statuten
2020-2021
08 oktober 2020

1. De vereniging, haar doel en haar leden
Art. 1
Art. 2

Art. 3

Art. 4
Art. 5

Art. 6

Art. 7

Art. 8
Art. 9

De vereniging draagt als naam 'Poutrix, Vereniging zonder winstoogmerk', verder in deze
statuten aangeduid als de Vereniging of Poutrix.
De zetel van de Vereniging is gevestigd te Technologiepark Zwijnaarde 60, 9052 Zwijnaarde en
ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen: Dendermonde, Gent,
Oudenaarde. Zij mag worden overgebracht naar elk ander adres op het grondgebied Gent bij
eenvoudige beslissing door de Raad Van Bestuur.
Poutrix is een vereniging voor studenten burgerlijk ingenieur bouwkunde aan de Universiteit
Gent die uiting wil geven aan een interesse voor bouwkunde. Het doel van de Vereniging is
dan ook het vormen van een brug tussen de abstracte theoretische bouwkunde zoals deze
wordt aangebracht in de opleiding en de bouwkunde in de praktijk. Dit gebeurt door het
organiseren van activiteiten die het bouwkundig bedrijfsleven in de kijker zetten, of die een
uitbreiding vormen op de bestaande studie zoals werf- en bedrijfsbezoeken, lezingen en
andere activiteiten. De Vereniging kan al haar middelen aanwenden die rechtstreeks of
onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van dit doel.
De Vereniging is opgericht voor onbepaalde duur en kan ten allen tijde worden ontbonden.
Het aantal leden is onbeperkt maar moet ten minste vijf bedragen. De vereniging telt
effectieve en toegetreden leden. De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van
stemrecht op de Algemene Vergadering, komt uitsluitend toe aan de effectieve leden.
Uitzondering hierop zijn toegetreden leden die zich als officieel medewerker vooropstellen,
zoals vooropgesteld in Artikel 7, en dit ten laatste op de laatste Algemene Vergadering van
het werkjaar. Zij beschikken eveneens over de volheid van het lidmaatschap. Latere
toegetreden leden verkrijgen geen stemrecht op de Algemene Vergadering.
Als effectief lid kan tot de vereniging toetreden elke natuurlijke persoon die student burgerlijk
ingenieur bouwkunde is aan de Universiteit Gent of elke natuurlijke persoon die de
doelstelling van de Vereniging zoals beschreven in Art. 3 onderschrijft en wil helpen
verwezenlijken. Elk effectief lid dient aanvaard te worden door de Algemene Vergadering. De
secretaris van de Raad Van Bestuur houdt een register van de effectieve leden bij op de zetel
van de Vereniging.
Als toegetreden lid kan tot de vereniging toetreden elke natuurlijke persoon die student
burgerlijk ingenieur bouwkunde is aan de Universiteit Gent. Zij verbinden zich ertoe zich
onbezoldigd in te zetten in het algemene belang van de Vereniging en worden als dusdanig
aangeduid als medewerkers. Zij kunnen worden uitgesloten uit de Vereniging bij besluit van
de Raad Van Bestuur. Toegetreden leden hebben het recht om de Algemene Vergadering bij
te wonen en hebben hierin een stemrecht conform Art. 5.
De maximumbijdrage voor effectieve en toegetreden leden bedraagt €10.
Het erelidmaatschap kan worden aangeboden aan oud-leden van de Vereniging en de
academische staf van de Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur aan de
Universiteit Gent indien de Raad Van Bestuur oordeelt dat zij een bijzondere bijdrage hebben
geleverd tot de bloei van de Vereniging. Ereleden behoren tot de toegetreden leden en
hebben conform Art. 5 geen stemrecht op de Algemene Vergadering.

Art. 10

Art. 11

Alle leden, ereleden en toegetreden leden kunnen ten allen tijde uit de Vereniging treden.
Het ontslag moet schriftelijk kenbaar gemaakt worden aan de voorzitter van de Raad Van
Bestuur. De betaalde bijdrage is niet terugvorderbaar.
Elk lid van de Vereniging kan op initiatief van een ander lid met een motie van wantrouwen
afgezet worden indien eerstgenoemde op de hoogte wordt gesteld minstens 8 dagen voor de
Algemene Vergadering waarop over de motie van wantrouwen gestemd zal worden.
Bovendien moeten zowel het eerstgenoemde lid als het initiatiefnemend lid zich hebben
kunnen verdedigen of motiveren en moet de motie van wantrouwen goedgekeurd worden
met een tweederde meerderheid door de Algemene Vergadering. Eventuele vetostemmen
zijn niet geldig.

2. De Raad Van Bestuur
Art. 12

Art. 13

Art. 14

Art. 15

De Vereniging wordt bestuurd door de Raad Van Bestuur, dewelke bestaat uit tenminste vijf
natuurlijke personen en hun aantal moet steeds kleiner zijn dan het aantal effectieve leden.
De leden van de Raad Van Bestuur worden verkozen door de Algemene Vergadering met
gewone meerderheid en voeren hun mandaat onbezoldigd uit. De Algemene Vergadering
verkiest onder de leden van de Raad Van Bestuur een voorzitter, een vice-voorzitter, een
penningmeester en een secretaris, dewelke vier fysiek verschillende personen moeten zijn.
De vice-voorzitter treedt op als plaatsvervanger van de voorzitter. De andere personen die
deel uitmaken van de Raad Van Bestuur zijn bestuurders.
Zo door vrijwillig ontslag, afzetting of welke reden dan ook het aantal bestuurders is
teruggevallen, blijven de overige bestuurders in functie, maar moet de Algemene Vergadering
binnen een periode van 30 dagen nieuwe bestuurders aanstellen zodanig dat het vereiste
aantal bestuurders opnieuw gehaald wordt.
De Raad Van Bestuur vergadert volgens het stelsel der beraadslagende vergadering. De helft
van de leden moet aanwezig zijn en beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid
van de aanwezige leden. In geval van ex aequo is de stem van de voorzitter of zijn
plaatsvervanger doorslaggevend. De voorzitter heeft eveneens een vetostemrecht tijdens de
vergadering.
Elke bestuurder kan op initiatief van een effectief lid van de Vereniging met een motie van
wantrouwen afgezet worden indien de bestuurder op de hoogte wordt gesteld minstens 8
dagen voor de Algemene Vergadering waarop over de motie van wantrouwen gestemd zal
worden. Bovendien moeten zowel de eerstgenoemde bestuurder als het initiatiefnemend lid
zich hebben kunnen verdedigen of motiveren en moet de motie van wantrouwen
goedgekeurd worden met een tweederde meerderheid door de Algemene Vergadering.
Eventuele vetostemmen zijn niet geldig.

3. De Algemene Vergadering
Art. 16

Art. 17

Art. 18

Art. 19

Art. 20

De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden, aangevuld met
toegetreden leden met volheid van lidmaatschap conform Artikel 5, en wordt voorgezeten
door de voorzitter van de Raad Van Bestuur. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt zij
voorgezeten door de vice-voorzitter van de Raad Van Bestuur of de oudste van de aanwezige
leden. De secretaris van de Raad Van Bestuur treedt op als secretaris van de Algemene
Vergadering en neemt als dusdanig notulen, maakt een verslag op en houdt een register bij
van alle beslissingen van de Algemene Vergadering.
De Algemene Vergadering neemt beslissingen met tweederde meerderheid van de aanwezige
leden, uitgezonderd die bevoegdheden dewelke volgens de statuten een andere meerderheid
vergen.
De Algemene Vergadering is uitsluitend bevoegd voor het wijzigen van de statuten, het
benoemen en ontslaan van bestuurders en de leden van het Dagelijks Bestuur, het
goedkeuren van de jaarlijkse rekeningen en begroting, kwijting aan zijn bestuurders, het
ontbinden van de vereniging, de omzetting van de vereniging in een vennootschap met
sociaal oogmerk alsook alle gevallen waarin de statuten dat vereisen.
De Algemene Vergadering komt tenminste eenmaal per jaar samen en wordt samengeroepen
door de voorzitter of plaatsvervangende voorzitter van de Raad Van Bestuur, of wanneer één
vijfde van de leden dit vraagt. De oproeping geschiedt via een schriftelijk medium naar keuze
ten minste acht dagen voor de voorgestelde datum. De oproeping moet de plaats, dag en uur
van de vergadering vermelden alsook de agenda bevatten. Onderwerpen die niet op de
agenda voorkomen moeten behandeld worden indien minstens één vijfde van de aanwezige
leden hierom vraagt.
Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten indien die wijziging gedetailleerd
op de agenda is vermeld.

4. Het Dagelijks Bestuur
Art. 21

Art. 22

De taken in verband met het dagelijks bestuur van de Vereniging worden overgedragen aan
het Dagelijks Bestuur. Het Dagelijks Bestuur wordt onderverdeeld in verschillende
bestuursfuncties, dewelke worden ingericht of opgeheven bij besluit van de Raad Van Bestuur
en kunnen worden ingevuld door een door de Raad Van Bestuur vastgesteld aantal personen.
De bestuursfuncties ingericht door de Raad Van Bestuur moeten openlijk kenbaar gemaakt
worden en kandidatuurstelling moet schriftelijk ingediend te worden bij de voorzitter van de
Raad Van Bestuur.
De invulling van de bestuursfuncties uit het Dagelijks Bestuur wordt verkozen door de
Algemene Vergadering met gewone meerderheid. In geval van ex aequo is de stem van de
voorzitter van de Raad Van Bestuur of zijn plaatsvervanger doorslaggevend. Het nieuw
verkozen Dagelijks Bestuur start haar werking vanaf het vooraf door de Algemene
Vergadering bepaalde tijdstip.

Art. 23

Art. 24

Art. 25

Art. 26

Een verkiesbaar gesteld lid heeft geen stemrecht in de verkiezing van de functie waarvoor het
lid zich verkiesbaar heeft gesteld. Het lid behoudt wel het stemrecht in de verkiezing van de
overige functies.
Het Dagelijks Bestuur handelt als college en komt samen op bestuursvergaderingen, dewelke
worden ingericht op initiatief van de voorzitter van de Raad Van Bestuur of zijn
plaatsvervanger. Bestuursvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de Raad
Van Bestuur of zijn plaatsvervanger.
De secretaris van de Raad Van Bestuur neemt notulen bij elke bestuursvergadering en maakt
hiervan een verslag op. Deze verslagen moeten ten allen tijde door alle leden opgevraagd
kunnen worden.
Elk lid van het Dagelijks Bestuur kan op initiatief van een ander lid van de Vereniging met een
motie van wantrouwen afgezet worden indien eerstgenoemde op de hoogte wordt gesteld
minstens 8 dagen voor de Algemene Vergadering waarop over de motie van wantrouwen
gestemd zal worden. Bovendien moeten zowel eerstgenoemde als het initiatiefnemende lid
zich hebben kunnen verdedigen of motiveren en moet de motie van wantrouwen
goedgekeurd worden met een tweederde meerderheid door de Algemene Vergadering.
Eventuele vetostemmen zijn niet geldig.

5. Begroting en rekeningen
Art. 27

Art. 28

Het werkingsjaar van de Vereniging begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van het
eerstvolgende kalenderjaar. De Raad Van Bestuur bereidt de begroting en de rekening voor
en legt deze ter goedkeuring voor aan de eerstvolgende Algemene Vergadering.
Het rekeningnummer van de Vereniging is BE28 7360 1906 5820. Enkel de voorzitter van de
Raad Van Bestuur, de vicevoorzitter en de penningmeester beschikken over de volmachten
over deze rekening. De volmachtdragers mogen onafhankelijk van elkaar optreden,
uitgezonderd voor transacties naar een vreemde rekening die het bedrag van €3000
overschrijden. In dit geval is expliciete goedkeuring van voornoemde volmachtdragers
benodigd.

6. Verzekering van materiaal
Art. 29

Art. 30

Tot bedragen van €200 voorziet de Vereniging in de volledige vergoeding van geleden schade
aan goederen van de leden. Voor bedragen groter dan €200 wordt de vergoeding van de
geleden schadegeval per geval bekeken en wordt geen volledige vergoeding gegarandeerd.
De uitbetaling van de vergoeding moet eerst besproken worden met de overige leden van de
Raad Van Bestuur. Vooraleer het vastgestelde bedrag overgemaakt kan worden, moet een
factuur doorgestuurd worden naar de penningmeester.
Als de eigenaar van het materiaal zich niet kan vinden in het voorstel van de Raad Van
Bestuur, kan er op de eerstvolgende vergadering van de Raad Van Bestuur een stemming
gehouden worden. Daar wordt eerst gestemd over het akkoord gaan met de oorspronkelijke
beslissing of over het aanvechten ervan. Bij meer dan 50% van de stemmen "voor akkoord",

Art. 31

wordt het voorstel van de Raad Van Bestuur bekrachtigd. Bij minder dan 50% van de
stemmen "voor akkoord" worden alternatieven besproken en volgt een nieuwe stemming. De
voorzitter van de Raad Van Bestuur behoudt in al deze stemmingen zijn vetostemrecht.
De verzekering is van toepassing voor alle materiaal van de leden dat benodigd is om de
activiteit te laten doorgaan, zoals een auto, een laptop of een geluidsinstallatie. Materiaal dat
gebruikt word op een activiteit, maar niet noodzakelijk is valt hier dus niet onder,
bijvoorbeeld gsm, mp3-spelers en persoonlijke spullen. Bovendien moet het noodzakelijk zijn
van het gebruik van dit materiaal schriftelijk worden geregistreerd, en dit op het verslag van
de laatste bestuursvergadering voorafgaand aan de activiteit.

7. Ontbinding van de Vereniging
Art. 32

De Vereniging kan enkel ontbonden worden door de Algemene Vergadering met 4/5
stemmen van de aanwezige leden. Bij ontbinding van de Vereniging wordt het netto actief
geschonken aan Artsen Zonder Grenzen.

