STATUTEN APOLLO
Aan allen die nu zijn en later wezen zullen, Onze Groet.
Het Praesidium heeft aangenomen en wij bekrachtigen hetgeen volgt.
Titel 1: De Vereniging
Art. 1. Studentenclub Apollo, hierna Apollo genoemd, is een feitelijke vereniging, opgericht door en
voor de studenten van het Gentse Conservatorium.
Art. 2. Apollo heeft tot doel het verenigen van conservatoriumstudenten in buitenschoolse activiteiten.
Vriendschap, wederzijds hulpbetoon, maar vooral de kracht van de muziek verenigen alle leden.
Art. 3. De leuze van Apollo is “genen drank, genen klank”.
Titel 2: Samenstelling
Art. 4. Apollo bestaat uit:
1° Het Praesidium. Het Praesidium is samengesteld uit de Praeses, de Vice-Praeses, de
Penningmeester, de Secretaris, de Public Relations, de Schachtentemmer, deze worden hierna het
actief Praesidium genoemd, en de Cantor en de Machinist;
2° de commilitones;
3° de proseniores, zijnde diegene die sinds de oprichting de titel van Praeses hebben gedragen;
4° de commilitones honoris causa, zijnde die leden van de club die zich onderscheiden hebben door
hun inzet en verdienstelijkheid;
5° de schachten.
Art. 5. De functies van het actief Praesidium houden het volgende in:
§1. De Praeses
-

Heeft de algemene leiding over de club;

-

Bepaalt de dag en uur van de wekelijkse vergadering. Wanneer de Praeses het zo beslist, kan
de vergadering niet wekelijks plaatsvinden;

-

Leidt de cantussen en deelt de straffen uit, met inachtneming van artikel 18.

§2. De Vice-Praeses
-

Staat de Praeses met raad en daad bij;

-

Voert de taken uit die de Praeses hem/haar opdraagt;

-

Vervangt de Praeses, met inbegrip van al diens taken, bij diens afwezigheid.

§3. De Penningmeester
-

Staat in voor de financiële gezondheid van de club;

-

Voert de taken uit die de Praeses hem/haar opdraagt;

-

Zorgt dat iedereen op tijd en correct zijn schulden aan de club afbetaalt;

-

Zorgt dat de club tijdig en correct haar schulden aan derden betaalt.

§4. De Secretaris
-

Notuleert op de vergaderingen;

-

Voert de taken uit die de Praeses hem/haar opdraagt;

-

Houdt de leden op de hoogte van de wekelijkse activiteiten.

§5. De Public Relations
-

Is ten allen tijde het uithangbord van de vereniging naar de buitenwereld toe;

-

Houdt de andere clubs op de hoogte van de activiteiten van de club;

-

Voert de taken uit die de Praeses hem/haar opdraagt;

-

Is belast met het beheer van de site. Hij wordt in deze functie bijgestaan door één of meer
internetverantwoordelijken, die door het Praesidium worden uitverkozen omwille van
hun deskundigheid, als de Public Relations niet zelf over de kennis of mogelijkheden beschikt
de website te beheren.

§6. De Schachtentemmer
-

Staat in voor de schachten, en leidt hen op tot volwaardige commilitones;

-

Bereidt de doop en de ontgroening voor;

-

Ronselt nieuwe leden;

-

Voert de taken uit die de Praeses hem/haar toewijst.

Art. 6. Het staat de Praeses vrij om, naast de Cantor en Machinist, nieuwe functies in het leven te
roepen. Deze behoren niet tot het actief Praesidium, en zijn eerder ludiek bedoeld.
Art. 7. §1. De Prosenioren worden met het waardigheid behandeld die hen toekomt. Als eerbetoon
zingt de corona, telkens wanneer deze vervoegd wordt door een Prosenior, staande het Io Vivat.
§2. Enkel de Praeses kan een Prosenior sanctioneren, en dit kan slechts indien de Praeses de door
hem opgelegde sanctie zelf ook uitvoert.
Art. 8. §1. De commilitones honoris causa worden met het de nodige eer behandeld. Tot commilitones
honoris causa kunnen enkel Prosenioren en commilitones benoemd worden, door een unaniem
besluit van het actief Praesidium, op voordracht van de Praeses.
§2. De club betaalt het lint van de commilitones honoris causa.
Art. 9. §1. De schachten zijn zij die voor het eerst tot de club toetreden. Zij worden daartoe gedoopt, in
het begin van het academiejaar. Apollo doopt haar schachten op een ludieke manier, met respect voor
de fysieke en mentale integriteit, en met inachtneming van artikel 3 van het Europees Verdrag voor de
Rechten van de Mens.

§2. De schachten voeren elke opdracht uit die zij krijgen van het Praesidium, de Prosenioren of de
commilitones. Enkel de Praeses en de Schachtentemmer kunnen hen straffen opleggen.
§3. Op het eind van het jaar, wordt, vooraleer deze ontgroend worden, onder de schachten een
Schachtenkoning/Schachtenkoningin verkozen. Deze titel gaat naar de schacht die zich het voorbije
jaar het verdienstelijkst heeft gemaakt, en wordt vermeld op het schachtenlint.
Titel 3: Verkiezingen
Art. 10. Nadat de schachten ontgroend zijn, wordt een nieuw Praesidium verkozen voor volgend
academiejaar. Daarvoor worden de bepalingen van Titel 3 voorgelezen door de Vice-Praeses.
ONDERAFDELING 1: PASSIEVE VOORWAARDEN
Art. 11. §1. Algemene voorwaarden zijn:
-

Minimaal 1 jaar lid zijn van de club;

-

Student zijn in Gent.

§2. Specifieke voorwaarden voor Praeses zijn:
-

Minimaal 1 jaar bestuurservaring hebben in het actief Praesidium;

-

Student zijn aan het Conservatorium van Gent.

§3. Leden die niet aan het Conservatorium studeren kunnen van de voorwaarde, gesteld in §2, ten
tweede, vrijgesteld worden, bij beslissing van het actief Praesidium, voor de verkiezing van start gaat.
Het actief Praesidium beslist bij volstrekte meerderheid, zijnde de helft plus 1 stem. Hiertoe heeft elk
actief Praesidiumlid 1 stem, de Praeses 2 stemmen.
ONDERAFDELING 2: ACTIEVE VOORWAARDEN
Art. 12. Alle commilitones zijn stemgerechtigd. Elk heeft 1 stem, de Praeses heeft 2 stemmen.
ONDERAFDELING 3: DE VERKIEZINGEN
Art. 13. §1. De verkiezing is geheim en schriftelijk. Eerst wordt de nieuwe Praeses verkozen. Daarna
wordt bij voorkeur deze volgorde gehanteerd: de Vice-Praeses, de Penningmeester, de Secretaris, de
Public Relations, de Schachtentemmer, de Cantor en tenslotte de Machinist. De nieuw verkozen
Praeses kan deze volgorde naar eigen goeddunken aanpassen in overleg met de pas afgetreden
Praeses.
§2. De wijze van stemming gebeurt als volgt: de senior slaat 3x. Bij de derde slag moeten alle
kandidaten opgestaan zijn. De volgorde waarop de kandidaten zijn rechtgestaan bepaalt tevens de
volgorde om te speechen, waarin ze hun standpunten uiteenzetten.
§3. Nadat alle kandidaten zich hebben kunnen verdedigen, worden de stembriefjes opgehaald door de
Vice-Praeses. Functies worden verkozen bij volstrekte meerderheid, zijnde de helft plus 1 stem.
Blanco en ongeldige stemmen tellen voor geen enkele kandidaat mee, maar tellen wel mee bij de
berekening van het quorum.
Art. 14. Indien niemand kandidaat is voor een bepaalde functie, wordt de verkiezing van die functie
uitgesteld naar een volgende cantus.
Art. 15. Wanneer niet alle functies verkozen geraken, kan de nieuw verkozen Praeses beslissen dat
die functies in het komend academiejaar niet in het nieuwe actief Praesidium zullen voorkomen. De

taken die die niet verkozen functies toebehoorden, zullen dan uitgeoefend worden door de overige
actief Praesidiumleden, zoals de Praeses opdraagt.
Titel 4: Werking
Art. 16. Alle leden onderwerpen zich aan de gelding van de regelmatig aangenomen statuten, het
gezag van de Praeses en het gezag van diegene die de Praeses aanduidt om het gezag te bewaren
op activiteiten, Zedenmeester genoemd, en dit in deze volgorde.
Art. 17. In alle aangelegenheden, die niet door de statuten beheerst worden, geldt de wil van de
Praeses als wet.
Art. 18. §1. De mogelijke sancties zijn de volgende, en in deze volgorde volgens de zwaarte van de
inbreuk:
1° Drinkstraffen;
2° Bierimpotentie;
3° Verwijdering van de activiteit;
4° Verbod om aan één of meerdere activiteiten deel te nemen;
5° Ontzetting uit het lidmaatschap.
§2. Niemand kan verplicht worden een sanctie uit te voeren. Weigeren een sanctie uit te voeren heeft
echter tot gevolg dat de sanctie verzwaard wordt, volgens de in §1 bepaalde volgorde.
§3. Er is een algemeen verbod op lijfsdwang. Hier wordt ten strengste op toegezien door de Praeses.
Art. 19. §1. Praesidiumleden die niet naar behoren hun functie vervullen en/of de bepalingen van
Artikel 16 overtreden, zullen aangemaand worden, hetzij door de Praeses, hetzij door de Praeses op
aanvraag van een ander praesidiumlid. Indien hieraan geen gevolg wordt gegeven, kan het in gebreke
blijvende praesidiumlid uit functie gezet worden met een volstrekte meerderheid, dit is de meerderheid
plus 1 stem. Het in gebreke blijvende praesidiumlid mag hierbij niet stemmen, de Praeses heeft 2
stemmen.
§2. De volgens §1 vrijgekomen functie, wordt terug verkozen op de eerstvolgende cantus. Het volgens
de bepalingen van §1 uit zijn functie ontzette praesidiumlid kan niet meer kandideren. De stemming
verloopt volgens de bepalingen van titel 3.
§3. Het uit zijn functie ontzette praesidiumlid is verplicht zijn lint over te dragen aan het nieuw
verkozen praesidiumlid. Dit lint wordt door het nieuw verkozen praesidiumlid terugbetaald aan het
afgezette praesidiumlid.
Art. 20. §1. Bij het vrijwillig neerleggen van een praesidiumfunctie wordt de procedure als bepaald in
titel 3 gevolgd, en dit op de eerste cantus volgende op het ontslag. Het opstappende praesidiumlid is
verplicht zijn lint over te dragen aan het nieuw verkozen praesidiumlid. Het nieuw verkozen
praesidiumlid betaald het lint terug aan zijn of haar voorganger.
§2. Wanneer de Praeses vrijwillig zijn functie neerlegt, volgt de Vice-Praeses die in al zijn of haar
hoedanigheden op. Voor de verkiezing van een nieuwe Vice-Praeses worden de bepalingen van titel 3
gevolgd, en dit op de eerste cantus volgend op het ontslag.
Art. 21. Het actief Praesidium vergadert op uitnodiging van de Praeses, en dit op wekelijkse basis
tijdens het academiejaar. Wanneer de Praeses het zo nodig acht, kan dit eenmalig of voor een door
hem/haar te bepalen periode tweewekelijks geschieden.

Titel 5. Interpretatie, wijzigingen en inwerkingtreding van de statuten
Art. 22. Enkel het actief Praesidium kan de statuten, bij enige onduidelijkheid, interpreteren.
Art. 23. §1. Wijzigingen kunnen enkel aangebracht worden door het actief Praesidium, en dit met
statutaire meerderheid, zijnde tweederde van de stemmen, waarbij de Praeses 2 stemmen heeft.
§2. Bij elke aangebrachte wijziging wordt de datum van de stemming vermeldt, evenals de aanduiding
van het toenmalig actief Praesidium, en dit door de vermelding Praesidium, gevolgd door het
academiejaar. Dit telkens wanneer er een nieuw lid, paragraaf, artikel of titel aan de statuten wordt
toegevoegd.
Art. 24. De statuten treden in werking op 9 mei 2012, en dit niet-retroactief.

