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Titel I. Algemeen 
 
Artikel 1. Naam 

 
De vereniging draagt de naam ‘Vlaamse Logopedische en Audiologische Kring’. De  

vereniging behoudt zich het recht de verkorte benaming ‘VLAK’ te gebruiken in alle akten, 

correspondentie en enige andere stukken. 

 

Artikel 2. Zetel 

 
De zetel van de vereniging bevindt zich te Corneel Heymanslaan 10, 9000 Gent in het 

Vlaamse gewest en ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen. De 

vereniging behoudt zich het recht correspondentieadres te nemen op een ander adres dan 

de zetel. 

 

Artikel 3. Doel 

 
VLAK heeft als doel de studentikoziteit bij de studenten Logopedische en Audiologische 

Wetenschappen (LAW) te verhogen, in de breedste van het woord. Dit omvat, maar wordt 

niet beperkt tot, volgende zaken: 

 

- Het organiseren van activiteiten op cultureel, intellectueel, sportief en ontspannend 

vlak en dat op minstens wekelijkse basis en met een totaal van minstens 15 

activiteiten per academiejaar. De inhoudelijke invulling van deze activiteiten wordt 

per werkingsjaar bepaald door het praesidium. Zij vullen deze naar eigen 

goeddunken in. 

- Het begeleiden van 1ste bachelor studenten, bij aanvang van hun studies. Dit kan 

gebeuren door infodag(en) en dergelijke te organiseren. De inhoud hiervan wordt bij 

aanvang van het academiejaar bepaald door het bestuur. 

- Het verspreiden van al het benodigd lesmateriaal voor alle jaren. Deze taak wordt 

inhoudelijk per werkingsjaar concreet bepaald door het bestuur, maar omvat 

minstens één cursus – en boekenverkoop per semester. Extra elementen worden 

afhankelijk van de opleidingsonderdelen toegevoegd. 

- Een brug slaan tussen de studenten van de opleidingen LAW en de academische 

overheid: de opleidingscommissies, de vakgroep(en) en de faculteit Geneeskunde & 

Gezondheidswetenschappen om zo coöperatief samen te werken ten dienste van de 

studenten. 

 

Artikel 4. Voertaal 

 
De voertaal van de vereniging is het Nederlands. 
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Artikel 5. Instanties 

 
De Vlaamse Logopedische en Audiologische Kring maakt deel uit van het Faculteiten 

Konvent (FK) Gent, ressorterend onder de Dienst Studenten Activiteiten (DSA) van de 

Universiteit Gent. Dit houdt in dat ze op het einde van elk burgerlijk jaar minstens 10 

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 het archief van de universiteit (UGent). 

 

Artikel 6. Aard van de vereniging 

 
De vereniging is een feitelijke vereniging zonder rechtspersoonlijkheid. 

 
Artikel 7. Duur 

 
De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur. 

 
Artikel 8. Neutraliteit 

 
VLAK heeft een pluralistische, politieke en ideologisch ongebonden geest. 

 
 
 

Titel II. Leden 
 
Artikel 9. Leden 

 
De vereniging bestaat uit werkelijke leden en toegetreden leden. De werkelijke leden zijn de 

leden van het praesidium, zij hebben stemrecht. De toegetreden leden genieten de 

voordelen van het lidmaatschap, maar bezitten geen stemrecht. 

 

Artikel 10. Uittreding 

 
Elk werkelijk lid kan te allen tijde ontslag nemen uit de vereniging mits het Bestuursorgaan 

schriftelijk in te lichten. De kennisgeving bevat een omstandige motivering vanwege dat 

uittredend lid. Het ontslag heeft slechts uitwerking daags na de eerstvolgende algemene 

vergadering. 

 
 
 

Titel III. Organen 
 
Artikel 11. Organisatie 

 
Het praesidium is het centrale orgaan van de vereniging. Zij bestaat uit ten minste 5 

praesidiumleden. Het praesidium vormt de algemene vergadering. 
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Artikel 12. Bevoegdheden 

 
Het praesidium heeft volgende bevoegdheden 

 
· statutenwijziging; 

· andere expliciete bevoegdheden; 

· alle bevoegdheden die niet expliciet aan een ander orgaan toegewezen worden. 

 
Artikel 13. Aanstelling 

 
· kiesprocedure 

· verkiesbaarheidsvoorwaarden 

 
Artikel 14. Kosteloosheid 

 
De praesidiumleden voeren hun functie kosteloos uit. 

 
Artikel 15. Werking 

 
De Algemene Vergadering (A.V.) is het opperste beslissingsorgaan binnen VLAK. Zij is 

bevoegd om te beraadslagen en te beslissen in alle aangelegenheden die rechtstreeks of 

onrechtstreeks (de leden van) VLAK en/of de studenten van de Logopedische en 

Audiologische Wetenschappen aanbelangen. 

 

De A.V. wordt door de Praeses geopend, voorgezeten en gesloten. In geval van afwezigheid 

van de Praeses wordt de leiding overgedragen aan de Vice-Praeses. 

 

Tijdens een A.V. hebben enkel praesidiumleden stemrecht. 

 
Het praesidium vergadert bij voorkeur wekelijks en minstens tweewekelijks, behalve tijdens 

de blokperiode en de examens. Elke praesidiumvergadering wordt beschouwd als een A.V.. 

 

De vergadering gebeurt op een vooraf overeengekomen, bij voorkeur vaste, plaats en tijd. 

 
Een praesidiumlid wordt verondersteld elke vergadering bij te wonen en zich telkens voor te 

bereiden. Een praesidiumlid dat de vergaderingen om geldige reden niet kan bijwonen, dient 

zich op voorhand te verontschuldigen bij de Praeses en/of Vice-Praeses. 

 

Alle beslissingen worden met de gewone meerderheid beslist. In geval van gelijkheid van 

stemmen, is de stem van de Praeses doorslaggevend. Het praesidium schaart zich steeds 

voltallig achter de goedgekeurde beslissing, en brengt deze unaniem tot uitvoering. 

 

Er wordt gestemd bij gewone meerderheid tenzij de statuten anders bepalen over situaties 

waarin andere meerderheden (vb. unanimiteit, ⅔) vereist zijn. Elk praesidiumlid heeft 1 stem 

en de Praeses heeft 2 stemmen. 

 

Ieder praesidiumlid leeft het Charter voor inclusie en diversiteit na. Aan het begin van een 

nieuw werkingsjaar leest en tekent ieder praesidiumlid dit document. 
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Artikel 16. Statutenwijziging 

 
Over een statutenwijziging kan de Algemene Vergadering alleen op geldige wijze 

beraadslagen en besluiten wanneer de wijzigingen uitdrukkelijk zijn vermeld in de oproeping 

en wanneer ten minste twee derde van de werkelijke leden op de Algemene Vergadering 

aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 

 

Een wijziging kan alleen worden aangenomen met een meerderheid van twee derde van de 

stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde werkelijke leden. Onthoudingen en 

ongeldige stemmen worden niet meegerekend. 

 

In het geval dat er op de eerste vergadering minder dan twee derde van de leden aanwezig 

of vertegenwoordigd zijn, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, die geldig 

kan beraadslagen en besluiten alsook de wijzigingen aannemen met de meerderheden 

bedoeld in het tweede of het derde lid ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde 

werkelijke leden. 

 

Artikel 17. Praesidiumsamenstelling 

 
Praeses: 

 

De Praeses is de voorzit(s)ter en woordvoerder van de kring, van het praesidium en van de 

vergaderingen. Zij/hij stelt samen met de Vice-Praeses de agenda op voor elke vergadering 

en is op de hoogte van alles wat er in de VLAK gebeurt. Zij/hij organiseert en delegeert de 

functies en de taken die niet statutair zijn vastgelegd. De Praeses heeft een volmacht over 

de rekening(en) van de kring, alsook de sleutel van de kassa, samen met de 

Penningmeester. Zij/hij schrijft telkens het voorwoord in het kringblad (VLAKje) en 

onderhoudt het contact met andere kringen. De Praeses vertegenwoordigt VLAK op FK- 

vergaderingen en brengt de stem van VLAK uit. Voor de verkiezing van de voorzit(s)ter van 

het FK wordt de stem van VLAK bepaald door stemming binnen het praesidium met gewone 

meerderheid. De Praeses houdt het praesidium van VLAK op de hoogte van de beslissingen 

op de A.V.. Indien een praesidiumlid in tijdelijke onmogelijkheid verkeert zijn functie uit te 

voeren, kent de Praeses de verantwoordelijkheden van dat praesidiumlid aan zichzelf of aan 

een ander praesidiumlid toe tot wanneer deze onmogelijkheid ophoudt te bestaan. 

 

Vice-Praeses: 
 

Wanneer de Praeses in tijdelijke onmogelijkheid verkeert zijn/haar functie uit te oefenen, 

oefent de Vice-Praeses diens bevoegdheden ad interim uit, tot de onmogelijkheid heeft 

opgehouden te bestaan, wat door de Praeses wordt vastgesteld. De Vice-Praeses duidt een 

ander lid van het praesidium aan die tijdelijk de taken uitvoert waarvoor de Vice-Praeses 

verantwoordelijk is. Wanneer zowel de Praeses als de Vice-Praeses hun bevoegdheden niet 

kunnen uitoefenen doordat zij in de onmogelijkheid zijn, hun ontslag hebben ingediend of uit 

hun functie zijn ontzet, oefent het praesidiumlid met de meeste praesidium ervaring de 

bevoegdheden van praeses uit. Indien meerdere mensen uit het praesidium evenveel 

praesidium ervaring hebben, kiest het praesidium met gewone meerderheid uit deze 

kandidaten een Praeses ad interim. Die Praeses ad interim duidt een Vice-Praeses aan. 
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Zij/hij staat waar nodig andere praesidiumleden bij. Tevens is zij/hij steeds aanwezig op de 

A.V.’s, voorgezeten door het FK. De Vice-Praeses is de contactpersoon voor de leden. Deze 

kunnen steeds bij hem/haar terecht met klachten, opmerkingen of vragen. 

 

Penningmeester: 
 

Zij/hij houdt een boekhouding bij waarin duidelijk de inkomsten en uitgaven staan vermeld. 

De Penningmeester staat in voor alle financiële aangelegenheden van de kring en moet 

vanuit financieel oogpunt van alle activiteiten op de hoogte zijn. Zij/hij zorgt ervoor dat de 

kassa op activiteiten geraakt en ook weer veilig op zijn plaats terecht komt. Zij/hij zorgt er 

voor dat er steeds kleingeld aanwezig is, maakt een jaaroverzicht en moet steeds bij elke 

aankoop een betaalbewijs ontvangen. De Penningmeester heeft een volmacht over de 

rekening(en) van VLAK en is verantwoordelijk voor de subsidies van de kring. Zij/hij moet 

jaarlijks de subsidies schriftelijk verantwoorden bij de DSA. De Penningmeester kan niet ter 

verantwoording geroepen worden voor de financiële verrichtingen die voltrokken waren voor 

zij/hij in functie trad. Zij/hij blijft wel verantwoordelijk voor de financiële verrichtingen die zij/hij 

zelf doet, ook nadat zij/hij de functie gedaan heeft. 

 

Secretaris: 
 

Zij/hij maakt elke week een verslag van de A.V. en stuurt dit verslag op document door naar 

alle praesidiumleden. Zij/hij is verantwoordelijk voor het opstellen van een jaarverslag tegen 

het einde van het werkjaar. De Secretaris zorgt ervoor dat het VLAK lokaal er te allen tijde 

proper bij ligt. Hij/zij zorgt ook voor sfeerbeelden van activiteiten. De Secretaris vergezelt 

ook andere functies bij het doen van inkopen voor evenementen. 

 

Sport: 
 

Zij/hij is verantwoordelijk voor het organiseren van alles wat verband houdt met sport. Zij/hij 

organiseert sportactiviteiten, kondigt deze aan via sociale media, maakt hier affiches voor en 

schrijft hier verslagen van voor in het kringblad. Zij/hij probeert haar/zijn leden de kans te 

geven deel te nemen aan zoveel mogelijk disciplines op facultaire en interfacultaire 

toernooien en andere sportactiviteiten, en zoekt daartoe eventueel contact met andere FK 

kringen. 

 

Cursus: 
 

De Cursus verzorgt de boekenpakketten voor elke student van elk jaar Logopedische en 

Audiologische Wetenschappen en stelt hier ook de prijs van op. Zij/hij onderhandelt met de 

boekenleveranciers voor interessante prijzen en voor de datum van levering. De Cursus 

plant voor elk jaar wanneer de boekenverkoop plaatsvindt en duidt praesidiumleden aan die 

haar/hem daarbij helpen. Zij/hij verzorgt het contact met de professoren. 
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Cultuur: 
 

De Cultuur is op de hoogte van alle culturele activiteiten en organiseert ook de uitstappen 

naar deze evenementen. Zij/hij maakt hier ook affiches voor. De Cultuur zet zijn/haar leden 

aan om cultureel geëngageerd te zijn en probeert deze zoveel mogelijk de kans te geven om 

aan culturele activiteiten deel te nemen. Zij/hij organiseert minstens 1 cultuuractiviteit per 

maand, met uitzondering tijdens de examens. 

 

Feest: 
 

De Feest is verantwoordelijk voor het organiseren van alles wat verband houdt met 

feestelijkheden en vermaak. Zij/hij zorgt voor de zaal, DJ, belichting, ingrediënten… en 

maakt hier affiches voor. De Feest promoot het stamcafé en probeert zijn/haar leden zoveel 

mogelijk de kans te geven om naar feestjes van VLAK te gaan. 

 

Scriptor: 
 

De hoofdredacteur of de Scriptor is verantwoordelijk voor het samenstellen en het laten 

verschijnen van het VLAKje drie keer per jaar. Elk VLAKje wordt naar de Web gestuurd 

zodat ze op de website kunnen worden gezet. De Scriptor onderhandelt met de drukker voor 

datum van levering. De inhoud van het VLAKje moet aanvaardbaar zijn voor de leden en 

mag geen aanstootgevend materiaal bevatten. Het VLAKje dient steeds goedgekeurd te 

worden door de Praeses. De inhoud van het VLAKje mag geen verkiezingspropaganda 

bevatten. 

 

Schachtentemmer: 
 

De Schachtentemmer draagt de eindverantwoording over de schachten. Zij/hij organiseert 

de doop en ontgroening en waakt over het reilen en zeilen van de aanwezige schachten 

tijdens de cantus. Hij/zij straft de schachten wanneer nodig, maar staat ook in voor hun 

veiligheid tijdens opdrachten die dienen uitgevoerd te worden voor de vereniging. Ook is er 

ten hoogste 1 schachtentemmer die zetelt in het praesidium. Zij/hij leert de schachten hierbij 

het kringlied, cantusliedjes en de regels van de kring aan. 

 

Public Relations (PR) Extern: 
 

De PR Extern is verantwoordelijk voor het onderhouden en uitbouwen van de professionele 

relaties tussen VLAK en de buitenwereld, in het bijzonder met de sponsors. De PR Extern 

zoekt financiële en materiële sponsors voor VLAK. 

 

Public Relations (PR) Intern: 
 

Hij/zij onderhoudt de sociale media van VLAK en maakt reclame voor evenementen. De PR 

Intern staat in voor de interne communicatie van de vereniging. Dit omvat het communiceren 

van activiteiten of andere relevante informatie naar de leden van de vereniging, het maken 

van reclame voor allerhande activiteiten of aanverwanten en het instaat voor de interne 

communicatie met de opleiding. 
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Lustrum: 
 

De functie van lustrum wordt enkel en alleen toegekend in een lustrumjaar. Een lustrumjaar 

vindt plaats elk 5de academiejaar dat begonnen wordt, gerekend vanaf de oprichtingsdatum 

van de kring. Zij/hij is belast met het organiseren van allerlei lustrumactiviteiten. De inhoud 

van deze lustrumactiviteiten worden bij aanvang van het desbetreffende lustrumjaar 

vastgelegd door de praeses en diens praesidium. Er kan slechts 1 lustrum zetelen in het 

praesidium. 

 

Zedenmeester: 
 

Zij/hij houdt samen met de Praeses de goede orde op cantussen en straft indien nodig. 

Cantor: 

Zij/hij zet de liederen in of duidt hiervoor iemand van de corona aan. Houdt samen met de 

Praeses en de Zedenmeester de goede orde op cantussen. 

 

Web: 
 

De Web is verantwoordelijk voor het onderhoud en de update van de VLAK website en 

ontwikkelt hiervoor de nodige applicaties indien de nood hiervoor bestaat. Zij/hij zorgt dat 

alle activiteiten en informatie tijdig beschikbaar zijn op de website. 

 

Vaste Medewerker (V.M.): 
 

Zij/hij moet minimum 1 jaar praesidium ervaring hebben en wordt aangesteld, indien nodig, 

om het praesidium bij te staan. 

 
 
 

TITEL IV. Praesidiumverkiezing 
 
Artikel 18. 

 
Het praesidium wordt jaarlijks verkozen door middel van algemene, vrije verkiezingen 

waarbij alle praesidiumleden van VLAK stemgerechtigd zijn, met uitzondering wanneer een 

praesidiumlid opkomt voor de functie waar op die moment voor gestemd wordt. Er wordt 

gestemd voor of tegen elke kandidaat per functie. Men kan zich ook onthouden. 

 

Artikel 19. 

 
Het stemmen is geheim. Het geschiedt schriftelijk, op uniforme stemformulieren. 
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Artikel 20. 

 
Voor het verkiezen van een praesidiumlid, indien één kandidaat, is 50% +1 van de stemmen 

nodig. Indien zich 2 of meer kandidaten aanbieden voor een functie, dan wordt de persoon 

verkozen die 2/3 van de uitgebrachte stemmen behaald. Bij het niet halen van voldoende 

stemmen is er een herverkiezing en telt 50% + 1. Bij normaals een tekort heeft de 

voormalige praeses de beslissende stem. 

 

Artikel 21. 

 
Voor een praesidiumlid dat, nadat hij/zij verkozen is, niet meer zou ingeschreven zijn aan 

een hogere onderwijsinstelling in Gent, komt er een vertrouwensstemming door het 

praesidium. Het praesidium beslist met een gewone meerderheid of het praesidiumlid zijn 

functie mag verderzetten. 

 
 
 

Titel V. Sancties 
 
Artikel 22. 

 
Een praesidiumlid dat drie opeenvolgende keren onverontschuldigd afwezig is op een 

vergadering, wordt als ontslagnemend beschouwd, behalve in geval van overmacht. Ook 

wanneer een hem door het praesidium of Praeses toebedeelde taak, een aantal 

opeenvolgende keren niet wordt uitgevoerd, wordt het desbetreffende lid als ontslagnemend 

beschouwd. Voor dit aantal wordt een onderscheid gemaakt tussen grote en kleine 

misstappen, waarbij 2 opeenvolgende grote misstappen en 4 opeenvolgende kleine 

misstappen als maximum wordt beschouwd. De bepaling van grote of kleine misstappen 

gebeurd door de Praeses, waarvoor eerst met het hele praesidium wordt overlegd. 

 
Artikel 23. 

 
Elk praesidiumlid dient de Praeses op de hoogte te stellen van zijn afwezigheid (of zijn te 

laat zijn) op een algemene vergadering of activiteit, dit ten laatste één uur voor de start van 

de vergadering/activiteit. Dit wordt gestaafd door een gegronde reden. Enkel een geval van 

overmacht geeft recht op uitzondering van deze regel. 

 
Artikel 24. 

 
Bij het herhaaldelijk te laat komen zonder te verwittigen of een klacht tegen een 

praesidiumlid neemt de Praeses hier akte van en tracht dit in der minne te regelen met het 

betrokken lid. Blijkt dit niet mogelijk te zijn, dan wordt deze klacht besproken op de volgende 

Algemene Vergadering. Er wordt dan gestemd over de aard van de sanctie die genomen 

wordt tegen het betrokken praesidiumlid: 

A. Een verwittiging (3 verwittigingen staan gelijk aan een gedwongen ontslag), die voor de 

rest overigens zonder gevolgen blijft; 

B. Maatregelen, voorgesteld door de Praeses en gestemd door het praesidium; 

C. Het tijdelijk schorsen van het praesidiumlid; 



10  

D. Het laten vervallen van de verworven rechten en voordelen die de functie inhouden, 

waarbij het betrokken lid wel nog mag zetelen in zijn functie; 

E. Andere dan de hierboven beschreven maatregelen; 

F. Een gedwongen ontslag uit de functie. 

De bespreking van de klacht gebeurt volgens ‘woord en wederwoord’, waarbij het betrokken 

lid het laatste woord heeft. Hierna wordt een gewone stemming georganiseerd, waar het 

beschuldigde lid echter niet aan kan deelnemen. Voor de geldigheid van de stemming dient 

50% van de stemmen aanwezig te zijn en dient een volstrekte meerderheid (minstens 50% 

van de stemmen) gehaald te worden om de sanctie te bekrachtigen. 

 

 
TITEL VI. Doop en ontgroening 

 
Artikel 25. 

 
Het praesidium richt per werkingsjaar minstens één doop en één ontgroening in, naargelang 

de situatie of omstandigheden. VLAK verbindt zich ertoe om de richtlijnen die werden 

opgelegd door het Faculteiten Konvent (FK), inzake studentendopen, na te leven. Elk lid dat 

zich wenst te laten dopen, kan wanneer hij dit verzoekt deze doop-richtlijnen opvragen en op 

basis daarvan, zonder enige verdere verplichting, af te zien van verdere deelname aan de 

doop. 

 
Artikel 26. 

 
De schachten staan tijdens de doop, cantussen en ontgroening altijd onder de supervisie 

van de Schachtentemmer. Deze draagt de volle eindverantwoordelijkheid voor de doop en 

de ontgroening. De Praeses draagt hierbij geen eindverantwoordelijkheid en kan niet 

aansprakelijk worden gesteld bij ongevallen inzake doop - en ontgroeningsgebeuren indien 

deze zijn opgetreden door nalatigheid van de Schachtentemmer. De Schachtentemmer 

waarborgt de tradities en gebruiken van de doop zodanig dat deze in grote lijnen steeds 

onveranderd blijft. De Schachtentemmer kan ten alle tijden worden teruggefloten door de 

Praeses of Vice-Praeses indien deze van mening zijn dat aloude gebruiken niet gewijzigd 

mogen worden. 

 
Artikel 27. 

 
De Schachtentemmer kan, in samenspraak met de Praeses, een doopcomité oprichten. Dit 

doopcomité (DC) bestaat uit ten minste 5 leden: praeses, vice-praeses, schachtentemmer, 

zeden en cantor. In het doopcomité kunnen enkel leden zetelen die gedoopt en ontgroend 

zijn bij de VLAK. Ook hier geldt dat het DC niet aansprakelijk kan gesteld worden bij 

ongevallen inzake doop – en ontgroeningsgebeuren, maar dat de volle 

eindverantwoordelijkheid hiervoor bij de Schachtentemmer ligt. Ze organiseren de doop en 

de verdere opdrachten voor de schachten. Het kan vanaf dat moment op eigen initiatief 

samenkomen en beslissingen in verband met de doop nemen, zolang deze in samenspraak 

zijn met de regels die door het praesidium of hogere instanties opgelegd werden. 
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Artikel 28. 

 
Aan leden kan, mits gegronde reden, de doop of ontgroening (of verdere deelname aan (een 

van) beide activiteiten) geweigerd worden. 

 
Artikel 29. 

 
Enkel leden die zich hebben laten dopen én ontgroenen, verkrijgen het statuut van 

commilito. Leden die zich laten dopen hebben, maar nog niet (volledig) ontgroend werden, 

behouden het statuut van schacht, tot op het moment dat zij de (volledige) ontgroening 

hebben doorgemaakt. Leden die de doop niet (volledig) mee gemaakt hebben, behouden 

het statuut van lid indien deze een lidkaart hebben 

 
Artikel 30. 

 
Elk lid kan op gelijk welk moment zelf beslissen om elke verdere deelname aan de doop of 

ontgroening te weigeren, zonder bijkomende verplichtingen. 

 

 
TITEL VII. Interpretatie en wijziging statuten 

 
Artikel 31. 

 
Elk (praesidium)lid kan een aanvraag of voorstel tot wijziging van de statuten of het 

inhoudelijke kiesreglement indienen. De aard van het voorstel wordt door de Praeses 

bekeken en al dan niet ontvankelijk verklaard. Indien het voorstel ontvankelijk wordt 

verklaard, legt de praeses het voorstel tot wijziging voor aan het praesidium op de 

eerstvolgende Algemene Vergadering. Een praesidiumlid kan middels zijn functie een 

voorstel tot wijziging indienen; elk ander lid, niet behorende tot het praesidium, laat zijn 

voorstel op de Algemene Vergadering vertegenwoordigen door een praesidiumlid naar 

keuze. 

 
Artikel 32. 

 
De statuten kunnen enkel gewijzigd worden onder de 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 A.V. besproken. 

c. De aanwezige leden stemmen in 1 stemronde over het geamendeerde onderwerp. Een 

gewone meerderheid van het praesidium volstaat om een wijziging goed te keuren. 

 
Artikel 33. 

 
Indien er discussie is in verband met de interpretatie van de statuten heeft de praeses hierin 

de beslissende mening. 
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Artikel 34. 

 
Elke wijziging van de statuten of het kiesreglement is bindend, tot op het moment dat een 

tegenvoorstel wordt gestemd. 

 
Artikel 35. 

 
De statuten liggen ter inzage in het VLAK-lokaal gelegen in de kelder van B3 UZ Gent, 

Corneel Heymanslaan 10, Gent en kunnen tevens geraadpleegd worden op de VLAK- 

website. 

 

 
TITEL VIII. Algemene bepalingen 

 
Artikel 36. 

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

houdingen die de kring schade kunnen berokkenen. 

 
Artikel 37. 

 
VLAK is opgericht in het jaar 2001 door T. Proost. 

 
Artikel 38. 

 
De kleuren van VLAK zijn paars-zilver. 

 
Artikel 39. 

 
Het wapenschild van VLAK heeft de vorm van een heraldisch vlaams schild, horizontaal aan 

het hoofd en afgerond aan de voet, met een hoogte-breedte verhouding 7/5. Het schild is 

recht in 2 delen verdeeld. 

 
Artikel 40. 

 
Het lied van VLAK werd geschreven op de melodie van ‘Vlaanderen Boven’ van Raymond 

van het Groenewoud. De tekst luidt zoals weergegeven in de studentencodex. 

 
1. Wij zijn studenten van 't VLAK en voor wie het niet weet: 

wij zijn de logo's en audio's. 

Drinken is nog nooit zo plezierig geweest, 

want bij ons is het altijd feest! 

 
R. Logo's en audio's! 

Wij zijn de toekomst van morgen. 

Je stem heeft geen problemen meer, 

ook al drink je een pintje meer. 

https://www.google.be/search?sxsrf=ALeKk03TGgA0oD7BqyQJcmI9R9QcThc7gQ%3A1602330309982&q=Raymond%2Bvan%2Bhet%2BGroenewoud&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3LDYwLUo2MShT4tLP1TcwzDNNMcjTUspOttLPLS3OTNYvSk3OL0rJzEuPT84pLS5JLbJKLCrJLC5ZxCoVlFiZm5-XolCWmKeQkVqi4F6Un5qXWp5fmrKDlREA8mAYdGAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjVvMHH-ansAhWCGewKHUz2CDsQmxMoATADegQICBAD
https://www.google.be/search?sxsrf=ALeKk03TGgA0oD7BqyQJcmI9R9QcThc7gQ%3A1602330309982&q=Raymond%2Bvan%2Bhet%2BGroenewoud&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3LDYwLUo2MShT4tLP1TcwzDNNMcjTUspOttLPLS3OTNYvSk3OL0rJzEuPT84pLS5JLbJKLCrJLC5ZxCoVlFiZm5-XolCWmKeQkVqi4F6Un5qXWp5fmrKDlREA8mAYdGAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjVvMHH-ansAhWCGewKHUz2CDsQmxMoATADegQICBAD
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Logo's en audio's! 

Jaja de toekomst van morgen. 

Bij ons sta je nooit droog 

en plak je aan de toog, o o o ooooh. 

 
2. Je weet wat je doet als je een VLAKker bent. 

Dan ga je naar de Porter House in Gent. 

Lachen, zingen en zuipen daarvoor zijn wij hier 

en tap nu snel nog een pintje bier. 

 
R. 

 
3. Laat de drank binnenglijden en put daaruit je kracht, 

dan gaan we door tot de volgende nacht. 

Hierop hef ik mijn glas 

en hou mijn codex aan mijn hart. 

IK BEN EEN VLAKKER VOOR ALTIJD! 

R. 

 
Artikel 41. 

 
Een commilito van de VLAK zal steeds handelen om de glorie en de eer van de VLAK hoog 

te houden. Men zal steeds een trouwe vriend(in) en ware broeder/zuster voor alle leden van 

de kring zijn, de paars-zilveren kleuren met waardigheid dragen en niets ondernemen dat de 

kring kan schaden. Als hier niet aan voldaan wordt, behoudt de praeses zich het recht de 

commilito op gepaste wijze te sanctioneren. Bij zware sanctie is er een ⅔ meerderheid van 

het voltallige praesidium nodig. 
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Gewijzigd conform de voorheen geldende statuten en voor echt verklaard door het VLAK 

praesidium 2022-2023, op 3 oktober 2022. 

 
 

 
Praeses (Angie Velghe) 

 
 
 

 

Vice-praeses (Giulia Lopez Perez) 
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