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I. DE STATUTEN 
1. De statuten worden elk jaar nagekeken tijdens de eerste vergadering van het nieuw verkozen praesidium 
en indien nodig eventueel gewijzigd mits goedkeuring van de meerderheid van de senaat. 

1a. Het punt 1 ‘De statuten’ en punt 2 ‘Beschrijving van de club’ kunnen niet gewijzigd worden. 

1b. Ieder praesidiumlid dient aanwezig te zijn op een statutaire vergadering. 

1c. Voor het wijzigen van een bestaand statuut is een unanieme beslissing van het praesidium nodig. 

1d. Voor het toevoegen van een statuut dat niet in strijd mag zijn met een bestaand statuut is een 
tweederdemeerderheid binnen het praesidium nodig. 

2. De wijzigingen aan de statuten worden meegedeeld via de officiële kanalen van Vocatus. 

3. De statuten worden steeds openbaar bekend gemaakt. 

4. De statuten dienen steeds door ieder praesidiumlid ondertekend te worden. 

II. BESCHRIJVING VAN DE CLUB 
2. Het idee van de studentenvereniging ‘Vocatus’ werd bedacht 26 april 2017, de officiële oprichting van 
de club valt op 11 augustus 2017.  

2a. De Dies Natalis wordt gevierd op 26 april. Het praesidium verbindt zich ertoe op die dag een activiteit 
te organiseren (indien mogelijk). Indien deze dag in het weekend valt, kan men de activiteit leggen in de 
week van 26 april of na 26 april. 

2b. De oprichters van Vocatus zijn Robin Luyckx, Miguel Lammens en Ann-Sophie Verledens. 

2c. Het oprichtend praesidium bestaat uit Robin Luyckx, Miguel Lammens, Silke Goessens, Fanny Frisch, 
Eva Bettonville, Dina Boshra, Mariska Denoo en Pauline De Vleeschhauwer en blijven eeuwig verklaard 
erelid. 

2d. Het officiële clublied van Vocatus werd geschreven door Dina Boshra, Pauline De Vleeschhauwer en 
Fanny Frisch en wordt gezongen op het nummer ‘Oh! Susanna’. 

2.1. Vocatus richt zich op studenten die actief zijn in de horeca, gaande van werkzaam zijn in deze branche 
tot het volgen van een opleiding die zich binnen deze sector strekt. 

2.1a. Personen die lid mogen worden van Vocatus zijn werkzaam als jobstudent of werkstudent in de horeca 
sector, meer bepaald oefenen ze een job uit binnen één of meerdere volgende onderdelen: bar, catering, 
keuken, afwasser, kelner, chef, zaakvoerder horecazaak,... 

2.1b. Personen die lid mogen worden van Vocatus studeren een horeca gerelateerde opleiding, zoals 
hotelmanagement aan de hogeschool of een extra opleiding aan Syntra/avondonderwijs, of zijn 
afgestudeerd in het secundair onderwijs aan de hotelschool. 

2.1c. Personen die lid mogen worden van Vocatus zijn sympathisanten van de horeca wereld en tonen er 
grootse interesse in. 

2.2. De clubkleuren zijn bordeaux (cardinal rood) en donkerblauw (royal blue), waarbij het okergeel als 
nevenkleur wordt beschouwd o.a. voor de letters op de praesidiumlinten. 

2.3. Vocatus neemt geen politieke of filosofische standpunten in die de club schade kunnen aanrichten. 
Vocatus kan dan ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor persoonlijke uitspraken van haar leden, op 
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welke wijze ook weergegeven. 

2.4. Vocatus richt zich op de verschillende aspecten van het studentenleven, maar tracht zich ook te 
focussen op de verscheidene onderdelen aanbelangende de horeca scène. Door het aanbieden van een 
gevarieerd activiteitenaanbod brengt Vocatus deze twee elementen samen met als doel onze doelgroep 
samen te brengen, het contact te bevorderen en unieke kansen te bieden. 

2.5. De voertaal binnen de vereniging is het Nederlands. Indien die nodig geacht wordt, kan ook het Engels 
en/of het Frans toegepast worden tijdens een internationale samenwerking. 

2.6. Vocatus maakt geen deel uit van een overkoepelend orgaan en kan dus zodanig bestempeld worden als 
een onafhankelijke, niet-erkende club. Indien het de club ten goede kan komen, kan er geopteerd worden 
om in de toekomst wel toe te treden tot één van de overkoepelingen. 

2.6a. De beslissing hiervan ligt bij het huidig praesidium en de senaat. Toetreding dient met 
tweederdemeerderheid beslist te worden. 

2.7. Geen enkel lid van Vocatus kan aanspraak maken op het vermogen van de club. Zij hebben geen recht 
op een aandeel van de winsten en kunnen ook geen opbrengsten halen uit de vereniging om zichzelf te 
verrijken. 

2.7a. Bij uittreding, uitsluiting of overlijden kan er geen teruggave of vergoeding gevorderd worden voor 
alle gestorte bijdragen of alle inbrengen. 

2.8. Bij ontbinding van de club, om welke reden dan ook, moeten de goederen worden bestemd tot een doel 
dat aansluit bij het doel van de organisatie en kunnen ze in geen enkel geval uitgekeerd worden aan de 
leden. 

III. INRICHTING VAN DE CLUB  

3A. CLUBCAFÉ 
3A.1. Het clubcafé van Vocatus bevindt zich in de Overpoortstraat 74, meer bepaald in ‘CUBA’. 

3A.2. De clubavond vindt plaats op maandag vanaf 22u00, tenzij er een activiteit staat gepland. Zie punt 
4B. 

3A.3. Het praesidium dient op een clubavond aanwezig te blijven tot minimum 00u00. 

3A.4. De schachtentemmer spoort de schachten en eventuele potentiële feuten aan om actief deel 

te nemen aan de clubavonden en ook tot middernacht aanwezig te blijven.  

3B. LEDEN 
3B.1. Het lidgeld wordt jaarlijks door het praesidium vastgelegd, met een maximum van 15 euro. Het 
praesidium dient dit lidgeld ook te betalen om van de voordelen te genieten. 

3B.2. De doelgroep die Vocatus tracht aan te spreken staat beschreven in 2.1. 

3B.2a. Elk lid dient bij inschrijving of herinschrijving van zijn/haar lidmaatschap het lidgeld te betalen. Op 
die manier geniet het lid van kortingen bij tal van activiteiten en cantussen. Bij ontvangst van het lidgeld 
ontvangt het lid een lidkaart dat men op iedere activiteit dient voor te leggen. 

3B.2b. Indien het lid niet tijdig betaalt, zal de persoon in kwestie de volle prijs betalen bij de volgende 
activiteiten, tot het moment dat het lidgeld definitief is betaald. 
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3B.2c. Nieuwe leden die zich aansluiten bij de vereniging dienen 5 euro te betalen bij het ontvangst van het 
lintje. Huidige leden die hun lintje kwijtraken, kunnen een nieuw lintje aankopen aan dezelfde prijs. 

3B.3. Het lidmaatschap eindigt in volgende gevallen: Het club ex verklaren van een lid of door het eindigen 
van de club.  

3B.3a. Bij het club ex sturen van een lid kan dit lid nooit meer opnieuw toegelaten worden tot de club. Dit 
gebeurt in gevallen van diefstal, schending van de clubstatuten, schulden, ongepast gedrag of geweld. Het 
lid krijgt wel de kans zich te verdedigen en zijn/haar acties te verantwoorden op een praesidiumvergadering. 
Het lid dient hier minimum een week van tevoren op de hoogte gebracht te worden waarna de vergadering 
plaatsvindt en een definitieve beslissing wordt genomen. 

3B.4. Ereleden zijn personen die door het huidige praesidium worden beloond voor een bijzondere bijdrage 
die ze geleverd hebben aan de club. Ereleden zijn eeuwig durend lid en ontvangen daarom bijgevolg hun 
lidkaart ook gratis, als dank voor hun bewezen dienst(en). Ereleden moeten unaniem verkozen worden door 
het huidig praesidium. 

3B.4a. Ereleden hebben net zoals andere ontgroende leden stemrecht, één stem per persoon. 

3B.4b. Ereleden kunnen een breed lint (gelijkwaardig aan het lint van de vice-praeses) aanschaffen op eigen 
initiatief en voor eigen rekening. Hierop kan de toevoeging van naam en de titel ‘Erelid’ bij geborduurd 
worden. 

3B.4c. Ereleden van de club betalen een bedrag van minstens 50 euro, en bewijzen de club een dienst dat 
voortkomt uit goede wil en hanteren niet uit eigenbelang of statuut. Zij blijven hier ook bescheiden over. 

3B.5. Vocatus kan ook steunende niet-leden toegang verlenen tot de club. Deze personen betalen jaarlijks 
een financiële bijdrage van minstens 50 euro. Indien zij dit wensen kunnen ze een gratis lidkaart ontvangen. 

3B.5a. Er wordt een contract ondertekend waarin het bedrag staat vermeld en de overeengekomen deal die 
een jaar van toepassing zal zijn. Het bedrag dient binnen de maand gestort te worden op de rekening van 
Vocatus na ondertekening van het contract door beide partijen. 

3B.5b. Steunende niet-leden hebben geen stemrecht. Dit kan hen wel verleend worden na een unanieme 

beslissing door het huidige praesidium en de senaat.  

3C. PRAESIDIUM 
3C.1. Vocatus wordt geleid en bestuurd door een praesidium dat tot doel heeft de belangen van de club te 
behartigen. Het praesidium wordt jaarlijks tijdens de praesidiumverkiezing verkozen door haar ontgroende 
leden, meter en peter. 

3C.2. Het praesidium dient minstens te bestaan uit een praeses, vice-praeses, quaestor, ab-actis en 
schachtentemmer. Zij vormen tevens het hoogpraesidium en dienen de statuten actief te kennen. 

3C.3. Praesidiumleden kunnen een tweede functie op zich nemen, enkel en alleen wanneer er zich niemand 
voor die bepaalde functie stelt. 

3C.3a. De functie praeses kan met geen enkele andere functie gecombineerd worden. 

3C.3b. De functies praeses, vice-praeses en quaestor kunnen maar door één persoon worden uitgeoefend. 

3C.3c. Cantusfuncties kunnen niet onderling gecombineerd worden. 

3C.4. Indien een prosenior een nieuwe, andere functie dan praeses, op zich neemt binnen de club vervallen 
alle privéleges en rechten die verbonden zijn aan het proseniorschap voor zolang deze persoon de andere 
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functie uitvoert. Formaliteiten op een cantus worden echter wel behouden. 

3C.5. Een praesidiumlid mag nooit een persoonlijke opinie als standpunt van de vereniging naar voor 
brengen. Indien dit wel voorvalt, kan het praesidium besluiten om punt 4I ‘Motie van wantrouwen’ toe te 
passen. 

3C.6. Een praesidiumlid ondertekent nooit een contract of overeenkomst zonder medeweten van zijn/haar 
praesidiumleden. Gebeurt dit toch, zijn alle gevolgen voor hem/haar. 

3C.7. De functies praeses, vice-praeses, quaestor, ab-actis en schachtentemmer kunnen niet aangepast of 
vervangen worden. Naast deze functies kan het praesidium wel besluiten om andere, nieuwe functies toe te 
voegen of huidige, actieve functies op te splitsen, samen te voegen of zelfs weg te laten. 

3C.8. Het praesidium heeft het recht om personen het lidmaatschap tot de club te weigeren of ongedaan te 
maken om eender welke reden dat niet strookt met de waarden en normen van de club. Het praesidium dient 
hier een unanieme beslissing over te nemen. De persoon in kwestie krijgt wel het recht om zich te 
verdedigen. De senaat dient hiervan op de hoogte gebracht te worden. 

3C.9. Het praesidium mag voor elke activiteit dat men organiseert een bijdrage vragen aan de personen die 
hieraan deelnemen, zolang de activiteit kosten met zich meebrengt. Het bedrag dient duidelijk 
gecommuniceerd te worden. 

3C.10. Het praesidium heeft in tegenstelling tot de gewone leden een breed lint. Deze bevatten dezelfde 
kleuren, maar krijgen daarnaast nog verder vorm door de toevoeging van het schild, jaartal, functie en naam. 
Deze betalen ze uit eigen zak. 

3C.10a. Het lint van de praeses is breder dan die van de andere praesidiumleden. Daarbij heeft deze ook 
een gouden flos. 

3C.10b. De flos van de vice-praeses is in het zwart. De andere praesidiumleden hun lint hebben er geen en 
gaan naar een tip toe. 

3C.10c. Het oprichtend praesidium heeft gekruiste eikenbladen geborduurd op hun lint. 

3C.11. Ieder praesidiumlid dient zorg te dragen voor zijn/haar lint. Indien de praeses dit kwijtspeelt, dient 
hij/zij een vat te betalen aan de vinder in ruil voor het lint. Andere praesidiumleden voorzien de vinder van 
een bak bier in ruil voor het gevonden lint. 

3C.12. Propraesidia mogen hun lint blijven dragen na hun werkjaar als ze hun werkjaar hebben afgewerkt. 
Als ze een semester hebben uitgedaan wordt het jaar dat ze niet hebben voltooid verwijderd van hun lint en 
mag deze persoon zijn lint houden met het werkjaar waar hij/zij in gewerkt heeft.  

3D. FUNCTIES 

1. 3D1. Praeses 
3D1.1. De praeses heeft minstens één jaar praesidiumervaring (binnen Vocatus). Personen die deel 
uitmaken van de senaat kunnen zich altijd stellen voor de functie van praeses. 

3D1.1a. Indien er geen kandidaten zijn voor praeses met minstens één jaar praesidiumervaring is het 
toegelaten voor commilitones om zich voor deze functie te stellen. 

3D1.1b. Het is uitgesloten dat een schacht direct praeses wordt, tenzij er geen kandidaten zijn zoals 
beschreven in 3D.1.1. en 3D.1.1a. en zo het voortbestaan van de club bedreigd is. Een schacht kan zich dus 
niet stellen, zolang er een kandidaat is vanuit de propraesidia of commilitones, ook al wordt deze kandidaat 
na meerdere rondes nog steeds niet verkozen. 
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3D1.2. De praeses zit alle vergaderingen en samenkomsten van de club voor. Met uitzondering van de 
verkiezingen waarbij de voorzitter van het kiescomité deze taak op zich neemt. 

3D1.2a. Indien de praeses niet aanwezig kan zijn, neemt de vice-praeses dit voorzitterschap tijdens 
vergaderingen op zich. 

3D1.3. De praeses coördineert de taken van alle praesidiumleden en ondersteunt hen hierbij indien nodig. 

3D1.4. Tijdens vergaderingen en samenkomsten heeft de praeses de beslissende stem indien er geen 
consensus bekomen kan worden. Hierbij houdt hij wel rekening met de belangen van de club en handelt 
hier ook naar. 

3D1.5. De praeses neemt in het belang van de club alle maatregelen die noodzakelijk zijn om de werking 
van de club niet in gedrang te brengen. Deze beslissingen dient hij/zij wel te verantwoorden aan het 
praesidium en senaat bij de eerstvolgende praesidiumvergadering. 

3D1.6. De praeses ontgroent de leden. Indien de praeses niet in staat is om de leden te ontgroenen, wordt 
deze taak doorgegeven aan de vice-praeses. Indien hij niet in staat is om de ontgroening door te voeren, zal 
een prosenior deze taak overnemen. 

3D1.7. De praeses leidt de cantussen en kan mensen straffen, bierimpotent verklaren of cantus ex sturen. 

3D1.8. De praeses heeft net zoals de quaestor als de vice-praeses een volmacht over de bankrekening. 

3D1.8a. Voor betalingen die de praeses uitgevoerd heeft, waarbij het praesidium niet akkoord is met de 
uitgave, betaalt hij/zij dit terug uit eigen zak. 

3D1.9. De praeses neemt deel aan eventuele vergaderingen van overkoepelende organisaties of 
samenwerkingspartners. 

3D1.10. De praeses stelt samen (indien nodig) met de ab-actis de agenda op.  

2. 3D2. Vice-Praeses 
3D2.1. De vice-praeses steunt de praeses bij diens taken en ondersteunt ook de andere praesidiumleden bij 
het uitvoeren van hun taken. 

3D2.2. De vice-praeses vervangt de praeses indien deze persoon afwezig is en neemt dus zodanig al 
zijn/haar taken over zolang de praeses in onmacht verkeert. 

3D2.3. De vice-praeses heeft net zoals de praeses als de quaestor een volmacht over de bankrekening. 

3D2.3a. Voor betalingen die de vice-praeses uitgevoerd heeft, waarbij het praesidium niet akkoord is met 
de uitgave, betaalt hij/zij dit terug uit eigen zak. 

3D2.4. De vice-praeses is verantwoordelijk voor alle eigendommen van de club, zoals het schild, vlag, 
enz... 

3D2.5. De vice-praeses is verantwoordelijk voor het vastleggen van alle cantuszalen en blijft na een cantus 
samen met de schachtentemmer en schachten aanwezig om de zaal op te ruimen. 

3. 3D3. Quaestor 
3D3.1. De quaestor int het (lid)geld. 

3D3.2. De quaestor houdt een kasboek bij waarin alle inkomsten en uitgaven staan vermeld. Deze neemt 
hij/zij ook iedere vergadering mee zodat er een financieel verslag gegeven kan worden. 

3D3.2a. Het kasboek kan steeds ingekeken worden door ieder praesidiumlid of lid van de senaat mits 
toestemming van de praeses. 
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3D3.2b De quaestor bezorgt de senaat per semester een financieel verslag. 

3D3.2.c De quaestor zorgt ervoor dat er op het einde van elk semester online op het platform waar de 
praesidiumleden van Vocatus werken een online financieel overzicht/verslag staat.  

3D3.3. De quaestor heeft net zoals de praeses als de vice-praeses een volmacht over de bankrekening. 

3D3.3a. Voor betalingen die de quaestor uitgevoerd heeft, waarbij het praesidium niet akkoord is met de 
uitgave, betaalt hij/zij dit terug uit eigen zak. 

3D3.4. De quaestor is verantwoordelijk voor eventuele subsidies en dient deze ook tijdig aan te vragen. 

3D3.5. De quaestor onderhoudt het contact met de bank. Ook opvolging van betalingen van sponsors wordt 
samen met de P.R. opgevolgd, betalingen van partners wordt samen met de recruitment opgevolgd. Indien 
er geen functie recruitment of P.R. bekleed wordt, gebeurd dit door de bekleedde functie in kwestie. 

3D3.6. De quaestor spoort tijdig de leden aan om eventuele schulden te betalen. Deze dienen een maand 
voor het afsluiten van het werkingsjaar betaald te zijn. Bij geen betaling door een lid meldt de quaestor dit 
aan het voltallige praesidium en wordt er gezamenlijk een sanctie besproken. 

3D3.7. De quaestor zorgt ervoor dat Vocatus nergens in schulden komt te staan. Indien dit wel het geval is, 
houdt hij/zij dit bij in de financiële documentatie en zorgt ervoor dat de schulden een maand voor het 
afsluiten van het werkingsjaar betaald zijn. 

3D3.8. De quaestor is verantwoordelijk voor het opstellen van prijsberekeningen van activiteiten in 
samenwerking met de functie die verantwoordelijk is voor de activiteit.  

4. 3D4. Ab-Actis 
3D4.1. De ab-actis stelt samen met de praeses de agenda op (indien nodig). Hij/zij verstuurt deze ten laatste 
een dag voor de vergadering plaatsvindt door naar alle praesidiumleden en de senaat. 

3D4.1.a In het begin van het academiejaar wordt de senaat door de Ab-Actis aangesproken indien ze de 
agendapunten en vergaderverslagen wensen te ontvangen. Indien ze dit niet willen, hoeft de Ab-Actis dit 
niet door te sturen. 

3D4.1.b De Ab-Actis zorgt ervoor dat de senaat mits kennis van de praeses op ieder moment inzage kan 
krijgen tot de vergaderverslagen. 

3D4.2. De Ab-Actis nodigt minstens een week vooraf de senaat uit voor de eerstvolgende vergadering en 
vermeldt hierbij de datum, uur en plaats. 

3D4.3. De ab-actis maakt het verslag op en stuurt deze ten laatste een dag na de vergadering door naar alle 
praesidiumleden en de senaat (indien gewenst). 

3D4.4. De ab-actis stelt op het einde van het werkingsjaar een eindverslag op. 

3D4.5. De ab-actis noteert tijdens de cantussen welke bezoekers er waren, wie cantus ex en bierimpotent 
werd gezet en welke strafjes plaatsvonden. 

5. 3D5. Schachtentemmer 
3D5.1. De schachtentemmer heeft als belangrijke taak de schachten (en potentiële leden, genaamd feuten) 
aan te sporen naar de activiteiten, clubavonden en cantussen van Vocatus te komen (via social media, sms, 
enz.). 

3D5.1a. De schachtentemmer houdt zijn/haar schachten wekelijks op de hoogte van activiteiten via social 
media, eventueel via een aparte groep, en bevordert zo de samenhorigheid en inzet. 

3D5.2. De schachtentemmer heeft toezicht over de schachten op alle activiteiten en clubavonden in het 
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algemeen en in het bijzonder de cantussen. 

3D5.3. De schachtentemmer zorgt voor de organisatie van de doop en stelt hierbij een doopcomité samen. 
Het doopcomité bestaat uit de schachtentemmer zelf, zedenmeester, praeses, vice-praeses en indien 
gewenst, de recentste prosenior. Indien nodig kan dit nog aangevuld worden met meerdere proseniores, 
andere praesidiumleden of geïnteresseerde commilitones. De schachtentemmer fungeert als doopmeester. 
Enkel het doopcomité en het huidige praesidium mag de schachten bevuilen. 

3D5.4. De schachtentemmer doopt de schachten en voorziet een gepaste schachtenpap in samenwerking 
met het doopcomité. 

3D5.5. De schachtentemmer houdt een schachtenkonvent waarbij de nieuwe schachten worden opgeleid en 
waarbij de regels en gebruiken van de club -in het algemeen studentenclubs- worden uitgelegd. 

3D5.5a. De schachtentemmer is samen met de cantor verantwoordelijk voor het aanleren van het clublied, 
officiële liederen en nieuwe liederen aan de schachten. Hiervoor kan eventueel een zangmoment worden 
voor ingelast. 

3D5.6. De schachtentemmer is samen met de schachten en de vice-praeses verantwoordelijk voor de opkuis 
van de cantuszaal. 

3D5.7. De schachtentemmer is ook belast met de invulling van de ontgroening met behulp van de 
zedenmeester, vice-praeses en de praeses. 

3D5.7a. De schachtentemmer stelt een ontgroeningsexamen op die de kennis van en over de club test bij de 
schachten vooraleer deze ontgroend kunnen worden. 

6. 3D6. Zedenmeester 
3D6.1. De zedenmeester helpt de praeses bij de ordehandhaving tijdens de cantus. 

3D6.2. De zedenmeester kan een aantal vingers opleggen die commilitones en bezoekers als straf of 
beloning dienen te drinken. De zedenmeester kan echter geen (halve) ‘ad fundum’ geven, dit recht is 
voorbehouden aan de praeses en proseniores. Ad fundum staat gelijk aan zeven vingers. 

3D6.3. De zedenmeester kan de proseniores straffen of belonen door hen een aantal vingers te laten drinken. 
Het straffen van een prosenior is echter voorbehouden voor de praeses. In het geval de zedenmeester een 
prosenior straft/beloont, dient hij/zij deze straf/beloning mee te drinken. 

3D6.3a. De zedenmeester drinkt ook alle straffen en beloningen mee van ereleden. 

3D6.4. De zedenmeester bedenkt toffe cantusstraffen en overlegt met de praeses welk strafje wordt 
doorgevoerd tijdens een ad pistum. 

3D6.5. De zedenmeester bedenkt manieren om personen het zwijgen op te leggen of naar het toilet te laten 
gaan. Deze worden voor de cantus ook besproken met het voltallige praesidium en zodanig goed- of 
afgekeurd.  

7. 3D7. Cantor 
3D7.1. De cantor is samen met de vice-praeses verantwoordelijk voor de organisatie van de cantussen. 

3D7.2. De cantor stelt voor iedere cantus een liedjeslijst op en legt deze tijdig voor ter goedkeuring aan het 
voltallige praesidium. 

3D7.3. De cantor is verantwoordelijk voor het aanleren van (nieuwe) liederen en kan hier eventueel een 
zangavond voor inlassen. 

3D7.4. De cantor zingt de liederen voor tijdens de cantussen van Vocatus.  
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8. 3D8. P.R. 
3D8.1. De P.R. verzorgt alle communicatie tussen Vocatus en andere studentenclubs en sponsors. Bij 
belangrijke content contacteert de P.R. het volledige praesidium en overlegt met de praeses voor de te 
ondernemen stappen. 

3D8.2. De P.R. stelt een sponsorplan, een sponsorproposal en sponsorcontract op.  

3D8.3. De P.R. verzorgt de relaties met sponsors en stelt de contracten op. Hij/zij zorgt ervoor dat alles 
ondertekend is door beide partijen en volgt samen met de quaestor alle betalingen op.  

3D8.4. De P.R. voorziet voor alle activiteiten, clubavonden en cantussen het nodige promotiemateriaal 
en/of drukwerk zoals een affiche, flyer, uitnodiging, event banner, clubblad, enz. 

3D8.4a. De aanvraag voor het ontwerpen van dergelijke zaken dienen minstens drie weken op voorhand 
gemeld te worden aan de P.R. Op deze manier kan er feedback geleverd worden en kunnen er nog kleine 
aanpassingen doorgevoerd worden vooraleer de communicatie (twee weken voor het evenement) 
uitgestuurd wordt. 

3D8.5. De P.R. onderhoudt alle social media, houdt deze wekelijks actief door het plaatsen van content en 
beantwoordt alle binnenkomende vragen via deze kanalen. 

3D8.5a. De eindverantwoordelijkheid van alle dergelijke social media ligt bij de P.R, mits onderling overleg 
met de praeses. Alle communicatie die moet meegedeeld worden aan alle leden (zoals een Facebook 
evenement), dienen minimum twee weken voor het evenement plaatsvindt aangemaakt te worden. Bv. bij 
een Facebook evenement wilt dit zeggen dat het event van een info tekstje is voorzien en plaats, uur en 
datum bekend zijn. 

3D8.6. Indien er een aparte web is aangesteld, houdt de P.R. deze op de hoogte van eventuele sponsorlogo’s. 

3D8.7. Indien er geen web is aangesteld, onderhoudt de P.R. het archief met alle relevante en belangrijke 
documenten. 

3D8.8. De P.R. is samen met de feest verantwoordelijk voor de invulling van de nieuwsbrief. 

3D8.9. De P.R. is samen met de feest verantwoordelijk voor het nemen van foto’s op activiteiten, cantussen 
en clubavonden, en het verspreiden hiervan. 

3D8.10. Indien het takenpakket van de P.R. te groot blijkt te zijn, kan er indien gewenst het jaar erop een 
tweede P.R. worden aangesteld.  

9. 3D9. Feest 
3D9.1. De feest organiseert de commerciële avonden zoals een cocktailverkoop of spaghettiavond en 
betrekt hierbij de cultuur drank en cultuur eten voor de uitwerking daarvan. De eindverantwoordelijkheid 
ligt echter bij de feest. 

3D9.2. De feest is verantwoordelijk voor het organiseren van de lustrumweek wanneer er zich een 
lustrumjaar (= om de vijf jaar) voordoet. 

3D9.2a. De feest is verantwoordelijk voor de volledige uitwerking van het galabal. 

3D9.3. De feest brengt alle leden op de hoogte van de aankomende activiteiten, dit door middel van een 
post in de ledengroep, de nieuwsbrief en/of het uitnodigingen van alle leden afzonderlijk. Deze activiteiten 
dienen, nadat de P.R. ze heeft aangemaakt, minstens twee weken op voorhand gecommuniceerd te worden 
aan alle leden en eventuele sympathisanten. 

3D9.3a. De feest maakt wekelijks de leden warm om deel te nemen aan de activiteiten van Vocatus of om 
andere, bevriende clubs te gaan bezoeken. 
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3D9.4. De feest is samen met de P.R. verantwoordelijk voor de invulling van de nieuwsbrief. 

3D9.5. De feest is samen met de P.R. verantwoordelijk voor het nemen van foto’s op activiteiten, cantussen 
en clubavonden, en het verspreiden hiervan.  

10. 3D10. Cultuur Drank 
3D10.1. De cultuur drank is verantwoordelijk voor het organiseren van culturele activiteiten, uitstappen, en 
dergelijke die drankgericht zijn, zoals een tasting of brouwerijbezoek. 

3D10.2. De cultuur drank organiseert per semester minstens twee activiteiten. Deze worden op voorhand 
bij het kalendervoorstel voorgelegd en goedgekeurd door het volledige praesidium. 

3D10.3. De cultuur drank organiseert samen met de cultuur eten en sport een ledenweekend in het tweede 
semester waarbij zij instaan voor de invulling van het volledige programma. 

3D10.4. De cultuur drank helpt de feest bij de uitwerking van commerciële, drankgerichte activiteiten.  

11. 3D11. Cultuur Eten 
3D11.1. De cultuur eten is verantwoordelijk voor het organiseren van culturele activiteiten, uitstappen, en 
dergelijke die voedselgericht zijn, zoals een etentje of kookworkshop. 

3D11.2. De cultuur eten organiseert per semester minstens twee activiteiten. Deze worden op voorhand bij 
het kalendervoorstel voorgelegd en goedgekeurd door het volledige praesidium. 

3D11.3. De cultuur eten organiseert samen met de cultuur drank en sport een ledenweekend in het tweede 
semester waarbij zij instaan voor de invulling van het volledige programma. 

3D11.4. De cultuur eten helpt de feest bij de uitwerking van commerciële, voedselgerichte activiteiten. 

12. 3D12. Sport 
3D12.1. De sport is verantwoordelijk voor het organiseren van sportieve activiteiten, uitstappen, en 
dergelijke. 

3D12.2. De sport organiseert per semester minstens twee activiteiten. Deze worden op voorhand bij het 
kalendervoorstel voorgelegd en goedgekeurd door het volledige praesidium. 

3D12.3. De sport organiseert samen met de cultuur drank en cultuur eten een ledenweekend in het tweede 
semester waarbij zij instaan voor de invulling van het volledige programma.  

13. 3D13. Recruitment 
3D13.1. De recruitment gaat actief op zoek naar jobaanbiedingen voor de leden. 

3D13.2. De recruitment verzorgt de communicatie met alle partners waarmee Vocatus samenwerkt. 

3D13.3. De recruitment zoekt naar de beste deals voor de leden.  

3D13.4. De recruitment organiseert opleidingen die de leden van pas kunnen komen bij het uitvoeren van 
(toekomstige) jobs.  

14. 3D14. Web 
3D14.1. De web verzorgt de website van Vocatus. 

3D14.2. De web doet het nodige onderhoud en staat in voor het fotoarchief van de website. 
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3D14.3. De web stelt een digitaal archief samen en onderhoudt deze. 

3D14.4. De web komt met leuke initiatieven om zaken gedigitaliseerd door te voeren en zaken efficiënter 
te maken.  

3E. PETER EN METER 
3E.1. De peter en meter worden ieder jaar door het huidige praesidium aangesteld. 

3E.1a. De peter is de eigenaar of gerante van het clubcafé waar Vocatus vertoeft. 

3E.1b. De meter is een steunend lid waar de leden van Vocatus een nauwe band mee hebben. 

3E.2. De peter en meter ontvangen bij de aanvang van het jaar hun lint of het jaartal van het desbetreffende 
werkingsjaar wordt er bij geborduurd. Deze kosten zijn voor de clubkas. 

3E.3. De peter en meter hebben elk twee stemmen tijdens de praesidiumverkiezing. Indien zij door 
overmacht niet aanwezig kunnen zijn, kunnen ze hun stemmen laten gelden door deze mee te delen aan de 
voorzitter van het kiescomité via een gesloten enveloppe. 

3F. SENAAT 
3F.1. De senaat bestaat uit alle proseniores en de oprichters van Vocatus. 

3F.1.a Indien een prosenior niet langer lid wilt zijn van de senaat, verliest hij zijn recht als lid van de senaat, 
maar behoudt hij nog steeds zijn proseniorschap. 

3F.2. De senaat wordt telkens geïnformeerd door de praeses over het verloop van het werkingsjaar en wordt 
geraadpleegd bij problemen. 

3F.3. De senaat heeft het recht om aanwezig te zijn op de praesidiumvergaderingen en wordt hiervoor ook 
telkens uitgenodigd. Zij ontvangen ten laatste een dag na de vergadering ook per e-mail het verslag en 
kunnen hun opmerkingen doorgeven. 

3F.4. De senaat wordt geraadpleegd bij voorstellen tot statutenveranderingen. 

3F.5. De senaat wordt geraadpleegd bij een motie van wantrouwen. 

3F.6. De senaat wordt geraadpleegd bij het veranderen van clubcafé of peter en/of meter. 

3F.7. De senaat heeft twee stemmen op de kiescantus. 

3F.7a. Indien binnen de senaat iemand een praesidiumfunctie op zich neemt, vervalt dit recht voor dat 
betreffende jaar. 

IV. WERKING VAN DE CLUB 

4A. PRAESIDIUMVERGADERING 
4A.1. De praesidiumvergadering wordt minimum één keer in de maand georganiseerd door het praesidium. 
Bij voorkeur vindt deze om de twee weken plaats op een vast afgesproken dag in de week, plaats en uur. 

4A.1a. Op de vergadering zijn huidige praesidiumleden aanwezig. De senaat heeft het recht om aanwezig 
te zijn en wordt hiervoor ook telkens uitgenodigd. Andere leden zijn niet toegelaten. 

4A.1b. In het begin van het werkingsjaar wordt er een overdrachtsvergadering ingelast door het huidige en 
pro-praesidium. Hierop is dus het voorgaande praesidium ook uitgenodigd. 
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4A.2. Tijdens de praesidiumvergadering worden allerhande zaken aangaande de club en al zijn facetten 
besproken. Hiervan wordt telkens een verslag opgesteld door de functie dat daartoe verantwoordelijk is of 
één van de andere praesidiumleden. 

4A.3. Het verslag dient opgesteld te worden volgens volgend stramien, voorafgegaan door de datum en 
plaats: aanwezigheden, goedkeuring voorgaand verslag, financiën, agendapunten, varia. 

4A.3a. Praesidiumleden die met geldige reden afwezig zijn, worden als ‘verontschuldigd’ beschouwd. 
Zonder geldige reden of bij het niet tijdig laten weten, wordt het praesidiumlid als ‘afwezig’ beschouwd. 

4A.3b. Het verslag van de praesidiumvergadering dient ten laatste de dag na de vergadering online te komen 
voor alle praesidiumleden en gemaild te worden naar de senaat. 

4A.3c. Veranderingen of schrappingen in het verslag dienen schriftelijk (bv. e-mail) te worden meegedeeld 
aan de functie die daartoe verantwoordelijk is of de praeses. Dit dient te gebeuren ten laatste een dag voor 
de nieuwe praesidiumvergadering. Deze schrappingen en/of aanpassingen worden voor de agendapunten 
besproken tijdens de vergadering. 

4A.4. Het praesidium kan slechts rechtsgeldig vergaderen indien er een tweederdemeerderheid aanwezig 
is. 

4A.5. De agendapunten voor de vergadering worden minimum een dag voor de vergadering plaatsvindt 
gemeld aan de functie die daartoe verantwoordelijk is of de praeses. Deze worden kenbaar gemaakt onder 
het volledige praesidium waarna men zich kan voorbereiden op de vergadering. 

4A.6. Alle verslagen worden bijgehouden op een digitaal platform of in een map dat dient als archief, zodat 
het de jaren erop kan overgeleverd worden naar de volgende praesidia of leverbaar is aan de personen die 
dit wensen in te kijken. 

4A.6a. Verslagen worden minimum twee jaar bijgehouden zodat men op regelmatige basis belangrijk 
besproken elementen terug kan consulteren voor het efficiënter doorvoeren van de praesidiumwerking. (Bv. 
Het praesidium van 2020-2021 mag dus de verslagen van het praesidium 2017-2018 verwijderen, maar 
dient wel deze van 2018-2019 nog een jaar bij te houden en die van 2019-2020 nog twee jaar). 

4A.7. Alle beslissingen worden bij voorkeur in volledig overleg en goedkeuring door het voltallige 
praesidium genomen. Indien er geen overeenkomst bekomen kan worden, geldt een gewone meerderheid 
(50% + 1) om definitief uitsluitsel te nemen. In geval van een gelijk aantal stemmen is de stem van de 
praeses doorslaggevend. 

4A.7a. Indien er gestemd wordt over personen geldt een tweederdemeerderheid voor goedkeuring. Voor 
statutaire beslissingen wordt verwezen naar punt 1 ‘De statuten’. 

4A.7b. De goedgekeurde beslissing wordt als een unaniem geheel door het volledig praesidium naar voor 
gebracht. 

4A.8. Stemmingen op vergaderingen gebeuren via handopsteking. Er kan echter ook geopteerd worden 
voor een unanieme stemming indien de situatie daar om vraagt. Stemmen met volmacht op een 
praesidiumvergadering is niet toegelaten. 

4A.9. In het begin of het einde van het werkjaar kan er één open vergadering worden ingelast. Hierop zijn 
alle leden van Vocatus uitgenodigd. Op deze algemene vergadering kunnen de leden allerhande vragen 
stellen, zoals suggesties voor activiteiten, functiebeschrijvingen, werking, enz., waarbij het praesidium hen 
een gepast en correct antwoord verschaft. 

4A.9a. Op deze algemene vergadering worden geen financiële zaken besproken. Ook eventuele moties van 
wantrouwen, problemen binnen het praesidium of andere zaken waardoor het praesidium als onbekwaam 
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zou overkomen, worden niet besproken met de leden.  

4B. ACTIVITEITENKALENDER 
4B.1. De activiteiten vinden normalerwijs plaats op maandag of donderdag, tenzij er een specifieke 
verklaring is om een andere dag te nemen. 

4B.1a. Indien er een activiteit op maandag plaatsvindt, wordt er na deze activiteit -indien middernacht nog 
niet gepasseerd is- naar het clubcafé gegaan om de dag af te sluiten. 

4B.2. De activiteitenkalender wordt voor de start van het werkingsjaar opgesteld binnen het praesidium. 

4B.2a. Per semester dient de cultuur drank, cultuur eten en sport minstens twee activiteiten te organiseren. 
Daarnaast vindt er in het tweede semester ook een ledenweekend plaats waarvoor zij verantwoordelijk zijn. 

4B.2b. Per semester organiseert de club ook minstens één commerciële activiteit om de clubkas te spijzen. 
De verantwoordelijkheid hiervan ligt bij de feest. 

4B.2c. In het eerste semester organiseert de club verplicht een doop gecombineerd met een doopcantus. In 
het tweede semester organiseert de club verplicht een praesidiumverkiezing tijdens een cantus. 

4B.2d. Naast bovenstaande cantussen is het ook noodzakelijk dat er ieder jaar een ontgroening plaatsvindt, 
al dan niet met een cantus. Verdere invulling van de kalender met activiteiten, clubavonden en cantussen 
ligt bij het praesidium. 

4B.3. Oud-leden die hun e-mailadres doorgeven aan de P.R. worden ook op de hoogte gehouden van alle 
activiteiten via de nieuwsbrief.  

4C. CANTUSSEN 
4C.1. De regels zoals die vermeld staan in de Gentse codex zijn van toepassing op de cantussen bij Vocatus. 
Deze worden aangevuld met eventueel enkele tradities die binnen de club heersen. 

4C.1a. De cantusregels van toepassing op de schachten zijn terug te vinden bij 5G ‘Cantusregels’. 

4C.2. Personen die geen lid zijn van een studentenvereniging krijgen geen toegang tot de cantussen van 
Vocatus, tenzij een speciale of vriendjes-en familiecantus die deze de toegang verleent.  

4C.3. Bezoekende schachten nemen plaats bij de schachten van Vocatus in de contracorona. 

4C.4. De vice-praeses regelt de cantuszalen en zorgt ervoor dat al het benodigde materiaal aanwezig is 
(schild, emmers, ...). 

4C.5. De cantuszaal wordt na de cantus opgeruimd door de vice-praeses en de schachtentemmer en zijn/haar 
schachten. 

4C.6. De praeses kan iemand de cantus weigeren, bierimpotent zetten, straffen en cantus ex sturen. 

4C.7. De praeses kan tijdens een cantus niet gestraft worden. Wel kan hij/zij zichzelf een autosanctie 
toekennen als men iets fout deed. 

4C.8. De praeses straft/beloont de (pro)seniores. Ook de zedenmeester kan dit doen, maar drinkt dan wel 
het aantal vingers mee. Voor ereleden binnen de club drinkt de zedenmeester ook mee. 

4C.9. Schachten worden gestraft door de schachtentemmer. 

4C.10. Op de verkiezings-, doop-, nadoop- en ontgroeningscantus wordt niemand toegelaten die geen lid is 
van Vocatus (mits uitzondering en toestemming van het huidige praesidium). Mits uitzondering van de 
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kiescantus waarbij één extern persoon wordt toegelaten tot het kiescomité.  

4D. DOOP 
4D.1. De doop vindt traditioneel plaats enkele weken na de start van het academiejaar en wordt bijgevolg 
voorafgegaan door een aantal activiteiten die openstaan voor alle geïnteresseerden. 

4D.2. Een nadoop kan gehouden worden in het najaar minimum een maand na de doop of bij voorkeur in 
het tweede semester. 

4D.3. De praesidiumleden nemen de taak van de doop op zich, onder leiding van de schachtentemmer. De 
schachtentemmer fungeert hierbij als doopmeester en stelt een doopcomité samen. 

4D.3a. Het doopcomité bestaat uit de schachtentemmer zelf, zedenmeester, praeses, vice-praeses en indien 
gewenst, de recentste prosenior. Bij voorkeur kan dit aangevuld worden met meerdere proseniores en 
andere praesidiumleden indien dit nodig geacht wordt. 

4D.3b. Bij een tekort aan geïnteresseerden stelt de schachtentemmer een doopcomité samen uit de 
geïnteresseerde praesidiumleden en commilitones. 

4D.4. Alle leden van het doopcomité dienen het doopdecreet te ondertekenen, te kennen en te respecteren. 
Indien de praeses niet meedoopt, dient hij/zij dit ook ondertekend te hebben. 

4D.5. Leden hebben het recht om opdrachten te weigeren, mits gegronde reden. Zij zullen een vervangende 
opdracht krijgen. 

4D.6. De potentiële dopelingen dienen minstens een week voor de doop een medisch formulier in te vullen 
en deze terug te bezorgen aan de schachtentemmer. 

4D.7. Steunende niet-leden worden niet gedoopt en krijgen een lidkaart. Zij kunnen op deze manier toch 
deelnemen aan cantussen en activiteiten. Stemrecht krijgen ze pas na unanieme beslissing door het huidig 
praesidium en de senaat. 

4D.8. Een schacht heeft geen stemrecht en draagt het lint op de linkerschouder. Dit lint dient te allen tijde 
op alle activiteiten, cantussen en clubavonden van Vocatus gedragen te worden.  

4E. ONTGROENING 
4E.1. Leden die worden gedoopt blijven schacht tot de dag dat ze ontgroend worden. Na de ontgroening 
zijn de schachten commilitones en mogen zij plaatsnemen in de corona. 

4E.2. De ontgroening dient voor de praesidiumverkiezing plaats te vinden. Op deze manier kunnen pas 
ontgroende schachten zich verkiesbaar stellen of zelf stemmen. 

4E.3. De ontgroening kan aan iemand door onvoldoende inzet geweigerd worden. De desbetreffende 
persoon wordt daarvan tijdig door de schachtentemmer op de hoogte gebracht. 

4E.4. Personen die door overmacht niet aanwezig kunnen zijn op de ontgroening kunnen op de dag van de 
praesidiumverkiezing vlak voor de verkiezingen eerst ontgroend worden. Dit dient men tijdig te laten weten 
aan de schachtentemmer waarna het praesidium hier gezamenlijk over zal beslissen en al dan niet zal 
goedkeuren. 

4E.5. Indien alle aanwezige schachten ontgroend zijn, maakt de schachtentemmer deel uit van de corona. 
Ook wordt de contracorona niet langer gezien als schachtenbak en kunnen de commilitones daar 
plaatsnemen. In dit geval roept de schachtentemmer de pagina’s verder af.  
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4F. ZWANENZANG 
4F.1. Iedereen die het laatste jaar als student in Gent is, is automatisch een ancien en mag een zwanenzang 
doen. Dit wordt naar goede gewoonte gehouden op het einde van het academiejaar aan het begin van de 
laatste cantus. 

4F.1a. Het is in bepaalde gevallen mogelijk om het volgende jaar de zwanenzang nog te doen (bv. Iemand 
die gebuisd is in tweede zit en dan definitief stopt met studeren).  

4G. PRAESIDIUMVERKIEZING 
4G.1. Het nieuwe praesidium van Vocatus wordt jaarlijks verkozen op het einde van het werkingsjaar van 
het huidige praesidium. Deze praesidiumverkiezing vindt plaats tijdens een kiescantus waarbij alle 
ontgroende leden en peter en meter van Vocatus stemgerechtigd zijn. Steunende leden kunnen door het 
praesidium een stem verkrijgen mits overleg en goedkeuring. 

4G.1a. De kiescantus vindt plaats als laatste activiteit van het huidige werkingsjaar en dit in de periode van 
april-mei. 

4G.2. Een kandidatuur moet minimaal een week voor de kiescantus plaatsvindt in het bezit zijn van de 
voorzitter van het kiescomité. 

4G.2a. De kandidatuur dient schriftelijk meegedeeld te worden per e-mail aan het kiescomité, met 
duidelijke vermelding van naam, voornaam en functie. 

4G.2b. Indien een persoon zich voor meerdere functies wenst te stellen, moet deze persoon ook meerdere 
motivatiebrieven insturen, rekening houdend met bovenstaande vereisten. 

4G.2c. Alle kandidaturen worden een dag voor de praesidiumverkiezing om middernacht online geplaatst 
en zijn zichtbaar voor alle leden.  

4G.3. Het kiescomité van Vocatus bestaat uit een voorzitter, een intern lid en een buitenstaander die geen 
lid is van Vocatus en in de toekomst daar ook geen lid wenst van te worden. 

4G.3a. De voorzitter is bij voorkeur de huidige praeses. Indien deze persoon zich opnieuw verkiesbaar stelt 
voor een functie binnen Vocatus, kan deze niet objectief genoeg blijven en dient een andere persoon 
aangesteld te worden. Kandidaat voorzitter dient minimaal één jaar praesidiumervaring te hebben binnen 
Vocatus en wordt bij voorkeur binnen het huidige praesidium of de senaat gekozen, of binnen pro-praesidia. 
Ook hier geldt dezelfde regel: deze persoon mag zich op dat moment niet verkiesbaar stellen voor eender 
welke functie. 

4G.3b. De voorzitter stelt een intern lid en een buitenstaander aan voor het kiescomité en legt dit ter 
goedkeuring voor aan het praesidium. Deze goedkeuring moet met minstens tweederdemeerderheid 
gebeuren. 

4G.3c. Het interne lid betreft een ontgroend lid van Vocatus dat men onder de commilitones, senaat, pro-
praesidia of huidig praesidium kan zoeken. Ook deze persoon mag zich op dat moment niet verkiesbaar 
stellen voor eender welke functie. 

4G.3d. Alle ontgroende leden van Vocatus binnen het kiescomité behouden hun stemrecht. 

4G.3e. Het kiescomité deelt de stembriefjes uit aan de stemgerechtigde leden. 

4G.3f. De stemmen worden opgehaald en geteld door het kiescomité. 

4G.4. Onduidelijkheden of discussiepunten tijdens het kiesgedeelte worden gemeld aan het kiescomité, 
waarna het kiescomité overlegt en besluiten vormt en uiteindelijk de voorzitter de besluiten meedeelt aan 
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de corona. 

4G.5. Alvorens te starten met de praesidiumverkiezing wordt het kiescomité voorgesteld en de 
verkiezingsprocedure concreet en bondig uitgelegd. 

4G.6. De functieomschrijving wordt voorgelezen tot er overgegaan wordt tot het verkiezen van de 
desbetreffende functie. 

4G.7. De functies worden verkozen in de volgende volgorde: praeses, vice-praeses, quaestor, ab- actis, 
schachtentemmer. De resterende functies zoals beschreven in 3D ‘Functies’ mogen in eender welke 
volgorde hierna verkozen worden. 

4G.8. De kandidaten voor die desbetreffende functie moeten zich voor de derde hamerslag kenbaar maken 
door recht te staan. 

4G.8a. Kandidaten die hun kandidatuur tijdig hebben ingestuurd mogen zich rechtstellen in de eerste ronde. 

4G.8b. Kandidaten uit eerste ronde, en die dus een kandidatuur hebben ingezonden, die door overmacht 
niet aanwezig kunnen zijn op de kiescantus, kunnen hun motivatie kenbaar maken via een advocaat die 
voor hen het pleidooi dan voert. De identiteit van deze advocaat dient minstens een dag voor de kiescantus 
kenbaar gemaakt te worden aan de voorzitter van het kiescomité. 

4G.8c. Kandidaten die geen kandidatuur hebben ingestuurd, kunnen zich pas vanaf de tweede ronde 
kiesbaar stellen. Indien er voor een functie geen kandidaturen werden ingezonden, wordt er meteen 
overgegaan naar de tweede ronde. 

4G.8d. Kandidaten houden een kort pleidooi en beantwoorden een drietal vragen als men een eerste maal 
rechtstaat. Staat men een tweede maal recht voor dezelfde functie, heeft deze persoon nog één minuut de 
tijd om zijn motivatie nader toe te lichten. Bij een derde maal kiest de kandidaat een advocaat die hem/haar 
zal verdedigen met een korte speech. Deze persoon gaat mee naar buiten en verliest zodoende ook zijn 
stem. 

4G.8e. De voorzitter van het kiescomité heeft het recht irrelevante vragen te blokkeren en om de 
vragenronde te stoppen indien dit te lang duurt. 

4G.8f. Eventuele tegenkandidaten mogen niet aanwezig zijn tijdens het pleidooi en de vragenronde. 

4G.8g. Na het pleidooi verlaat de kandidaat de zaal samen met het externe lid van het kiescomité. 

4G.9. Alle ontgroende leden van Vocatus hebben 1 stem. Met uitzondering de peter en meter hebben één 
stem. Ook de leden van de senaat heeft twee stemmen, mits zij geen functie binnen het huidige praesidium 
uitvoeren. 

4G.9a. De stemming gebeurt anoniem en schriftelijk. 

4G.9b. Bij één kandidaat kan er ja, nee of blanco gestemd worden. Er wordt weldegelijk ‘JA’ geschreven 
als men VOOR de kandidaat is en ‘NEE’ genoteerd als men TEGEN de kandidaat is. Stemt men blanco, 
dit wil zeggen het leeglaten van het papiertje, wordt deze stem van het totaal aantal stemmen afgetrokken. 

4G.9c. Bij meerdere kandidaten noteert men één van de namen, nee of blanco. Indien men VOOR één van 
de kandidaten is, noteert men deze ‘NAAM’ op het papiertje, zonder schrijffouten of eender welke 
toevoegingen. Als men TEGEN alle kandidaten is, stemt men ‘NEE’. Bij blanco wordt er niets genoteerd 
en zal deze stem worden afgetrokken van het totaal. 

4G.10. Het aantal benodigde stemmen wordt nadat alle kandidaten hun pleidooi hebben gevoerd, kenbaar 
gemaakt. 

4G.11. De praeses wordt verkozen met een tweederdemeerderheid. In de derde ronde volstaat een gewone 
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meerderheid + één. 

4G.12. Een praesidiumlid wordt verkozen met een gewone meerderheid + één. Vanaf de derde ronde wint 
de persoon met de meeste stemmen. 

4G.13. Voor iedere functie worden er maximum drie rondes ingelast. Is er na de derde ronde niemand 
verkozen, wordt deze functie later op het werkingsjaar opnieuw aangeboden onder de commilitones en ligt 
de beslissing bij het nieuw verkozen praesidium waarbij een tweederdemeerderheid geldt. 

4G.13a. Voor praeses wordt er doorgegaan tot er een praeses is verkozen. 

4G.14. Wanneer een nieuw verkozen praesidiumlid binnenkomt, zingt men de eerste strofe van Gaudiamus 
Igitur. Bij de praeses wordt de eerste strofe van het Io Vivat gezongen. 

4G.15. Alle leden die wensen te stemmen voor een bepaalde functie, dienen voor aanvang van deze functie 
(dus voordat de functiebeschrijving wordt overlopen) aanwezig te zijn. Komt men te laat, verliest men zijn 
stem voor de desbetreffende functie. Vroeger doorgaan betekent ook het verlies van stemrecht voor de 
volgende functies. 

4G.16. Indien men door overmacht (bv. in het buitenland of aan het werk) niet aanwezig kan zijn om te 
stemmen, kan men mits goedkeuring van het kiescomité zijn/haar stemmen meedelen per enveloppe. De 
voorwaarden voor welke functies hij/zij dan de stemmen mag doorgeven, worden bepaald door het 
kiescomité en tijdig meegedeeld. 

4H. ONTSLAGNAME 
4H.1. Een praesidiumlid dat zijn/haar functie wenst neer te leggen, deelt dit schriftelijk mede aan de praeses 
per e-mail. 

4H.1a. De praeses maakt deze ontslagname kenbaar aan het praesidium en de senaat. 

4H.1b. Het ontslagnemende praesidiumlid heeft, van zodra dit kenbaar is gemaakt aan het praesidium en 
de senaat, één week de tijd om zich te bedenken. 

4H.2. Indien het praesidiumlid niet terugkomt op zijn beslissing, maakt de praeses de ontslagname bekend 
aan de leden en lanceert een oproep voor een opvolger. 

4H.2a. Van zodra deze oproep is gelanceerd, hebben kandidaten één week de tijd om hun kandidatuur door 
te sturen naar het praesidium. 

4H.2b. Het praesidium bespreekt op de eerstvolgende vergadering na het eindigen van de deadline de 
binnengekomen kandidaturen en stemt hierover. Het nieuwe praesidiumlid dient verkozen te worden met 
tweederdemeerderheid. 

4H.3. De persoon die het werkingsjaar afwerkt krijgt de status van ‘pro’ in zijn/haar functie, niet de persoon 
die het jaar startte. Deze laatste persoon laat in dat geval ook de functie van zijn lint verwijderen en/of mag 
zijn praesidiumlint niet meer dragen. 

4H.4. Bij de ontslagname van de praeses valt het volledige praesidium. De vice-praeses neemt de functie 
van praeses tijdelijk op zich tot aan de nieuwe verkiezingen. Op deze verkiezingen worden ook de andere 
functies opnieuw opengesteld. 

4H.4a. De persoon die het werkingsjaar afwerkt als praeses, krijgt dan ook de titel van prosenior.  

4I. MOTIE VAN WANTROUWEN 
4I.1. Een motie van wantrouwen kan tegen ieder praesidiumlid worden ingediend die ernstige fouten ten 
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opzichte van de club of in naam van de club heeft gemaakt. 

4I.1a. Ernstige fouten kunnen gaan van diefstal tot fysiek geweld en andere zaken die onderling binnen het 
praesidium zijn besproken tot afkeurende gedrag behoren. 

4I.2. Een motie van wantrouwen dient schriftelijk meegedeeld te worden aan de persoon in kwestie. 

4I.2a. Alle personen die deze motie van wantrouwen steunen, dienen dit te ondertekenen. 

4I.2b. De hoogste persoon in rang die deze motie steunt, verstuurt deze e-mail. In deze e-mail staat vermeld 
wat de aanklacht inhoudt, wie de motie ondertekend heeft en waar en wanneer de persoon in kwestie zich 
kan komen verdedigen. 

4I.3. De ‘aangeklaagde’ heeft tijdens het verhoor de kans zich te verdedigen. Na het verhoor verlaat deze 
persoon de zaal waarna het resterende praesidium overgaat tot stemming. Iedereen heeft één stem. 

4I.3a. Er dient een tweederdemeerderheid te zijn onder het volledige praesidium, met uitzondering van de 
‘aangeklaagde(n)’, om de motie te kunnen goedkeuren. 

4I.3b. Ongeldige of blanco stemmen worden niet toegelaten. 

4I.4. Bij diefstal heeft de persoon in kwestie twee weken de tijd om de gestolen goed(eren) terug te bezorgen 
aan Vocatus. Gebeurt dit niet, wordt er aangifte gedaan bij de politie. 

4I.5. Indien de motie van wantrouwen wordt goedgekeurd, wordt de persoon in kwestie meteen ontheven 
uit zijn functie. 

4I.5a. De desbetreffende persoon kan zelfs club ex worden gestuurd vanwege de aanklacht. Dit 
beslissingsrecht ligt bij het huidige praesidium en senaat. 

4I.6. De vrijgekomen functie wordt verkozen net zoals staat beschreven. bij punt 4H ‘Ontslagname’. 

V. BIJLAGEN 

5A. SCHILD 
5A.1. Op het schild kan men drie elementen aantreffen, in de kleuren van Vocatus zoals beschreven in punt 
1 van de statuten. 

5A.1a. Op de linkerkant treft men een sommelier aan die het drankgedeelte van de horeca representeert. 

5A.1b. Onderaan op het schild kan men een mes en vork terugvinden dat het eetgedeelte van de horeca 
moet voorstellen. 

5A.1c. Aan de rechterzijde van het schild staat het monogram van Vocatus afgebeeld. Deze staat voor het 
gekende ‘ut vivat, crescat, floreatque’ gevolgd door de beginletter van de clubnaam en een uitroepingsteken. 

5A.1d. Bovenaan het schild staat de naam vermeld. 

5A.2. Het clubschild wordt verondersteld gekend te zijn bij ieder lid van Vocatus en moet men zonder 
moeite bij de ontgroening kunnen tekenen. 

5B. CLUBLIED 
5B.1. Het clublied werd geschreven door Dina Boshra, Fanny Frisch en Pauline De Vleeschhauwer op de 
melodie ‘Oh! Susanna’ op pagina 338 in de Gentse codex. 



20 
 

5B.2. De corona en het praesidium drinken een ad fundum nadat het refrein een tweede maal is gezonden. 
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5B.3. Het clublied luidt als volgt: 

Student zijn in ons dierbaar Gent 

Dat is een dure zaak 

De centen vliegen overboord 

Daarom werken wij vaak 

Lopen met een bord of vier 

Etiquette kennen we wel 

Werken doen wij met plezier 

En dit doen wij heel snel 

REFREIN 

Oh Vocatus, voor horeca staan wij 

En na het werk nog veel plezier 

Met heel wat drank daarbij 

Bordeaux en blauw, daar staan wij voor 

Onze keel is nooit echt droog 

Klant is koning, hoort bij ’t vak 

En dat dragen wij heel hoog 

Als ’t werk gedaan is, zijn we blij 

En gaan we weer voluit 

De remmen los, een flesje bij 

Onze vrijheid aan de top! 

REFREIN 

5C. PRO-PRAESIDIA 

15. 5C1. Praesidium 2017-2018 
Robin Luyckx Oprichter / Praeses (semester 1) / PR (semester 2) 

Miguel Lammens Oprichter / Vice-Praeses 

Silke Goessens Quaestor / Zedenmeester 

Ann-Sophie Verledens Oprichter / Schachtentemmer (enkel in semester één) 

Fanny Frisch Cantor 

Eva Bettonville P.R. (semester 1 en 2) / Schachtentemmer (enkel in semester twee) 

Dina Boshra Feest (semester 1 en 2) / Praeses (semester 2) 

Mariska Denoo Cultuur Eten en Drank 

Pauline De Vleeschhauwer Sport 
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5C2. Praesidium 2018-2019 

Dina Boshra Praeses 

Ivan Donckerwolcke  Vice-Praeses 

Monica Demol Quaestor / Feest 

Kyra Dierinck PR / Ab-Actis  

Bram Maertens Zedenmeester 

Arno Van de Bruaene Sport  

5D. ERELEDEN 
Vanaf 2017-2018: 

Robin Luyckx Oprichter; oprichtend praesidium 
Miguel Lammens Oprichter; oprichtend praesidium 
Ann-Sophie Verledens Oprichter; oprichtend praesidium; tekenen van het schild 
Silke Goessens Oprichtend praesidium; digitaliseren van het schild 
Fanny Frisch Oprichtend praesidium; schrijven van het clublied 
Eva Bettonville Oprichtend praesidium; schilderen van het schild 
Dina Boshra Oprichtend praesidium; schrijven van het clublied 
Pauline de Vleeschhauwer Oprichtend praesidium; schrijven van het clublied 
Mariska Denoo Oprichtend praesidium 

 

Vanaf 2018-2019: 

Ivan Donckerwolcke  Vice-Praeses 2018-2019; Sponsoring als hulp aan de club 
Leena Bolsens Schachtentemmer 2018; Sponsoring als hulp aan de club 

5E. STEUNENDE NIET-LEDEN 

16. 5E1. Peters  
2017: Robin Desoete - 2018: Pascal Beirnaert  

2018-2019: Pascal Beirnaert 

2019-2020: Pascal Beirnaert 

 

 

17. 5E2. Meters 
2017-2018: Stefan Smet  

2018-2019: Stefan Smet 

2019-2020: Stefan Smet 
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5G. CANTUSREGELS 
Als lid van een studentenclub ben je tijdens een cantus gebonden aan een vaste set regels om het verloop 
van een cantus zonder incidenten en vlot te laten verlopen. Er wordt op het naleven van die regels toegezien 
op de ouderejaars, m.a.w. de ontgroende leden, door de zedenmeester. De schachtentemmer of meester 
heeft als enigste rechtstreeks commando over de schachten. De senior heeft natuurlijk indirect het 
commando, daar deze het commando weer draagt over de meester. Deze regels gelden op aan cantus, maar 
ook daarbuiten. Uiteraard is er enige ruimte op die regels, maar teveel is teveel en indien nodig wordt er op 
gepaste manier opgetreden.  

Enkele woorden die je maar beter kent 

• “Omnes Ad Sedes”: betekent letterlijk ‘allen op de stoelen’. Iedereen gaat zitten op dit commando 

• “Silentium”: betekent stilte, iedereen zwijgt als dit bevel geven wordt 

• “Ad Fundum”: je drinkt je glas in 1 keer leeg, met manieren (zie hieronder) 

• “Ad Pistum”: betekent dat de persoon die dit bevel krijgt, in het midden van de corona gaat staan. Dit kan 
dienen voor een opdracht of een straf. 

• “Habes”: je krijgt het woord of het gevraagde wordt toegestaan. 

• “Non Habes”: je krijgt het woord niet of het gevraagde wordt niet toegestaan. 

• “Surgite”: Sta recht, iedereen gaat hier rechtstaan en eventueel wordt er door de corona “Surgimus” 
geroepen 

• “Lied Ex”: men besluit het lied. Op dit bevel doet iedereen dan ook zijn liederenboek of(club)codex dicht. 

• “Cantus in”: dit betekent dat de cantus begonnen is 

• “Cantus ex”: dit betekent dat de cantus in zijn geheel of louter een deel van de cantus gedaan is. 

Enkele andere uitdrukkingen en woorden 

• “Tempus Commune”: is eigenlijk een pauze tijdens de cantus, de duur wordt bepaald door de praeses. 

• “Senior”: is de huidige praeses, “Seniores” is het meervoud hiervan, dit wordt gebruikt als er nog een 
Praeses of meerdere van een andere vereniging respectievelijk verenigingen aanwezig zijn. 

• “Prosenior”: dit is iemand die ooit Praeses geweest is, “Pro-seniores” is dan weer het meervoud ervan. 

• “Cantor”: is degene die de liederen inzet 

• “Corona”: hiermee bedoelt men de ronde en bij uitbreiding iedereen die aan de tafel gezeten is. 

• “Commilito”: is een lid, van de club. Het meervoud hiervan is “commilitones”. 

• “Codex”: dit is ons liederenboek, iedereen wordt geacht er een te bezitten. Je houdt het ten allen tijden in 
ere. 

Enkele standaardregels 

• De praeses spreek je als schacht nooit aan tijdens een cantus. 

• De schachtentemmer spreek je aan met “Meester” 

• Je hebt tijdens de cantus altijd je “codex” mee. 
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• Als schacht heb je niet het recht om een witte kiel te dragen en je mag tijdens de cantus ook niet roken. 
Dit recht is voorbehouden voor ouderejaars of dus de ontgroenden onder de commilitones. 

• Als schacht draag je je lint, of je kleuren m.a.w, over de linkerschouder. Je draagt steeds je lint op een 
activiteit van de club of een activiteit waar je je club vertegenwoordigt. Steeds draag je maar 1 lint. Je 
verdedigt je kleuren in woord en daad door correct gedrag waar je ook gaat. 

Bier 

Als schacht is het uw taak om iedereen van bier te voorzien. Daarbij wordt er niet bijgeschonken, enkel wie 
een leeg glas heeft wordt bediend. Eerst wordt de Praeses bediend, daarna de proseniores, dan de rest van 
het praesidium. Vervolgens de rest van de corona en dan pas de schachten. 

Straffen en drinken 

Tijdens een cantus kan enkel de Schachtentemmer jullie straffen. Indien de Preases een schacht wil straffen, 
geeft hij het commando aan de Temmer, die dan het commando doorgeeft naar de schacht in kwestie. 
Straffen geeft de meester de hoeveelheid aan in “vingers” 1 beker is gelijk aan 7 vingers. 3 vingers is tot de 
helft leeg, en 4 vingers net iets onder de helft. Bij het drinken, horen manieren. Alvorens te drinken zeg je: 

• prosit Meester, (omdat jullie de senior niet mogen aanspreken als schacht, anderen zeggen “prosit senior” 

• prosit corona 

• het aantal vingers die gedronken moeten worden. en dan pas drink je. 

Het woord vragen  

Als je iets wil mededelen of zeggen, dan vraag je het woord aan je meester op volgende manier: “Meester, 
peto verbum?” Naargelang de temmer het toestaat of niet, geeft deze jou de toelating of weigert op 
onderstaande manier. “Habes”: betekent dat je iets mag zeggen, of het gevraagde wordt toegestaan. De 
meester geeft jou dan het commando: “Habes”. “Non Habes”: betekent dat je niets mag zeggen, of het 
gevraagde wordt geweigerd. De meester geeft jou dan het commando: “Non Habes”. 

Naar het toilet gaan  

Er wordt tijdens een cantus door niemand zomaar naar het toilet gegaan. Dit geldt voor iedereen: de 
schachten, maar ook de rest van de corona. Indien je je echt niet meer kan inhouden, dan vraag het volgende 
aan je meester: “Meester, peto verbum?” en als deze “habes zegt” vraag je “tempus (personale)?” Dan zegt 
de meester “habes” of indien je niet mag, “non habes” en kan hij je een strafje geven om te gaan. 

5H. EERVOLLE VERMELDINGEN 
 

Sylvia Beeckman: Opstellen en schrijven van de statuten van Vocatus. 

De statuten zijn opgesteld bij de oprichting op 26 april 2017 volgens de oprichters: Robin Luyckx, Miguel 
Lammens en Ann-Sophie Verledens. 

Aangepast op 20 September 2019 te Gent en getekend voor gelezen en goedgekeurd door het huidig 
praesidium: 
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Arno Van den Bruaene Praeses 2019-2020  

 

Bram Vanhaecke Vicepraeses & PR 2019-2020  

 

Victoria Masalkovski Feest & Quaestor 2019-2020 

 

Monica Demol Ab-Actis 2019-2020 

 

Sarah Pannecoucke Schachtentemmer 2019-2020 

 

Tom De Schaepmeester Zedenmeester 2019-2020 

 

Nick Vanhaecke Sport 2019-2020 

 

Dina Boshra Recruitment 2019-2020 

 

Eva Bettonville Cultuur Eten en Drank2019-2020 

 

Brecht De Neve Cantor 2019-2020 

 

 

 


