STATUTEN HSC IMAXYS
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Titel 1. Wezen van HSC Imaxys
Art. 1
Hoogstudentenclub Imaxys, afgekort ‘HSC Imaxys’, hierna ‘Imaxys’ genoemd, is een traditionele
kleurdragende en opleidingsgebonden hoogstudentenclub en heeft als doel sociale, culturele en
sportieve activiteiten aan te bieden aan haar leden. De club staat buiten alle politieke, godsdienstige
of wijsgerige opvattingen, haar leden onderschrijven de gedachten zoals beschreven in de 'Universele
verklaring van de rechten van de mens' en de voertaal is het Nederlands. De club neemt als juridische
structuur de vorm aan van een feitelijke vereniging. De club is gevestigd in Vlaanderen, in het
gerechtelijk arrondissement Mechelen.
Art. 1 bis
Op 22 juni 2007 werd de studentenclub IMAXYS opgericht door Mike Van den Boogaert, Kurt
Hendrickx en Hedia Sahbi. De oprichting gebeurde in stamcafé "PaNique d'O" te Mechelen. De club
werd opgericht voor onbepaalde tijd.
Art. 2
Imaxys wordt overkoepeld door het Seniorenkonvent Mechelen, hierna ‘SK Mechelen’. Deze
overkoepeling dient te fungeren als platform voor het onderhouden van vriendschappelijke contacten
met studentenclubs die eenzelfde of gelijkaardige belevenis van het clubleven, zoals omschreven
onder titel 4 van deze statuten, nastreven. Ook zijn ze verantwoordelijk voor het organiseren van
clubsoverschrijdende en bepaalde studentikoos vormende activiteiten met een duidelijke studentikoze
of sociale meerwaarde. Het bestuur van het SK Mechelen is gerechtigd om Imaxys te
vertegenwoordigen bij de Mechelse hogeronderwijsinstellingen en het stadsbestuur. Buiten deze
bepalingen mogen de overkoepelingen in geen geval de werking van de club overnemen of het
bestuur vervangen.
Art. 3
Imaxys kan alle roerende en onroerende goederen die zij voor het verwezenlijken van haar doel nodig
heeft, bezitten of verkrijgen en er alle eigendomsrechten en andere zakelijke rechten op uitoefenen.
Zij kan daartoe alle nuttige rechtshandelingen en daden stellen, en onder meer overeenkomsten
sluiten, personeel aanwerven, contracten ondertekenen, verzekeringspolissen afsluiten, goederen in
huur nemen, dit wel enkel in Vlaanderen. Zij kan voorschoten krijgen van personen, verenigingen of
bedrijven om hun werking te financieren. Deze voorschoten moeten op een op voorhand bepaalde
termijn terugbetaald worden. Zij kan ook subsidies en sponsoring verwerven van zowel de overheid
als van private instellingen om hun werking te bekostigen. Ze kan zelf ook aan sponsoring doen om
activiteiten te laten organiseren die hetzelfde doel dienen of een goed doel dienen.
Titel 2. Inrichting van Imaxys
Hoofdstuk 1. De leden van Imaxys
Art. 4
Lidmaatschap van Imaxys staat open voor iedereen. Om te kunnen genieten van de financiële
voordelen, het verkrijgen van stemrecht, om deel te kunnen nemen aan de gesloten activiteiten en om
zich kandidaat te kunnen stellen voor een bestuursfunctie is echter het statuut van schacht of
ouderejaars vereist. Aan de leden kan jaarlijks lidgeld gevraagd worden, het bedrag wordt bij de
aanvang van het werkingsjaar bepaald door de Raad van Bestuur. De quaestor mag voor elke
activiteit die de club organiseert of waar de club aan deelneemt een financiële bijdrage vragen van de
leden, op voorwaarde dat deze activiteit kosten meebrengt voor de club, of het de club ten goede
komt.
Art. 5
Leden die zich kandidaat kunnen stellen voor het statuut van Ouderejaars en dusdanig (indien van
toepassing) de proefperiode als schacht mogen aanvatten, zijn de volgende:
 Intra-muros leden: leden die student zijn aan een Mechelse hogeronderwijsinstelling, bij
voorkeur in de opleiding Informatiemanagement (IM), Bedrijfsmanagement (BM) of
Communicatiemanagement (COM).
 Extra-muros leden: leden die niet voldoen aan de vereisten voor Intra-muros leden. Een extramuros lid kan slechts uitzonderlijk aanvaard worden als schacht indien deze reeds ontgroend



werd bij zijn of haar eigen club, of door stemming met een 2/3 meerderheid binnen het
Praesidium. De beslissing tot het aanvaarden van een extra-muros lid als schacht dient
gecommuniceerd te worden met de leden. Het aantal extra-muros leden onder de schachten
mag nooit meer dan één/vijfde bedragen. Extra-muros leden zijn leden die studeren aan een
Belgische hogeschool of universiteit. Indien hun kandidatuur niet aan deze eisen voldoen kan
e
er gestemd worden over de toelating met een 2/3 meerderheid op een
praesidiumvergadering.
‘Commilito Honoris Causa’ is een titel verleend aan een persoon met uitzonderlijke
verdiensten voor de club. Indien een niet gedoopt en/of ontgroend lid van Imaxys benoemd
wordt tot Commilito Honoris Causa, krijgt deze na zijn/haar aanstelling automatisch het statuut
van Ouderejaars en beschikt over de voordelen die aan dat statuut verbonden zijn. Personen
die in aanmerking komen voor het ontvangen van deze titel worden voorgedragen door een
praesidiumlid, de beslissing tot benoeming wordt genomen door het Praesidium gebruik
makende van de standaard besluitvormingsprocedure.

Art. 5
Ereleden zijn personen die door geldelijke bijdragen of voordelen in natura de club steunen en als
dusdanig door het praesidium aanvaard worden als lid van Imaxys. Eventuele financiële voordelen
verbonden aan het erelidmaatschap worden aan het begin van het werkingsjaar bepaald door het
Dagelijks Bestuur. Ereleden die niet gedoopt of ontgroend werden bij Imaxys verkrijgen in geen geval
op die manier het statuut van schacht/ouderejaars en beschikken dus niet over de voordelen die aan
deze statuten verbonden zijn.
Art. 6
De clubpeter van Imaxys is de eigenaar van het clubcafé. De clubpeter is gerechtigd om de
clubkleuren te dragen, beschikt over stemrecht en mag gratis alle activiteiten van Imaxys bijwonen.
Art. 7
Elk lid moet de mogelijkheid hebben om eenvoudig de statuten te kunnen inkijken. Elk lid heeft het
recht om de boekhouding van de club in te kijken, hiertoe volstaat een gemotiveerde vraag aan de
quaestor.
Hoofdstuk 2. De bestuursorganen van Imaxys
Art. 8
Imaxys heeft een bestuursorgaan:
 Het Dagelijks Bestuur, hierna ‘het Praesidium’ genoemd.
Afdeling 1. Het Praesidium
Art. 9
Het Praesidium is een orgaan dat belast is met het dagelijks bestuur van de club en bestaat voor
minstens 5/7e uit intra-muros ouderejaars. Bij voorkeur bestaat het praesidium minstens uit een
Praeses, Vice-Praeses, Ab-Actis, Quaestor en een Schachtenmeester. Indien er onvoldoende
kandidaten beschikbaar zijn, bestaat het in zijn kleinste vorm uit een Praeses, Vice-praeses en AbActis, bij voldoende kandidaten kan er een Cantor, Censor, Dux Ludus et Cultura, PR,
Schachtentemmer of Scriptor aangeduid worden. Ook andere nog niet vermelde functies kunnen
verkiesbaar gesteld worden, mits op voorhand aanvaard door de kiescommissie.
Art. 10
De omschrijvingen van de verschillende functies zijn:
 De Praeses, ook wel ‘Senior’ genoemd, is belast met de leiding van het Praesidium,
vertegenwoordigt de club naar buiten toe en onderhoudt de contacten met andere
studentenverenigingen. Hij/zij zit alle vergaderingen en bijeenkomsten van de club voor en
neemt in het belang van de club alle maatregelen waartoe noodwendigheid zich dwingt, voor
die beslissingen is de voorzitter verantwoording verschuldigd aan het Praesidium. De
voorzitter neemt in naam van Imaxys deel aan de vergaderingen van het SK Mechelen.
 De Vice-Praeses steunt de voorzitter en de andere praesidiumleden in het uitvoeren van hun
taken. Hij/zij vervangt de voorzitter of een ander bestuurslid bij diens afwezigheid en neemt
dus al diens taken op zich zolang deze in onmacht verkeert.















De Ab-Actis is verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie van de club. Hij/zij
houdt de notulen van de vergaderingen bij en verzorgt alle drukwerk en communicatie naar de
leden en buitenstaanders toe. De secretaris is eveneens verantwoordelijk voor het beheer van
de clubeigendommen. In geval van aanwezigheid van een PR in het praesidium vervalt een
deel van de verantwoordelijkheidsgebieden van de Ab-Actis, aangezien deze op de PR
overgedragen worden.
De Quaestor is verantwoordelijk voor de financiën van de club. Hij/zij houdt het kasboek bij,
beheert de bankrekening, onderhoudt de contacten met de bank en sponsors, int de
(lid)gelden en is verantwoordelijk voor de organisatie van de winstgevende activiteiten. Voor
betalingen die niet goedgekeurd werden door het praesidium is de Quaestor zelf
verantwoordelijk.
De Schachtenmeester, ook wel ‘Schachtorum Major’ genoemd, bekommert zich om de
werving en opleiding van de kandidaat-leden, ook wel ‘Schachten’ genoemd. Hij/zij
organiseert de toelatingsproeven zoals de doop, jaaropdrachten, ontgroeningsexamen en
ontgroening en neemt deel aan de Schachtenkonventen van het SK Mechelen.
De Schachtentemmer staat tot de Schachtenmeester zoals de Vice staat tot de Praeses.
Hij/zij steunt de Schachtenmeester in het uitvoeren van zijn taken. Hij/zij vervangt de
Schachtenmeester bij diens afwezigheid en neemt dus al diens taken op zich zolang deze in
onmacht verkeert.
De Cantor is belast met het onderhouden en uitbreiden van de liederenkennis van de leden.
Hij/zij organiseert de cantussen en neemt zoveel mogelijk deel aan de Cantorenkonventen
van het SK Mechelen.
De Censor staat de senior bij in het handhaven van de tucht tijdens de Cantussen en andere
activiteiten.
De PR is verantwoordelijk voor de externe communicatie van Imaxys. Hij/zij ontwerpt de
affiches en dergelijk drukwerk, verzorgt de verspreiding en distributie ervan en ondersteunt de
Praeses in het onderhouden van de clubcontacten.
De Feestleider is verantwoordelijk voor de organisatie van TD’s en Facbars. Hij/zij zorgt voor
de inkleding, werklijsten, algemene organisatie en coördinatie.
De Dux Ludus et Cultura of kortweg spocul is verantwoordelijk voor de sportieve en culturele
activiteiten van Imaxys. Hij/zij verzorgt de organisatie en coördinatie van deze activiteiten. Er
zullen minstens 2 sportieve en 2 culturele activiteiten georganiseerd worden per clubjaar. De
Dux ludus et Cultura is verantwoordelijk voor de communicatie met het SK Mechelen
betreffende zijn/haar verantwoordelijkheidsgebieden.

Art. 11
Beslissingen door het Praesidium kunnen enkel genomen worden op een legitieme
Praesidiumvergadering, dit wil zeggen dat deze minstens drie kalenderdagen op voorhand
aangekondigd werd en minsten de helft van de bestuursleden aanwezig zijn. Alle beslissingen
worden, met uitzondering van de onder artikel 13 gevallen, genomen met een gewone meerderheid.
Elk aanwezig bestuurslid heeft één stem, bij staking van de stemmen is de stem van de Praeses
doorslaggevend. Iedere Prosenior heeft een stem voor zijn clubjaar. Stemmen met volmacht is niet
toegestaan, ongeldige stemmen zijn tegenstemmen en blanco stemmen worden afgetrokken van het
totaal.
Art. 12
Wanneer een Praesidiumlid vrijwillig ontslag neemt uit diens functie wordt deze functie opnieuw
verkiesbaar gesteld op de eerstvolgende gelegenheid, zoals een activiteit, daarvoor ingericht. In geval
van overmacht kiest het Praesidium zelf een geschikte kandidaat. Indien Praeses zijn functie neerlegt
neemt de Vice het voorzitterschap ad interim op zich. Er dient zo snel mogelijk een nieuwe voorzitter
verkozen te worden op een gelegenheid die zich daartoe leent, zoals een activiteit daarvoor ingericht.
Art. 13
Indien een Praesdiumlid ernstige fouten heeft gemaakt jegens de club of diens taken niet naar
behoren uitvoert, kan tegen die persoon een motie van wantrouwen ingediend worden. De motie
wordt aan de voorzitter —of, indien het tegen de voorzitter zelf is, aan de ondervoorzitter—
gemotiveerd en schriftelijk medegedeeld, de betreffende persoon wordt hiervan op de hoogte gesteld.
De motie wordt als eerste punt behandeld op de volgende legitieme Praesidiumvergadering die
minstens 5 dagen na het bekendmaken van de motie plaatsvindt en waarop de persoon tegen wie de

motie werd ingediend de kans krijgt zich te verdedigen. De motie wordt aangenomen met minstens
2/3e van de uitgebrachte stemmen, ongeldige stemmen zijn tegenstemmen en blanco stemmen
worden afgetrokken van het totaal. Indien de motie wordt aangenomen wordt het desbetreffende
Praesidiumlid meteen uit diens functie ontheven en is deze verplicht alle clubeigendommen die hij/zij
in het bezit heeft aan de club terug te geven. De vrijgekomen functie wordt, indien bij het ontbreken
van deze functie de werking of het bestaan van de club in het gedrang komt, opnieuw open gesteld op
de eerstvolgende kiesgelegenheid, in geval van overmacht kiest het Praesidium zelf een geschikte
kandidaat.
Afdeling 2. Verkiezing van het Praesidium
Art. 14
De Praesidiumverkiezingen vinden plaats op de kiescantus, deze vindt plaats op het laatste dag van
de kiesweek zie art15 – 15bis . Alle Ouderejaars die zich kandidaat wensen te stellen voor een functie
dienen voor de aanvang van het kiesgedeelte aanwezig te zijn. Bij de aanvang dienen artikels 14 tot
en met 18 van de statuten, betreffende de organisatie van het kiesgedeelte voorgelezen te worden.
Voor er met het verkiezen van een bepaalde functie wordt gestart, dient de respectievelijke
functiebeschrijving zoals deze vermeld zijn in artikel 10 van de statuten voorgelezen te worden.
Art. 15
Voor de start van het kiesgedeelte wordt er een kiescommissie samengesteld bestaande uit de
Praeses, de Ab-Actis en een Prosenior, oprichter of de clubpeter. De kiescommissie beslist over de
kandidaturen. Indien een dezer personen ook terug verkiesbaar wordt gesteld wordt zijn plaats in de
kiescommissie ingevuld door een door de Praeses gekozen persoon. Indien het de Praeses zelf
betreft wordt deze persoon gekozen door de clubpeter. De functies die verdwijnen binnen het huidige
praesidium door deelname aan een opkomend praesidium worden gedurende de week van de
verkiezing waargenomen door de verkiezingscommissie. De Praeses leidt de verkiezingen, de
secretaris verdeelt en telt te stemmen, de derde persoon controleert de stemmen en leest de statuten
voor. Het totaal aantal stemmen wordt voor de start van de verkiezingen bepaald, leden die later
toekomen verliezen hun stemrecht, een lid dat vroegtijdig de verkiezingen verlaat verliest zijn/haar
stem en deze wordt van het totaal aantal stemmen afgetrokken. Alle ouderejaars hebben één stem,
de Clubpeter en de huidige senior hebben een stem. Prosenioren hebben een stem volgens de
bepalingen in artikel 11. Bepalingen betreffende stemverloop zijn van aanvullend karakter en worden
dus bij de stemgerechtigheid van een ouderejaars gevoegd.
Art.15 bis
De kandidaturen voor de verkiezing moeten schriftelijk of elektronisch worden ingediend uiterlijk 7
dagen voor aanvang van de verkiezingsweek, of in geval er geen verkiezingsweek is, 8 dagen voor
aanvang van de verkiezingscantus. Indiening gebeurt bij een der leden van de kiescommissie.
De kandidatuur vermeldt de naam, voornaam, adres, academiejaar, studie, uitgebreide motivatie,
naam van de eventuele kiesploeg en bijhorend programma. De kandidatuur van Praeses mag in geen
geval gecombineerd worden met een andere functie. Het is toegelaten zich voor verschillende functies
kandidaat te stellen zolang men nog niet voor een functie verkozen is.
De verkiezingsweek dient gehouden te worden de eerste maand van het nieuw academiejaar. Een
verkiezingsweek bestaat uit minimum 4 activiteiten en de kiescantus aan het einde van deze week.
Art. 16
De verkiezing van de Praeses verloopt volgens de volgende procedure:
 Eerste ronde: alle kandidaten dienen intra muros ouderejaars te zijn en hebben minstens één
jaar praesidiumervaring, om verkozen te worden dient men minstens 2/3e van de stemmen te
halen.
 Tweede ronde: alle kandidaten dienen intra muros ouderejaars te zijn, om verkozen te worden
dient men minstens 2/3e van de stemmen te halen.
 Derde en volgende rondes: alle kandidaten dienen intra muros ouderejaars te zijn, om
verkozen te worden dient men minstens de helft plus één van de stemmen te halen, bij elke
ronde valt de kandidaat met het minst aantal stemmen af. Vanaf de derde ronde heeft elke
overgebleven kandidaat het recht om een advocaat voor zich te laten pleiten.
Art. 17

De verkiezing van de andere Praesidiumfuncties verloopt volgens de volgende procedure:
 Eerste ronde: alle kandidaten dienen intra muros ouderejaars te zijn, de kandidaten voor Vice
hebben minstens één jaar praesidiumervaring. Om verkozen te worden dient men minstens
de helft plus één van de stemmen te halen.
 Tweede ronde: alle kandidaten dienen ouderejaars te zijn, om verkozen te worden dient men
minstens de helft plus één van de stemmen te halen.
 Derde en volgende rondes: alle kandidaten dienen, ouderejaars te zijn, om verkozen te raken
dient met de helft plus één van de stemmen te halen, bij elke ronde valt de kandidaat met het
minst aantal stemmen af. Vanaf de derde ronde heeft elke overgebleven kandidaat het recht
om een advocaat voor zich te laten pleiten.

Art. 18
Zodra het nieuwe Praesidium verkozen is treedt deze in functie, er start dan een overgangsperiode
waarbij het oude praesidium zijn functie verliest. De aftredende Praeses blijft tezamen met de nieuwe
Praeses in functie tot einde van het werkingsjaar, op 31 augustus. Bij stemmingen verloopt alles zoals
beschreven in artikel 11.
Titel 3. Aanpassing of betwisting van de Statuten
Art. 19
Betwistingen betreffende de statuten worden beslecht door het Praesidium.
Art. 20
De statuten kunnen enkel gewijzigd worden onder de volgende voorwaarden:
 Het punt moet op de agenda staan en een eventueel ontwerp tot wijziging moet minstens een
week op voorhand verdeeld worden ter inzage.
 Het voorstel tot wijzigen moet worden besproken op de Praesidiumvergadering en
desgevallend geamendeerd.
 Het aldus besproken en geamendeerd ontwerp wordt goedgekeurd met een 2/3e meerderheid
van de uitgebrachte stemmen, ongeldige stemmen zijn tegenstemmen en blancostemmen
worden afgetrokken van het totaal.
 Er dient een uitnodiging verstuurd te worden naar iedere Prosenior, en dit minstens een week
voorafgaande op de vergadering.
Titel 4. Tradities en Gebruiken
Hoofdstuk 1. Uiterlijke kenmerken en symbolen
Art. 21
De clubkleuren van Imaxys zijn Rood-Zwart-Rood, met Rood als de hoofdkleur. Het clublied is de tekst
in bijlage 2. Het uitzicht, de afbeelding en de proporties van het schild zoals afgebeeld in bijlage 3
dienen steeds gerespecteerd te worden.
Art. 22
Leden met het statuut van schacht hebben het recht om een smal clublint te dragen over hun linker
schouder, leden met het statuut van Ouderejaars over de rechter schouder. De voorzitter is gerechtigd
een lint te dragen van 12,5cm breed, voorzien van een sjerp met gouden franjes, het clubschild en
opdruk dat zo goed mogelijk de weergave zoals in bijlage 4 benadert. De overige Praesidiumleden zijn
gerechtigd een lint te dragen van 11cm breed, met het clubschild en opdruk dat zo goed mogelijk de
weergave zoals in bijlage 5 benadert.
Art. 23
Als men aankopen doet voor de club kan er enkel een terugbetaling gebeuren indien men bewijs van
betaling kan voorleggen die aan de eisen van de Quaestor voldoen. Dit bewijs dient ook rechtstreeks
aan de Quaestor voorgelegd te worden.

Art. 24
De wekelijkse facbar wordt gehouden op donderdag in overleg met de clubpeter. Op uitzondering van
schoolvakanties en blok periode indien het huidig praesidium dit wenst.
Titel 5. Slotbepaling
Art. 23
Deze statuten werden laatst gewijzigd op 20 mei 2012 te Mechelen.

Titel 6. Bijlagen

