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Titel I - Benaming, zetel, doel, levensduur
Artikel 1.(Benaming en zetel)
De vereniging is genaamd Kring Der Alchemisten, afgekort KDA, en heeft haar zetel te
Universiteitsplein 1, B-2610 Wilrijk in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.
Artikel 2. (Doel)
§1

De vereniging stelt zich tot doel, als departementskring van het departement chemie en het

departement biochemie van de Universiteit Antwerpen, de belangen van de studenten van de
Universiteit Antwerpen te behartigen, in het bijzonder de belangen van de studenten ingeschreven
aan de departementen chemie en biochemie en in het bijzonder op educatief, sociaal en cultureel
vlak. Hiertoe zal de vereniging onder meer feesten, sportactiviteiten, culturele actvititeiten ...
organiseren.
§2

De vereniging kan alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband

houden met haar doel. Zo kan zij bijvoorbeeld ook haar medewerking verlenen aan alle
verenigingen, kringen of instellingen die een gelijkaardig of ruimer doel als het hare nastreven. Zo
maakt de vereniging deel uit van de kringraad van de buitencampussen van de Universiteit
Antwerpen, waar zij vertegenwoordigd wordt door twee van haar praesidiumleden.

§3

De vereniging zal trachten het doel na te streven los van elke politieke partij of welke

politieke organisatie ook, zonder onderscheid van cultuur, ras, geslacht of levensbeschouwing.
Artikel 3. (Levensduur)
De vereniging werd voor onbepaalde duur opgericht en kan op elk moment ontbonden worden
volgens de procedure van de artikelen 14 en 15.

Titel II - Leden.
Artikel 4. (Samenstelling)
§1

De vereniging bestaat uit tenminste drie praesidiumleden, en daarnaast uit leden. De

praeses staat aan het hoofd waarin minstens ook een vice-praeses, feestpraeses, mentor,
quaestor, cantor en schachtentemmer zetelen. Een praesidiumlid mag meerdere functies
uitoefenen, met uitzondering van de praesesfunctie.
§2

Praeses, vice-praeses en quaestor behoren tot het hoog praesidium

§3

Elk lid van het hoog praesidium dient het huidige en het voorafgaande academiejaar aan de

UA als student ingeschreven te zijn.
§4

50% van de praesidiumleden van een club dient het huidige en het voorafgaande

academiejaar aan de UA ingeschreven te zijn.
§5

Praesidiumleden zijn leden die verkozen zijn geweest volgens het verkiezingsreglement van

art.13. Gewone leden zijn personen die een één jaar geldende lidkaart van de vereniging hebben
aangekocht. Ere-leden zijn personen die een één jaar geldend ere-lidkaart van de vereniging
hebben aangekocht.
§6

De leden van de vereniging en hun rechtsopvolgers hebben zowel tijdens het bestaan als na

de ontbinding van de feitelijke vereniging, geen enkele persoonlijke aanspraak op het vermogen
van de vereniging.
§7

Prosenioren zijn mensen die minstens één volledig academiejaar praeses zijn geweest van

de club.
§8

Prosenioren van KDA krijgen, mits het dragen van hun lint, gratis drank op TD’s, cantus en

galabals georganiseerd door de KDA.
§9

Praesessen en cantoren krijgen gratis inkom op cantus van KDA, evenals KDA quaestor,

schachtentemmer en zedenmeester.
§10

Ere-leden van KDA krijgen gratis inkom op KDA TD’s, cantus en galabals.

Artikel 5. (Ontslag leden)
§1

Elk lid kan op elk moment ontslag nemen uit de vereniging. Het ontslag gebeurt schriftelijk of

mondeling en wordt overgemaakt aan de praeses van de vereniging.
§2

Een lid kan op elk moment worden uitgesloten door een regelmatig bijeengeroepen

algemene vergadering van de praesidiumleden met een 2/3 meerderheid van de aanwezige en
vertegenwoordigde stemmen. Deze algemene vergadering moet minstens één week voor datum
worden medegedeeld per e-mail of brief aan betrokkene(n) en praesidium.
§3

Praesidiumleden die hun taken niet goed vervullen, d.w.z. hun verantwoordelijkheden niet

nakomen, problemen veroorzaken binnen het praesidium, de naam van KDA schade berokkenen,
dus een normale werking van KDA onmogelijk maken, kunnen van hun functie ontheven worden.
Dit gebeurt door stemming van het praesidium. De stemming is pas geldig als elk praesidiumlid,
behalve de persoon in kwestie, zijn stem heeft uitgebracht.
§4

Ieder praesidiumlid kan een aanvraag tot uitsluiting van een lid indienen. Deze aanvraag

wordt schriftelijk via brief of e-mail ingediend bij de praeses, die binnen een maand de algemene
vergadering moet bijeenroepen volgens de bepalingen van deze statuten en ten vroegste een
week na het indienen van de aanvraag. Wanneer een aanvraag met de meerderheid zoals
bepaald in art. 11 §2 van deze statuten wordt aangenomen, is diegene tegen wie de aanvraag is
gericht ontheven als lid van de vereniging. De betrokkene heeft het recht gehoord te worden. De
betrokkene mag de stemming echter niet bijwonen.
§5

De praeses kan een praesidiumlid schorsen in afwachting van de algemene vergadering

waarin beslist wordt over de uitsluiting.
§6

Het ontslagnemend of uitgesloten praesidiumlid heeft geen recht op enig deel van het

maatschappelijk bezit van de vereniging.
§7

In bijzondere gevallen kan de praeses afgezet worden. Hiertoe dient er binnen het voltallige

praesidium een stemming gedaan te worden. Deze wordt niet bijgewoond door de praeses. Indien
er een 2/3 meerderheid is, wordt de praeses afgezet. De vice-praeses neemt diens taak over. Als
er meerdere vice-praesessen kandidaat zijn om de praeses te vervangen, dient er door het
volledige praesidium een stemming gehouden worden, waarbij één van de vice’s een meerderheid
dient te behalen.

Titel III. - De algemene vergadering.
Artikel 6. Samenstelling
§1

De algemene vergadering is samengesteld uit alle praesidiumleden van de KDA.

§2

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de praeses van de KDA, bij diens

afwezigheid door een vice-praeses, bij diens afwezigheid door de quaestor.
§3

Elk praesidiumlid kan zich enkel laten vertegenwoordigen door een ander praesidiumlid.

Artikel 7. Bevoegdheden
§1

De bevoegdheden van de algemene vergadering zijn:
- benoeming en afzetting van praesidiumleden, kwijting verlenen aan praesidiumleden
- de ontbinding van de vereniging
- de uitsluiting van een lid

§2

Een bijzondere algemene vergadering wordt bijeen geroepen voor het wijzigen van de

statuten. Hierbij zijn de huidige praesidiumleden aanwezig en krijgen alle oud praesidiumleden,
minstens twee weken voor datum, een uitnodiging met een korte omschrijving van de te
behandelende punten.
Artikel 8. Oproeping
§1

De algemene vergadering wordt door de praeses van de vereniging samengeroepen in de

gevallen dat hij dit nodig acht. De oproeping bevat datum, uur en plaats van de algemene
vergadering.
§2.

De praeses is verplicht een algemene vergadering samen te roepen wanneer minimum 1/5

van de praesidiumleden het vraagt. De praesidiumleden moeten dit schriftelijk per brief of per email vragen aan de praeses van de vereniging. Wanneer de praeses nalaat deze algemene
vergadering bijeen te roepen kan eenieder van de praesidiumleden deze algemene vergadering
bijeenroepen volgens de bepalingen van deze statuten.
§3

Bij een aanvraag van een praesidiumlid tot uitsluiting van een lid volgens de procedure van

art. 5 §4 dient de praeses een algemene vergadering bijeen te roepen binnen een maand na het
indienen van de aanvraag en ten vroegste een week na het indienen van de aanvraag. Wanneer
de praeses nalaat deze algemene vergadering bijeen te roepen kan eenieder praesidiumlid deze
algemene vergadering bijeenroepen volgens de bepalingen van deze statuten.
§4

De agenda van de algemene vergadering wordt opgesteld door de praeses van de

vereniging. Elk voorstel van een praesidiumlid moet op de agenda worden geplaatst. De
voorstellen uitgaande van de praesidiumleden moeten uiterlijk twee dagen voor het tijdstip van de
algemene vergadering gestuurd worden aan de praeses. Op de dag van de algemene vergadering
en tijdens de algemene vergadering zelf kunnen punten aan de agenda worden toegevoegd mits
toestemming van de praeses of indien 1/3 van praesidiumleden hierom verzoekt.

Artikel 9. Meerderheden
Behoudens in de gevallen voorzien door art. 11, worden de beslissingen op de algemene
vergadering getroffen bij volstrekte meerderheid van stemmen. Elk praesidiumlid heeft één stem.
De stem van de praeses of van het praesidiumlid die hem vervangt is desnoods beslissend.
Artikel 10. Schorsing beslissing
Ingeval een beslissing getroffen wordt door de algemene vergadering zonder dat ten minste de
helft van de praesidiumleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, heeft de praeses het recht de
beslissingen te schorsen tot een nieuwe buitengewone algemene vergadering, of uiterlijk tot de
volgende gewone algemene vergadering, welke dan definitief uitspraak doet ongeacht het aantal
aanwezige of vertegenwoordigde praesidiumleden.
Artikel 11. Bijzondere meerderheden
§1

Voor

statutenwijzigingen

is

een

2/3

stemmeerderheid

van

de

aanwezige

of

vertegenwoordigde praesidiumleden vereist.
§2

Voor de uitsluiting van een lid is een stemmeerderheid van 2/3 van de aanwezige of

vertegenwoordigde praesidiumleden vereist.
§3

Voor een wijziging van het doel van de vereniging is een aanwezigheid van 2/3 van de

praesidiumleden en een 4/5 stemmeerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde
praesidiumleden vereist.
§4

Voor de ontbinding van de vereniging is het volledige praesidium en een 4/5 meerderheid

van de aanwezige of vertegenwoordigde praesidiumleden vereist.
Artikel 12. Notulen
§1

Van elke algemene vergadering worden er notulen gemaakt.

§2

De praesidiumleden worden op de hoogte gebracht van de beslissingen van de algemene

vergadering door toezending van een verslag van de algemene vergadering per e-mail of brief.

Titel IV. – Vertegenwoordiging van de vereniging
Alle verbintenissen aangegaan in naam van de vereniging worden persoonlijk aangegaan en zullen
slechts gedragen worden door het vermogen van de vereniging en van de andere praesidiumleden
wanneer de voorzitter van de vereniging zijn goedkeuring heeft gegeven voor het aangaan van de
verbintenis.

Titel V. - Verkiezingsregelement
Artikel 13.
§1

De verkiezingen van het nieuwe praesidium vinden jaarlijks plaats binnen een periode die

aanvangt na het einde van de paasvakantie en voor het einde van het academiejaar.
§2

Een oproep naar kandidaten om praesidiumlid te worden van de vereniging moet duidelijk

kenbaar worden gemaakt door publicatie, affichage of mondelinge oproep.
§3

Bij de verkiezing van het praesidium kunnen zich volgende mogelijkheden voordoen:

- Er komt één praesidium op. In dit geval wordt dit praesidium automatisch het nieuwe praesidium.
- Er komen meerdere praesidia op. Als zij onderling niet overeenkomen, grijpt er een verkiezing
plaats. Deze verloopt als volgt: ieder huidig praesidiumlid van de KDA en ook de leden die mogelijk
zullen toetreden tot het praesidium krijgen op de verkiezing één stem. Deze stem wordt persoonlijk
en onder toezicht van de praeses en vice-praeses (van dat academiejaar) uitgebracht op één
welbepaalde dag. Het opkomende praesidium met de meeste stemmen is dan verkozen tot het
nieuwe praesidium. In geval van onregelmatigheden wordt herstemd. Als blijkt dat deze
onregelmatigheden uitgaan van één der opkomende praesidia moet het opkomende praesidium in
kwestie zich terugtrekken.
§4

Bij eventuele betwisting van de verkiezingen kan elke kandidaat beroep doen op het

onafhankelijke ASK-Stuwerpraesidium, dat enkel zal tussenkomen in geval de statuten niet werden
gevolgd of indien de interne orde van de vereniging ernstig wordt of dreigt te worden verstoord.

Titel VI. Ontbinding van de vereniging
Artikel 14.
De vereniging kan op elk ogenblik worden ontbonden door een regelmatig bijeengeroepen
algemene vergadering (zie art. 8). Hiervoor is een aanwezigheid van het volledig praesidium
vereist, of een vertegenwoordiging door een ander praesidiumlid vereist. De beslissing tot
ontbinding moet genomen worden met een bijzondere meerderheid van 4/5 van de aanwezige en
vertegenwoordigde stemmen.
Artikel 15.
In geval van ontbinding van de vereniging, krijgt het netto actief van het maatschappelijk bezit een
bestemming die zoveel mogelijk het doel van deze maatschappelijke overeenkomst benadert.
Deze bestemming wordt bepaald door de algemene vergadering binnnen drie maanden na de
bekendmaking van het besluit tot ontbinding van de vereniging en, ingeval gedurende deze termijn
de algemene vergadering mocht in gebreke blijven, door de praeses van de vereniging op dat
ogenblik in functie.
Artikel 16.
De ontbinding van de vereniging kan ook plaatsgrijpen na oververhitting van de volledige aardkorst
(T > 400°C), al dan niet ten gevolgen van het broeikaseffect.

