
Statuten Slavia 
I. Wezen van de kring 

Art. 1  
Slavia is de faculteitskring van de studenten Oost-Europese Talen en Culturen aan de Universiteit 
Gent (UGent). 
 
Art. 2 
Slavia is een door de studenten van de bovenvermelde opleiding in 1978 opgerichte feitelijke 
vereniging, die het behartigen van de belangen van alle studenten uit die opleiding tot doel heeft. 
 
Art. 3 
Slavia heeft geen politieke of filosofische overtuiging, maar stelt zichzelf pluralistisch op. Leden van 
Slavia kunnen activiteiten van PFK- of PFK gerelateerde kringen enkel op persoonlijke naam bezoeken. 
Praesidiumlinten zijn bij dergelijke activiteiten niet toegestaan. 
 
Art. 4 
Slavia heeft aandacht voor de verschillende aspecten van het studentenleven en poogt in haar 
gevarieerde activiteiten de samenwerking en het contact tussen de studenten te bevorderen. 
 

Art. 5 

De voertaal van de vereniging is het Nederlands. 
 
Art 6. 
Slavia maakt deel uit van het Faculteitenkonvent (FK), ressorterend onder de Dienst Studenten 
Activiteiten (DSA) van de Universiteit Gent. Dit houdt in dat ze op het einde van elk burgerlijk jaar 
minstens tien activiteiten en een verklaring van de subsidieverdeling moet voorleggen aan de DSA. 
Elke activiteit moet bewezen worden en het verslag ervan moet in tweevoud worden ingediend, 
respectievelijk aan de DSA en aan het archief van de universiteit (Arug). 
 
Art. 7 
Goederen van de vereniging mogen enkel gebruikt worden voor activiteiten bepaald onder artikels 2 en 
4. De vereniging kan handelsdaden stellen, doch slechts voor zover de opbrengst hiervan uitsluitend 
wordt besteed aan de activiteiten genoemd onder artikels 2 en 4. 
 
II. Inrichting van de kring 
 

A. De leden 
 
Art. 8 
De vereniging telt ten minste 4 leden, bestaande uit de statutaire functies, namelijk praeses, 
penningmeester en secretaris. Indien het aantal leden minder dan 4 bedraagt, wordt de vereniging 
ontbonden. De goederen van de vereniging moeten in dat geval worden bestemd tot een doel dat 
aansluit bij het doel van de vereniging en mogen niet worden uitgekeerd aan de leden. De goederen 
worden uitgekeerd aan een mogelijke opvolger van de bestaande vereniging of aan de vakgroep 
Slavistiek en Oost-Europakunde. 
 
Art. 9 

Elke houder van een door Slavia verstrekte FK-lidkaart is lid van Slavia voor de duur van het lopend 
academiejaar. Zij genieten waar mogelijk extra voordelen.  
 
Art. 10 
De lidkaart, vermeld onder art. 9, kan worden verkregen bij leden van het praesidium in ruil voor een 
bijdrage. Deze bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld door de leden van het praesidium voor de aanvang 
van het academiejaar. 
 

Art. 11 
Slavia kan mensen met verdienste vragen om erelid te worden en kan iedereen vragen sponsor te 
worden. Sponsors en ereleden kunnen specifieke voordelen genieten. Door iedereen kan een aanvraag 
ingediend worden om erelid te worden. Deze aanvraag wordt door het bestuur geëvalueerd, waarop een 
beslissing volgt. 
 
Art. 12a 
Leden kunnen ten alle tijden uit de vereniging treden. Restitutie van de jaarlijkse bijdrage is niet 
mogelijk.  
 



Art. 12b 
De algemene vergadering kan besluiten een lid uit te sluiten. De beslissing daartoe wordt genomen 
met een 2/3 meerderheid bij een 2/3 quorum. Ook in dit geval kan de jaarlijkse bijdrage niet 

teruggevorderd worden. 
 

B. De Algemene Vergadering (AV) 
 
Art. 13 
De AV is het opperste beslissingsorgaan binnen Slavia. Zij is bevoegd om te beraadslagen en te 
beslissen in alle aangelegenheden die rechtstreeks of onrechtstreeks Slavia en zijn leden aanbelangen. 
 
Art. 14 
De AV wordt door de praeses bijeengeroepen, geopend, voorgezeten en gesloten. In geval van wettige 
afwezigheid van de praeses, wordt de leiding aan de vice‐praeses, of bij afwezigheid van de 
laatstgenoemde, aan een ander lid van het hoofdpraesidium overgedragen. 

 
Art. 15 
De praesidiumvergadering is enkel open voor praesidiumleden.  
 
Art. 16 

Het praesidium vergadert minimaal drie maal per semester.  
 
Art. 17 
Tijdens een AV hebben enkel praesidiumleden stemrecht.  
 
Art. 18 
De vergadering gebeurt op een vooraf overeengekomen, bij voorkeur vaste tijd en plaats. 
Veranderingen en schrappingen worden door praeses of secretaris mondeling of ad valvas aan elk 
praesidiumlid bekendgemaakt  
 
Art. 19 
Elk praesidiumlid wordt verondersteld elke vergadering bij te wonen en zich telkens voor te bereiden. 
Een praesidiumlid die de vergadering om geldige reden niet kan bijwonen, dient zich op voorhand te 
verontschuldigen bij minimum 1 lid van het DB. 
 
Art. 20 
Alle beslissingen worden bij voorkeur in consensus genomen. Bij gebrek aan consensus worden 
beslissingen, met uitzondering van de statutaire vastgestelde gevallen, met een gewone meerderheid 
(1/2) van de uitgebrachte stemmen goedgekeurd. Een quorum van 2/3 is vereist. In geval van staking 
van stemming is de stem van de praeses of zijn 
plaatsvervanger doorslaggevend. Het praesidium schaart zich steeds voltallig achter de goedgekeurde 
beslissing en brengt deze unaniem tot uitvoer. 

 
C. Het Praesidium 

 
Art. 21 
Het bestuur van Slavia is het praesidium. De verbintenissen, die geldig door de vereniging werden 
aangegaan, verbinden alle leden van het bestuur hoofdelijk en ondeelbaar.  
 
Art. 22 
Slavia wordt geleid en bestuurd door het praesidium, dat jaarlijks door de leden verkozen wordt. Het 
praesidium moet verantwoording afleggen t.o.v. de leden, het FK en zichzelf. Het praesidium telt 
minimum 3 functies die statutair zijn vastgelegd in artikel 26. 
 
Art. 23 

De praeses, de vice-praeses, de penningmeester en de secretaris vormen samen het hoofdpresidium of 

dagelijks bestuur (DB). Alle leden van het DB zijn ertoe gebonden de statuten van Slavia en de FK‐
statuten actief te kennen. Leden van het DB moeten al ten minste 1 jaar praesidiumlid zijn, tenzij er 
zich bij overmacht een andere situatie zich voordoet. 
 
Art. 24 
De vereniging wordt in alle handelingen en betrekkingen, in of buiten rechte, geldig vertegenwoordigd 
door drie praesidiumleden. Het praesidium kan de bevoegdheid voor bepaalde handelingen overdragen 
aan één of meer praesidiumleden. Deze beslissing wordt genomen volgens de bepalingen van artikel 
20. 
 



Art. 25 
De praesidiumleden kunnen meerdere functies uitoefenen, en een zelfde functie kan door meer dan 
één persoon worden uitgeoefend. Functies uit het DB kunnen onderling niet gecombineerd worden. De 

praesesfunctie is enkel te combineren met de cantorfunctie. 
 
Art. 26 
Het praesidium dient steeds de volgende statutair bepaalde functies te bevatten: 

a) Praeses: 
De praeses is de voorzit(s)ter van de kring, van het praesidium en van de vergadering. Hij/Zij stelt 
samen met de secretaris de agenda op voor de vergadering. Hij/Zij organiseert en delegeert de functies 
en taken die niet statutair zijn vastgesteld. De praeses heeft een volmacht op de rekeningen van de 
kring. De praeses zetelt in de algemene vergadering van het FK en houdt het praesidium van Slavia op 
de hoogte van de beslissingen aldaar. De praeses is verder bevoegd voor de bepalingen gestipuleerd in 
de artikels 14, 18, 19, 20, 30. 

b) Penningmeester:  
De penningmeester maakt maandelijks een stand van zaken op van de financiële toestand van Slavia 
en dient dit maandelijks mee te delen aan het DB. Verder houdt de penningmeester een boekhouding 
bij waarin duidelijk de inkomsten en uitgaven staan vermeld. De penningmeester staat in voor alle 
financiële aangelegenheden van de kring en moet van alle activiteiten op de hoogte zijn. De 
penningmeester heeft een volmacht over de rekeningen van Slavia en is verantwoordelijk voor de 

subsidies en de FK-lidkaarten van de kring. Hij/Zij moet jaarlijks de subsidies schriftelijk 
verantwoorden bij de DSA. 

c) Secretaris: 
De secretaris controleert de agenda voor elke vergadering. Hij/Zij is verantwoordelijk voor het 
opmaken van de verslagen van elke vergadering. In het verslag staat telkens vermeld wie aanwezig 
was, welke stemmingsresultaten er waren en de precieze omschrijving van de genomen beslissing en 
het verspreiden ervan. Het verslag dient op de eerstvolgende vergadering te worden goedgekeurd. 
Hij/Zij is tevens verantwoordelijk voor het opstellen van een jaarverslag op het einde van het burgerlijk 
jaar en houdt samen met de praeses de briefwisseling bij. De secretaris zorgt ervoor dat alle 
documenten in tweevoud worden overgemaakt aan de DSA en aan het Arug. 

 
Art. 27 
Met betrekking tot alle andere functies dient voor de aanvang van het Academiejaar een lijst te worden 
opgesteld met de exacte functies, hun invulling en de verwachtingen die de persoon met deze 
bevoegdheden dient in te vullen. Dit document wordt opgesteld door de praeses in samenspraak met 
het praesidium in het algemeen en de bevoegde persoon in het bijzonder. Dit document is tevens de 
maatstaf bij eventueel ontslag van een praesidiumlid (zie artikel 32). 
 
Art. 28 
Elk praesidiumlid maakt na het academiejaar een functie‐omschrijving voor de opvolgers. Dit 
document kan een geheel nieuw zijn of kan een document zijn van vorige jaren, aangevuld met 
recentere noten.  

 
Art. 29 
Praesidiumverkiezing: 
De praesidiumverkiezing valt uiteen in twee delen: de praesesverkiezing en de praesidiumverkiezing.  

a) De praesesverkiezing: 
De kandidaten voor praeses dienen bij voorkeur uit het bestaande praesidium te komen. Zij dienen 
zich voor een door de praeses vastgestelde datum bij hem/haar aan te melden waarna de praeses op 
de eerstvolgende vergadering de kandidaten bekend maakt. Vervolgens komt het nog tijdens die 
praesidiumvergadering tot een stemming. Een kandidaat dient een gekwalificeerde meerderheid van 
stemmen achter zich te krijgen (2/3) om verkozen te worden. Wanneer geen enkele kandidaat dit 
aantal stemmen bereikt na een eerste stemronde wordt de verkiezing uitgesteld tot de volgende 
vergadering. Tussen beide vergaderingen komen de kandidaten samen met de aftredende praeses en 
deze tracht tot een oplossing te komen. Wanneer de praeses zelf kandidaat is, wordt deze functie 

opgenomen door de secretaris. Op de volgende vergadering wordt er opnieuw gestemd tot één van de 
kandidaten een 2/3 meerderheid haalt,  bij een 2/3 quorum. Na de tweede stemronde kan overgegaan 
worden tot een 1/2 meerderheid, bij een 2/3 quorum. 

b) De praesidiumverkiezing: 
1. Verloop: 

De nieuwe praeses organiseert een jongbloedvergadering waarop alle kandidaat‐ praesidiumleden 
aanwezig zijn. Door middel van onderling overleg wordt een nieuw praesidium samengesteld. De 
nieuwe praeses heeft altijd het laatste woord. De praeses stelt een datum voor, voor de uiteindelijke 
praesidiumverkiezing. Hij/zij telt de stembrieven. 
2. Kandidaten: 



De kandidaten moeten niet noodzakelijk lid zijn/geweest van Slavia en huidige praesidiumleden 
krijgen geen voorrang, behalve voor het dagelijks bestuur. 
3. Stemgerechtigden: 

Alle leden van Slavia en ereleden hebben stemrecht. Zij kunnen hun stem uitbrengen voor of tegen de 
lijst met kandidaat-praesidiumleden. Ook onthouding is mogelijk. 
4. Wanneer de lijst geen meerderheid van de stemmen haalt, dient de toekomstige praeses een nieuwe 
lijst, met minimum één veranderde functie, voor te stellen en deze opnieuw ter stemming voor te 
leggen. 
5. Het resultaat van de verkiezing moet voor het einde van het academiejaar aan het FK worden 
gecommuniceerd. 
 
Art. 30 
Praesidiumleden zijn geacht in het academiejaar waarvoor ze verkozen zijn een FK‐kaart van Slavia te 
kopen. De bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld door de leden van het praesidium voor de aanvang van 
het academiejaar. 

 
Art. 31 
Ontslagname van een praesidiumlid. 

a) Een praesidiumlid dat zijn/haar functie neerlegt tijdens het academiejaar, meldt dit 
mondeling op een vergadering. Hij/zij krijgt vervolgens twee weken bedenktijd, waarna hij/zij 

zijn/haar ontslagname intrekt of schriftelijk bevestigt. 
b) De vrijgekomen functie wordt bekendgemaakt onder de leden, die een week tijd hebben om 

hun kandidatuur te stellen. Het praesidium stemt over de opvolging na raadpleging van de 
kandidaten. 

c) Het praesidium stemt over de binnengekomen kandidaturen. De kandidaat die in de eerste 
stemronde een 2/3 meerderheid haalt met een 2/3 quorum is verkozen. Is er geen vereiste 
meerderheid, dan kan de praeses overgaan tot een tweede stemronde waarbij enkel nog kan 
gestemd worden voor de 2 kandidaten die in de eerste stemronde het meeste stemmen 
behaalden. In deze tweede stemronde wordt beslist met een gewone meerderheid. In geval van 
staken van stemmen is de stem van de praeses doorslaggevend. 

d) Het FK wordt op de hoogte gebracht van de wijziging.  
e) In geval van overmacht, indien er een ontslag is voor de aanvang van het academiejaar, mag 

het praesidium de nodige stappen ondernemen om een vervanger/vervangster aan te stellen. 
 

Art. 32 
Ontslagname van de praeses: 

Bij ontslagname van de praeses neemt de vice‐praeses die functie over. Op de eerstvolgende 
praesidiumvergadering die gesloten plaatsvindt, beraden de overblijvende praesidiumleden er zich over 
of ze een nieuwe praeses moeten zoeken in hun eigen midden of daarbuiten, dan wel of ze collectief 
ontslag nemen en nieuwe verkiezing uitschrijven. In deze aangelegenheid moet in de eerste stemronde 
een 2/3 meerderheid, met 2/3 quorum worden behaald. Zoniet komen er hoe dan ook nieuwe 
verkiezingen. In dat laatste geval blijft het uittredende praesidium alsnog actief tot aan de aanstelling 
van het nieuwe praesidium. Het FK wordt op de hoogte gebracht van de wijziging. 
 
Art. 33 
Ontslag aan een praesidiumlid: 
Een praesidiumlid kan uit zijn/haar functie worden ontzet na vaststelling van ernstig tekortkomingen. 
Deze tekortkomingen kunnen worden afgemeten aan de invulling die voor elke functie bij het begin 
van het academiejaar is opgesteld. De praeses beslist autonoom of het praesidiumlid de gelegenheid 
krijgt om zelf ontslag te nemen, zoniet wordt op de AV over het ontslag gestemd in een stemronde zoals 
bepaald in artikel 12. 
Het betrokken praesidiumlid neemt niet deel aan de stemming. Er wordt vervanging voorzien zoals 
bepaald in artikel 30c en 30d. 
 

Art. 34 

Motie van wantrouwen aan het adres van de praeses. 
a) De praeses kan enkel tot ontslag worden gedwongen door een motie van wantrouwen, 

neergelegd op een AV door minstens de helft van de praesidiumleden en na de vaststelling van 
herhaalde of grove onregelmatigheden. Deze motie van wantrouwen wordt bekendgemaakt 
onder de leden, en in de volgende AV wordt over het ontslag gestemd in een stemronde zoals 
bepaald in artikels 14 en 17, nadat de praeses zijn/haar verdediging op zich heeft genomen.  

b) Bij staking van de stemmen wordt de vervanging van de praeses voorzien zoals bepaald in 
artikel 31. Deze verkiezingen moeten dan plaats hebben binnen de tien dagen na de AV. 

c) De volmacht van de praeses wordt bij dezen ingetrokken na de stemming volgens art. 20. De 
beslissing wordt vertegenwoordigd ten opzichte van derden door de handtekening van twee 
praesidiumleden, andere dan de praeses. 



 
Art. 35 
Motie van wantrouwen aan de penningmeester: 

a) De penningmeester kan enkel tot ontslag worden gedwongen door een motie van wantrouwen, 
neergelegd op een AV door minstens de helft van de praesidiumleden en na de vaststelling van 
herhaalde of grove onregelmatigheden. Deze motie van wantrouwen wordt bekendgemaakt 
onder de leden, en in de volgende AV wordt over het ontslag gestemd in een stemronde zoals 
bepaald in artikels 14 en 17, nadat de penningmeester zijn/haar verdediging op zich heeft 
genomen. 

b) Bij staking van de stemmen wordt de vervanging van de penningmeester voorzien zoals 
bepaald in artikel 30. Deze verkiezingen moeten dan plaats hebben binnen de tien dagen na 
de AV. 

c) De volmacht van de penningmeester wordt bij dezen ingetrokken na de stemming volgens 
artikel 20. De beslissing wordt vertegenwoordigd ten opzichte van derden door de 
handtekening van twee praesidiumleden, andere dan de penningmeester. 

 
III. Initiatief van de leden 
Art. 36 
Indien 1/5 van de leden daartoe verzoeken, is het praesidium ertoe gebonden een Bijzondere Algemene 
Ledenvergadering samen te roepen. Dit verzoek moet schriftelijk aan het praesidium worden gericht en 

moet van naam, adres, FK‐nummer en handtekening van de verzoekers voorzien zijn. Het praesidium 
geeft binnen een redelijke termijn gevolg aan het verzoek. 
 
Art. 37 
Indien 1/5 van de leden daartoe verzoeken, kunnen zij een motie van wantrouwen indienen tegen het 
praesidium. Wanneer zich 2/3 van de leden achter deze motie scharen, wordt zij rechtsgeldig en dient 
het praesidium met onmiddellijke ingang haar ontslag in te dienen. 3 leden, waarvan minimum 1 jaar 
praesidiumervaring, binnen Slavia, vormen een kiescomité voor een praesidiumverkiezing. In de eerste 
stemronde dient 1 kandidaat 2/3 van de stemmen te halen alvorens verkozen te zijn. Indien dit niet 
het geval is, volgt er een tweede ronde waar de keuze blijft tussen de 2 kandidaten met de meeste 
stemmen. In deze tweede ronde wordt gebruik gemaakt van een gewone meerderheid. In geval van 
staken van stemmen is de kiescomissie doorslaggevend. De nieuwe praeses houdt een 
jongbloedvergadering volgens artikel 28b waarbij ontslagnemende praesidiumleden geen voorrang op 
plaats krijgen in het nieuwe praesidium. 
 
IV. Interpretatie en wijziging van de statuten 
Art. 38 
De statuten moeten bij aanvang van het academiejaar doorgenomen worden en indien nodig aangepast 
door het hoofdbestuur. Als er wijzingen worden gemaakt, dienen deze op de eerstvolgende AV 
goedgekeurd te worden door de leden door een 2/3 meerderheid bij een 2/3 quorum. 
 
Art. 39 

De statuten kunnen enkel gewijzigd worden tijdens het academiejaar onder volgende voorwaarden: 
a) De wijziging moet als agendapunt minstens een week op voorhand aangekondigd zijn en onder 

de leden bekend gemaakt worden. 
b) Het voorstel tot wijziging wordt op de AV, besproken en eventueel geamendeerd. 
c)  De aanwezige praesidiumleden stemmen in een stemronde over het geamendeerde onderwerp. 

Een 2/3 meerderheid met 2/3 quorum volstaat om de wijziging goed te keuren. 
 

Art. 40 
Bij een wijziging in de statuten moet steeds de nieuwe versie aan het FK bezorgd worden.  
 
V. Algemene bepalingen 
Art. 41 

a) Een praesidiumlid in functie neemt geen partijpolitieke standpunten in en/of standpunten of 

houdingen die de kring schade kunnen berokkenen. 
b) Een praesidiumlid in functie mag geen standpunten verkondigen als standpunten van Slavia 

als dit niet op een AV is besproken. 
 

Art. 42 
Het postadres van de vereniging is Blandijnberg 2, 9000 Gent. 
 
Art. 43 
Het beheer van de tegoeden van de vereniging, aangehouden bij KBC Bank op rekeningnummers: 
BE73 3001551727 (zichtrekening) 
BE74 7027611681 (spaarrekening) 



BE73 7022648432 (reisrekening) 
vereist de toestemming van de praeses en penningmeester.  
 

Art. 44 
Gewijzigd conform de voorheen geldende statuten, voor echt verklaard door het Slavia-praesidium 
2018-2019 op 1 september 2018 en opgemaakt in 1 exemplaar. 
 
Art. 45 
De statuten worden openbaar gemaakt op de Slavia website. 
 
Art. 46  
Goederen worden opgeslagen in de Slavia‐kast (Blandijnberg 2, 6de verdieping) of in de kelder van de 
Blandijn.  
 
 

 


