.  

1.4  

De mascotte van Veto Gent is een soepkip genaamd Edda.  

1.5  

De vereniging heeft geen politieke, religieuze of ideologische inslag. 

 

Art. 2 - Doel  

Veto Gent heeft tot doel het verenigen van studenten aan de vakgroep Vertalen, 

Tolken en Communicatie van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de 

Universiteit Gent, hen allerhande activiteiten aan te bieden, hen te begeleiden bij 

hun studie, op te komen voor hun belangen aan de Universiteit Gent en hen Gentse 

studentikoze tradities te leren kennen. 

 

 

 

 

 



Art. 3 - Lidmaatschap  

Veto Gent bestaat uit "leden", "vaste leden", "oud-leden" en "ereleden". Alle leden 

gaan onvoorwaardelijk akkoord met de statuten van de vereniging. 

3.1  

De leden zijn alle personen die in het lopende werkjaar lidgeld betaald 

hebben, of hiervan vrijgesteld worden door het presidium. Ze worden 

onderverdeeld in presidiumleden, commilitones, schachten en gewone leden.  

3.1.1  

De presidiumleden zijn commilitones die verkozen zijn op een 

presidiumverkiezing (zie Art. 7). Zij staan in voor het dagelijks bestuur 

van de kring. Zij hebben het recht een breed lint met de kleuren van 

Veto Gent en vermelding van hun functie te dragen, tenzij het 

presidium beslist in het betreffende werkjaar geen brede linten te laten 

maken.  

3.1.2  

De commilitones zijn leden die ontgroend zijn bij Veto Gent. Zij 

hebben het recht een smal lint met de kleuren van Veto Gent over de 

rechterschouder te dragen.  

3.1.3  

De schachten zijn leden die gedoopt zijn bij Veto Gent, maar nog niet 

ontgroend. Zij hebben het recht een smal lint met de kleuren van Veto 

Gent over de linkerschouder te dragen.  

3.1.4  

De gewone leden zijn leden die niet gedoopt zijn. Zij hebben niet het 

recht om een lint met de kleuren van Veto Gent te dragen.  

 

 

 

 



3.2  

De oud-leden zijn personen die bij Veto Gent ontgroend zijn. Ze gaan over 

van lid naar oud-lid op het moment dat ze geen student meer zijn. Ze 

behouden het recht om het lint met de kleuren van Veto Gent te dragen.  

3.2.1  

De oud-leden zijn normaal gezien welkom op alle activiteiten van 

Veto Gent, tenzij wanneer het presidium anders beslist (bv. activiteiten 

die alleen toegankelijk zijn voor studenten).  

3.2.2  

De prosenioren vormen een speciale categorie oud-leden. Zij zijn 

steeds welkom op alle activiteiten van Veto Gent en alle 

presidiumvergaderingen. Alle cantussen worden hen gratis 

aangeboden. 

3.2.3 

Veto Gent heeft slechts 1 erepreses, een titel voor het leven toegekend 

aan een van zijn oprichters, namelijk Chriz De Clercq. De erepreses is 

steeds welkom op alle activiteiten van Veto Gent, en alle cantussen en 

vergelijkbare activiteiten worden hem gratis aangeboden.  

3.3  

De vaste leden vormen de "Raad der Wijzen", afgekort "RdW" (zie Art. 9).  

3.4  

De ereleden zijn personen die niet bij Veto Gent gedoopt zijn, maar door het 

presidium, met instemming van de RdW, het erelidmaatschap aangeboden 

krijgen. Het erelidmaatschap geldt telkens voor 1 werkjaar. Het presidium 

beslist voor ieder afzonderlijk geval of het erelid de kleuren van Veto Gent 

mag dragen.  

3.5  

Nieuwe leden worden aanvaard door het presidium. Elke voltijds 

ingeschreven student aan de vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie 

van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de Universiteit Gent wordt 

aanvaard bij eenvoudige aankoop van een lidkaart, tenzij het presidium mits 

motivatie beslist om hem het lidmaatschap te weigeren.  



Andere studenten kunnen door het presidium toegestaan worden een lidkaart 

te kopen en aldus eveneens als lid aanvaard worden. Andere personen 

kunnen door het presidium toegestaan worden een lidkaart te kopen en aldus 

eveneens als lid aanvaard worden. Het lidmaatschap verplicht tot niets. 

3.6  

Een lid of oud-lid dat door het presidium "club ex" verklaard is, verliest het 

recht om de kleuren van Veto Gent te dragen.  

3.7 

Een lid mag nooit een persoonlijk standpunt als standpunt van Veto Gent 

naar voren brengen. 

 

Art. 4 - Lidgeld  

Het bedrag van het lidgeld wordt jaarlijks vastgelegd door het presidium. Het 

presidium kan beslissen om bepaalde personen of bepaalde categorieën personen 

vrijstelling of vermindering van lidgeld te verlenen.  

 

Art. 5 - Ontslag  

Een voormalig lid van Veto Gent blijft normaal gezien welkom op de activiteiten 

van de vereniging, tenzij het presidium anders beslist. Een voormalig lid dat "club 

ex" verklaard is, kan geen toegang meer krijgen tot activiteiten van de vereniging.  

5.1  

Gewone leden worden het volgende werkjaar als niet-lid beschouwd indien 

ze geen lidgeld meer betalen.  

5.2  

Schachten die niet ontgroend worden, worden het volgende werkjaar als niet-

lid beschouwd indien ze geen lidgeld meer betalen. In overleg met het 

presidium kan een schacht die de ontgroening op het einde van het werkjaar 

niet kan meemaken voorlopig schacht blijven om op een later tijdstip 

ontgroend te worden.  

 



5.3  

Commilitones en oud-leden worden blijvend als lid van Veto Gent 

beschouwd, maar het presidium kan voor hen de toegang tot activiteiten laten 

afhangen van het al dan niet lidgeld betalen.  

5.4  

Ieder lid kan te allen tijde zelf uit de vereniging treden. Dit kan hij doen door 

een schriftelijke en ondertekende mededeling te overhandigen aan de preses.  

5.5  

In uitzonderlijke gevallen kan het presidium, in overleg met de RdW, een lid 

of oud-lid "club ex" verklaren. Dit kan gebeuren indien de betreffende 

persoon handelingen gesteld heeft, of verwacht wordt te zullen stellen, die de 

vereniging schade kunnen aanbrengen, of als het lidmaatschap van de 

betreffende persoon op zich schadelijk geacht wordt voor de vereniging. 

Uitgesloten leden kunnen zich geen kandidaat meer stellen om opnieuw lid te 

worden van de vereniging.  

5.5 bis  

Tot op heden zijn volgende personen "club ex" verklaard: 
- (geen deel van de online versie van de statuten) 

Art. 6 - Activiteiten  

Veto Gent organiseert jaarlijks een aantal activiteiten voor de eigen leden, zoals 

doop, ontgroening, cantussen, kringavonden, culturele activiteiten, sportactiviteiten 

e.a. Ook kan de vereniging activiteiten organiseren die toegankelijk zijn voor 

studenten van de vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie, studenten van de 

Universiteit Gent, studenten in het algemeen of anderen.  

De vereniging mag tevens drank- en eetgelegenheid aanbieden, een tijdschrift 

uitbrengen, internetactiviteiten ontplooien, liefdadigheidsinstellingen steunen, lid 

worden van andere verenigingen en deelnemen aan activiteiten van andere 

verenigingen.  

 

 



6.1  

Het presidium legt de toegangsprijzen voor de activiteiten die Veto Gent 

organiseert vast, en kan daarin een onderscheid maken naargelang de 

categorie genodigden (bv. goedkoper voor leden dan voor niet-leden).  

6.1 bis 

De preses bekijkt samen met de quaestor en in samenspraak met de RdW of 

de huidige financiële status van Veto Gent het toelaat om een apart 

prijsbeleid op te stellen voor de presidiumleden van dat werkingsjaar, 

waarbij ze bij bepaalde activiteiten korting krijgen of zelfs helemaal niets 

hoeven te betalen. Dergelijk prijsbeleid is altijd maar één werkingsjaar 

geldig. Dergelijk prijsbeleid treedt enkel in voege na een unanieme 

goedkeuring op een presidiumvergadering. 

6.2  

Het presidium beslist specifiek voor elke activiteit die Veto Gent organiseert 

aan wie de toegang verleend wordt.  

6.3 

Van elke winstgevende activiteit moet 20% van de winst overgedragen 

worden van de zichtrekening naar de lustrumrekening. Dit is een 

systematisch spaarsysteem dat ervoor zorgt dat er genoeg budget voor 

handen is in het volgende lustrumjaar. Enkel door een negatieve financiële 

gezondheid van de kring mogen de preses en de quaestor beslissen om 

hiervan af te zien. In dit geval bezorgen ze een motivatie aan de RdW en dit 

afzien wordt per semester ge(her)ëvalueerd. Dit eventueel afzien is niet van 

toepassing op stucuverkopen, noch op de lustrumquiz. 

6.3.1 

Na een stucuverkoop wordt altijd 50% van de winst overgedragen van 

de zichtrekening naar de lustrumrekening, omdat deze activiteit 

academisch van aard is en geen expliciet winstoogmerk heeft. 

6.3.2 

De winst van de lustrumquiz wordt altijd integraal overgedragen van 

de zichtrekening naar de lustrumrekening. 

 



Art. 7 - Dagelijks bestuur  

De vereniging wordt bestuurd door een presidium van minstens 3 personen, die 

voor 1 werkjaar verkozen worden op de presidiumverkiezing. Een geldig presidium 

bestaat minstens uit een preses en 2 andere functies.  

7.1  

Een werkjaar loopt vanaf de algemene presidiumverkiezing, die gewoonlijk 

in mei of juni plaatsvindt, tot de algemene presidiumverkiezing van het jaar 

daarop.  

7.2  

Indien bepaalde presidiumfuncties niet ingevuld raken op de algemene 

presidiumverkiezing, kunnen er op latere tijdstippen aanvullende 

presidiumverkiezingen plaatsvinden. Hierover beslist het nieuw verkozen 

presidium. Bij hoogdringendheid of praktische problemen om een verkiezing 

te organiseren kan het presidium een lid coöpteren voor de vrijgekomen 

functie. 

7.3  

Indien er voor een nieuw werkjaar geen geldig presidium verkozen wordt, 

wordt de vereniging een sluimerende vereniging, beheerd door de RdW. 

Deze organiseert geen activiteiten maar bewaart het vermogen en het 

patrimonium en probeert een nieuw presidium te vinden zodat de normale 

werking heropgestart kan worden.  

7.4  

De procedure voor de presidiumverkiezing wordt beschreven in het 

verkiezingsreglement (zie bijlage 11.4). De verkiezingsprocedure (Art. 1, 

Art. 2, Art. 4, Art. 5 en Art. 6 van bijlage 11.4) kan enkel gewijzigd worden 

door de RdW of door de AV met goedkeuring van de RdW (zie Art. 9 en Art. 

10). De beschrijving voor de presidiumfuncties (Art. 3 van bijlage 11.4) kan 

worden gewijzigd door het presidium.   

 

 

 



7.5  

Voor ieder nieuw werkjaar zijn minstens de functies van preses, vicepreses, 

quaestor en schachtenmeester verkiesbaar, aangevuld met de functies 

beschreven in het verkiezingsreglement. Indien een of meerdere van deze 

vier functies geen kandidaten hebben of niet verkozen worden, kan het 

presidium beslissen om een of meerdere andere functies uit het 

verkiezingsreglement op te schorten.  

7.6  

De presidiumleden oefenen hun mandaat kosteloos uit.  

7.7  

Een presidiumlid kan uit zijn functie ontheven worden indien 2/3 van het 

presidium dat noodzakelijk vindt en de RdW ermee akkoord gaat. De exacte 

procedure wordt in het huishoudelijk reglement beschreven.  

7.8  

Wanneer een presidiumlid ontslag neemt of uit zijn functie ontheven wordt, 

beslist het presidium of er nieuwe verkiezingen uitgeschreven worden voor 

deze functie, of dat de functie tot het einde van het werkjaar oningevuld 

blijft. Bij hoogdringendheid of praktische problemen om een verkiezing te 

organiseren kan het presidium een lid coöpteren voor de vrijgekomen 

functie.  

7.9  

Het presidium houdt op geregelde tijdstippen vergaderingen met het oog op 

de planning en de werking van de vereniging. De preses legt de 

presidiumvergaderingen vast, stelt de agenda op en zit de vergaderingen 

voor. Bij afwezigheid wordt de preses vervangen door de vicepreses. De 

prosenioren hebben het recht op de presidiumvergaderingen aanwezig te zijn, 

maar hebben er geen stemrecht, tenzij anders beslist door de preses.  

 

 

 



7.10  

Op een presidiumvergadering kan de preses beslissen een stemming te laten 

plaatsvinden over een bepaald voorstel of agendapunt. Hierbij wint het 

voorstel met de meeste stemmen, tenzij er voorafgaand door de preses 

meegedeeld is dat een bepaald aantal stemmen vereist is. Bij staking van 

stemmen telt de stem van de preses dubbel.  

7.11  

Van elke presidiumvergadering wordt een schriftelijk verslag opgesteld, dat 

achteraf aan de presidiumleden bezorgd wordt en bewaard wordt in het 

archief. 

 

Art. 8 - Financiën  

Het financieel beheer van de vereniging is de verantwoordelijkheid van de quaestor 

(penningmeester), hierin bijgestaan door de preses. Hij beheert het vermogen van 

de vereniging als een goede huisvader en brengt een kasverslag uit wanneer het 

presidium of de RdW erom vraagt.  

8.1  

De quaestor houdt een gedetailleerd overzicht bij van alle inkomsten en 

uitgaven, dat steeds ter inzage is van het presidium, de RdW en de 

prosenioren. Op het einde van het werkjaar wordt het volledige overzicht aan 

het archief toegevoegd.  

8.2  

Voor belangrijke financiële beslissingen handelt de quaestor niet autonoom 

maar steeds in overleg met het presidium.  

8.3  

Indien presidiumleden schulden maken op naam van de vereniging zijn ze 

daar persoonlijk voor aansprakelijk.  

8.4  

De leden kunnen op geen enkele manier aanspraak maken op een deel van 

het vermogen van de vereniging.  

 



8.5 

De preses, de quaestor en de vicepreses hebben een volmacht over de 

rekening van Veto Gent. 

 

Art. 9 - Raad der Wijzen  

De RdW bestaat uit de drie vaste leden van Veto Gent. Momenteel zijn dat de 

erepreses en de oudste twee (nog lid van Veto Gent zijnde) prosenioren, met name 

Chriz De Clercq (erepreses), Joeri Van Liefferinge (preses 1996-1997) en Kristof 

Mincke (preses 1997-1998). Bij overlijden of vrijwillig uittreden van een van hen 

zullen de overgebleven vaste leden een nieuw vast lid aanstellen uit de (nog lid van 

Veto Gent zijnde) prosenioren.  

9.1  

De RdW is welkom op alle presidiumvergaderingen van Veto Gent en heeft 

vetorecht bij alle beslissingen van zodra hij er vertegenwoordigd is door een 

van zijn leden. Ook wanneer hij niet vertegenwoordigd was op een 

presidiumvergadering kan de RdW achteraf eender welke beslissing van het 

presidium ongedaan maken.  

9.2  

De RdW kan wanneer hij het nodig acht een presidiumvergadering 

samenroepen, of punten toevoegen aan de agenda van een 

presidiumvergadering.  

9.3  

De statuten, het verkiezingsreglement (met uitzondering van Art. 3 daarvan) 

en het huishoudelijk reglement kunnen enkel gewijzigd worden door de RdW 

of door de AV met akkoord van de RdW.  

9.4  

Ontbinden van de vereniging kan enkel gebeuren door de RdW. Bij 

ontbinding van de vereniging beslist de RdW wat er met het vermogen en het 

patrimonium van de vereniging gebeurt. 

 

 



Art. 10 – Algemene Vergadering 

De Algemene Vergadering (AV) is na de RdW het hoogste orgaan van Veto Gent. 

De AV bezit de bevoegdheid om te stemmen over statutenwijzigingen. De 

besluiten van de AV worden pas bindend na goedkeuring door de RdW. 

10.1  

Het presidium organiseert ten minste één keer per jaar een AV en dat tussen 

het einde van het paasreces en de kiescantus. Een bijkomende AV kan 

worden georganiseerd wanneer minstens 20 commilitones de preses daartoe 

verzoeken.  

10.2  

Op de AV zijn alle commilitones van Veto Gent welkom. Enkel zij hebben 

stemrecht. De werking van de kring wordt op deze avond geëvalueerd, de 

grieven van de leden worden gehoord en de vooraf ingestuurde voorstellen 

tot statutenwijziging worden besproken en goedgekeurd of verworpen. 

10.3  

De AV wordt ’s avonds georganiseerd opdat zoveel mogelijk commilitones 

aanwezig kunnen zijn en om te vermijden dat oud-leden worden uitgesloten.   

 

10.4 

Elke commilito van Veto Gent mag tot maximaal 53 uur voor de aanvang 

van de AV een statutenwijziging aanvragen of een verzoek insturen om 

eender wat te bespreken met betrekking tot het presidium, de werking en de 

activiteiten van Veto Gent. De inzendingen worden vooraf gecontroleerd 

door de AV-commissie (zie Art. 10.5).  

10.5 

De AV wordt voorgezeten door de AV-commissie, die bestaat uit de huidige 

preses, één huidig presidiumlid, één propresidiumlid van Veto Gent en één 

commilito zonder presidiumervaring bij Veto Gent. De commissie bekijkt op 

voorhand de inzendingen en bepaalt welke voorstellen en thema’s besproken 

zullen worden op de AV. Inzendingen die in de ogen van de AV-commissie 

duidelijk lachwekkend zijn, worden geweerd; bij twijfel wordt de inzending 

doorgelaten. Aanvragen tot statutenwijzigingen die in de ogen van de AV-

commissie de macht van het presidium ondermijnen, worden ook geweerd. 



De AV-commissie publiceert maximaal 48 uur voor de aanvang van de AV 

de lijst met thema’s en voorstellen die zullen worden besproken op de AV. 

Op de AV zelf kunnen geen nieuwe voorstellen tot statutenwijziging of te 

bespreken thema’s worden toegevoegd aan de agenda. 

 

10.6 

Op de AV worden eerst de inzendingen besproken met betrekking tot het 

presidium, de werking en de activiteiten van Veto Gent. Daarna worden de 

aangevraagde statutenwijzigingen besproken. Daarbij wordt elk voorstel 

uitvoerig besproken voordat er overgegaan wordt tot stemmen. Het stemmen 

gebeurt bij handopsteken of anoniem aan de hand van stembriefjes, tenzij de 

AV-commissie tot een andere methode beslist. De volgende stemmen zijn 

mogelijk:  

- Geldige stemmen: 'ja' ('voor') of 'neen' ('tegen') 

- Blanco stemmen: het stembriefje wordt onbeschreven ingediend   

- Ongeldige stemmen: al het andere wat op het stembiljet wordt geschreven  

Blanco stemmen worden afgetrokken van het totale aantal stemmen. 

Ongeldige stemmen worden bij de tegenstemmen geteld. 

10.7 

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 

10.8 

Een statutenwijziging wordt goedgekeurd wanneer een 

tweederdemeerderheid behaald is. Door de AV goedgekeurde 

statutenwijzigingen treden pas in werking na goedkeuring door de RdW, die 

kan beslissen om dat niet te doen als hij van mening is dat de door de AV 

goedgekeurde resolutie op lange termijn mogelijk niet in het belang van Veto 

Gent is. 

 



10.9 

De AV-commissie verbindt zich ertoe om binnen de twee weken na de AV 

de statuten te wijzigen aan de hand van de goedgekeurde voorstellen en past 

daarbij zo getrouw mogelijk het goedgekeurde voorstel toe.    

 

Art. 11 – Bijlagen 

11.1 Kringlied  

Het kringlied van Veto Gent kan noch gewijzigd, noch vervangen worden. 

11.2 Schild  

11.3 Huishoudelijk reglement 

Voorstellen tot wijzigingen aan het huishoudelijk reglement worden enkel 

van kracht na goedkeuring door de RdW of door de AV mits goedkeuring 

van de RdW.   

11.4 Verkiezingsreglement  

Voorstellen tot wijzigingen aan het verkiezingsreglement worden enkel van 

kracht na goedkeuring door de RdW of door de AV mits goedkeuring van de 

RdW.  

11.5 Lijst van oprichters en prosenioren  

De lijst wordt op het einde van ieder actief werkjaar aangevuld.  

11.6 Ledenlijst 

De lijst wordt ieder werkjaar vernieuwd.  


