Solvay Kring VUB
Wijziging statuten
Het jaar tweeduizend negentien, op 20 februari.
Hierbij verklaar ik, Manon Verhaeghe, voorzitter van de Solvay Kring voor het
academiejaar 2018-2019
dat:
Er op de Algemene Vergadering die statutair werd bijeengeroepen op 17 december 2018
voldoende aanwezigen waren (57) om te voldoen aan het aanwezigheidsquorum (1/10 van de
stemgerechtigde leden cfr. Art. 18 (dit jaar 402 effectieve leden).
De dagorde volgend
1. Aanpassing statuten
Artikel 3
De zetel van de Solvay Kring is gevestigd op P/a BSG gtgv, campus Vrije Universiteit Brussel,
Pleinlaan 2, 1050 Brussel, Gebouw F, lokaal F070.
Artikel 8
Sympathiserende leden zijn leden die de kring in zijn werking ondersteunen en die als dusdanig
door het bestuur worden benoemd. Sympathiserende leden hebben geen stemrecht.
Daarbuiten kent de kring ook oud-l eden, verenigd in Solvay Schools Alumni vzw. Oud-leden
hebben geen stemrecht.
Artikel 12
Het bestuur kan een blaam richten tot een lid van de Solvay Kring nadat het de gelegenheid
heeft gehad zich te verantwoorden. Het bestuur kan slechts de uitsluiting van een lid uitspreken
met een meerderheid van twee derden.

De helft van de stemmen berust echter op de leden van het kernbestuur, cfr. art. 25, die op een
onderscheidbaar formulier stemmen.
Het kernbestuur moet ook voldoen aan een quorum van de helft + 1.
Het uittredend lid kan de terugbetaling van de gestorte lidgelden of andere geleverde prestaties
niet eisen.
Artikel 17
De Algemene Vergadering wordt samengeroepen door de Voorzitter van de Solvay Kring. Een
Buitengewone Algemene Vergadering moet worden samengeroepen na schriftelijke aanvraag
van ½ van de bestuursleden van de Solvay Kring of na schriftelijke aanvraag van ¼ der
effectieve leden van de Solvay Kring.
De leden moeten minstens vijf werkdagen op voorhand gewaarschuwd worden via e-mail of
sociale media. Deze bijeenroeping moet een gedetailleerde dagorde bevatten. De vergadering
moet dan gehouden worden binnen de dertig dagen na het indienen van het verzoek.
Artikel 18
De Algemene Vergadering kan slechts geldig vergaderen en besluiten nemen indien 1/10 van
de effectieve leden aanwezig is. Indien dit quorum niet bereikt wordt, is de volgende Algemene
Vergadering geldig, ongeacht het aantal aanwezige effectieve leden.
Tussen beide Algemene Vergaderingen moet minstens een tijdspanne van een week liggen,
met ongewijzigde agendapunten.
Artikel 23
Alleen effectieve leden zijn verkiesbaar in de organen van de Solvay Kring. cfr. art.8
Artikel 25. §1:
Het bestuur telt 4 kernfuncties, verzameld in het kernbestuur:
Een Voorzitter:

De Voorzitter zit de bestuursvergaderingen en de Algemene Vergadering voor, organiseert de
Algemene Vergadering, vertegenwoordigt de Solvay Kring op allerhande gelegenheden,
organiseert allerhande activiteiten en staat in voor de verkiezing van het nieuw bestuur.
Hij draagt de volledige verantwoordelijkheid over de aanwezige leden en deelnemers tijdens
alle georganiseerde activiteiten (zowel op de campus als op verplaatsing). De Voorzitter kan
zich laten vervangen of bijstaan door een gevolmachtigde plaatsvervanger, bij voorkeur de
Ondervoorzitter.
Een Ondervoorzitter:
De Ondervoorzitter vervangt de Voorzitter bij diens afwezigheid en neemt ook diens
verantwoordelijkheid over. De Ondervoorzitter is tevens de permanente vertegenwoordiger
binnen het BSG Convent.
Een Secretaris:
De Secretaris maakt een verslag van alle bestuursvergaderingen en van alle activiteiten. Voor
deze laatste is de secretaris bevoegd om beroep te doen op de verantwoordelijken van de
respectievelijke activiteiten; i.e. het hoofd van het comité waaronder de activiteit valt. De
secretaris is verantwoordelijk voor de voorlichting van de studenten op vlak van
studentenvertegenwoordiging.
Hij/zij is belast met het opstellen en bewaren van de documenten en brieven die, zo zij van het
bestuur uitgaan, steeds in twee exemplaren moeten voorkomen. Hij/zij moet op vraag van een
bestuurslid of een effectief lid dit archief binnen een redelijke termijn ter beschikking kunnen
stellen.
De secretaris is verantwoordelijk voor de communicatie van de Solvay Kring, zowel intern
als extern.
Een Penningmeester:
De Penningmeester houdt de boekhouding van de kring bij, stelt een financieel verslag op van
elke activiteit, stelt het globaal financiële jaarverslag van de kring op, is verantwoordelijk, samen
met de Voorzitter, voor alle inkomsten en uitgaven van de Kring.

Op verzoek van het bestuur moet de Penningmeester verslag uitbrengen over het financieel
beleid van de Solvay Kring.
§2. Cumulatie van kernfunctie, zowel intern (binnen de Solvay Kring) als extern (alle door de
Studentenraad van de Vrije Universiteit Brussel erkende kringen, met inbegrip van het Brussels
Studenten Genootschap, Studiekring Vrij Onderzoek, Moeial en de Studentenraad) is niet
mogelijk.
Het bestuur kan uitgebreid worden met meerdere leden en functies, zijnde gewone
bestuursleden.
§3: De Voorzitter van de Solvay Kring (al dan niet in waarnemende functie) kan niet tezelfdertijd
tot het voorzitterschap behoren van een bestuurs - of beslissingsorgaan aan de Vrije
Universiteit Brussel.
Artikel 25bis
INISOL is een onafhankelijk beheerd onderdeel van de Solvay Kring. Het bestuur telt minstens
één vertegenwoordiger van de Initiatiefgroep Solvay (INISOL). Deze vertegenwoordiger wordt
door het kernbestuur van de Solvay Kring aangeduid, in overleg met het kernbestuur van de
Initiatiefgroep Solvay. INISOL-vertegenwoordigers zijn gewone bestuursleden.
Artikel 25ter
In het bestuur dient er een Coördinator Faculteitsvertegenwoordiging aangeduid te worden.
Deze staat in voor het overleg tussen studentenafgevaardigden in de opleidingsraad,
onderwijsraad, vakgroepsraden en Faculteitsraad en zorgt bovendien voor een nauw contact
met de studentenafgevaardigden in het Faculteitsbestuur en de Raad van Bestuur.
Deze rapporteert op de bestuursvergadering van de kring over alle materie aangaande
studentenvertegenwoordiging.
De cumulatie van deze functie is niet mogelijk tussen alle door de Studentenraad van de Vrije
Universiteit Brussel erkende facultaire kringen

Artikel 27
Het bestuur is verplicht jaarlijks een kalender op te stellen betreffende de activiteiten die
georganiseerd werden per academiejaar. Dit programma moet worden opgenomen in het
jaarlijkse verslag bestemd voor het BSG en de Studentenraad (lees: financieel & moreel
verslag).
Artikel 28
Het bestuur komt wekelijks samen tijdens het academiejaar met uitzondering van vakantie-,
blok- en examenperiode. Deze samenkomst wordt de bestuursvergadering benoemd.
Het bestuur wordt samengeroepen door de Voorzitter van de Solvay Kring. Een Buitengewone
bestuursvergadering moet samengeroepen worden op aanvraag van ¼ van de leden van het
bestuur.
Artikel 30. De bestuursvergadering evenals de overige vergaderingen worden voorgezeten
door de Voorzitter of bij diens ontstentenis, wordt de vergadering voorgezeten door de eerste
van volgende volgorde die aanwezig is: de Ondervoorzitter, de Penningmeester, de Secretaris.
Is dit niet mogelijk, dan wordt het lid met de meeste jaren bestuurservaring als voorzitter van de
vergadering aangeduid.
De dagorde wordt bepaald door de Voorzitter. Elk lid van het bestuur krijgt tijdens de
bestuursvergadering de kans om punten toe te voegen aan de dagorde tijdens de zogenaamde
“varia”-ronde op het einde van de vergadering.
Artikel 32
Het bestuur is bevoegd om op te treden als onderzoekscommissie ter beoordeling van de
gevallen en bepalingen voorzien in de statuten.
Artikel 35
De kernbestuursleden beslissen, bij gewone meerderheid, over de aanvaarding van een
kandidaat bestuurslid.

Eens men tot bestuurslid werd benoemd, wordt men geacht bestuurslid te blijven tot men
schriftelijk zijn ontslag aan de voorzitter indient of conform artikel 31 statutair ontslagen wordt of
niet langer voldoet aan de in artikel 8 gestelde voorwaarden voor het effectieve lid zijn.
Artikel 37
De Voorzitter en Ondervoorzitter worden jaarlijks verkozen tijdens anonieme en schriftelijke
verkiezingen die twee opeenvolgende dagen duren. Deze verkiezingen dienen plaats te vinden
in de maanden april, mei of juni. De exacte datum en plaats van de verkiezingen worden
bepaald door de huidige Voorzitter. De verkiezingen kunnen niet plaatsvinden tijdens een
vakantieperiode.
Stemrecht wordt toegekend aan alle effectieve leden, zoals gedefinieerd in artikel 7, en alle
stemgerechtigde bestuursleden, artikel 38. De stemgerechtigde bestuursleden stemmen op een
onderscheidbaar stemformulier.
Bij (onder)voorzitter-verkiezingen dient minstens ¼ van de effectieve leden aan de stemming
deel te nemen. Indien dit quorum niet bereikt wordt, dienen nieuwe verkiezingen uitgeschreven
te worden en dit totdat het quorum wel wordt behaald. Het oude bestuur behoudt zijn mandaat
tot het nieuwe bestuur verkozen is.
Alle tijdens de stemronde uitgebrachte stemmen vertegenwoordigen samen een gewicht van
100%. De stemmen uitgebracht door de effectieve leden, met uitsluiting van stemgerechtigde
bestuursleden, vertegenwoordigen een gewicht van 50%.
De stemmen uitgebracht door de stemgerechtigde bestuursleden vertegenwoordigen eveneens
een gewicht van 50%.
De kandidaat-voorzitters en/of - ondervoorzitters worden verkozen bij gewone meerderheid van
stemmen.
Indien in de eerste ronde van de verkiezingen geen van de kandidaten een meerderheid haalt,
wordt een tweede ronde georganiseerd. De tweede ronde vindt plaats een week na de eerste
dag van de eerste verkiezingen. In de tweede ronde worden enkel de kandidaat met de meeste

en de kandidaat met de op een na meeste stemmen uit de eerste ronde toegelaten als
kandidaat.
Artikel 39. De kandidaat-voorzitter kan zijn kandidatuur pas indienen na aanvang van zijn
tweede bestuursjaar. Indien dit niet mogelijk is, dan pas kan iemand anders in aanmerking
komen voor de functie van Voorzitter.
Volwaardig bestuurslid is men als men bestuurslid is op de dag van de Algemene Vergadering
of, in het jaar dat men zijn kandidatuur indient, op de uiterste dag van periode van de
kandidatuurstelling.
Elke kandidaat-voorzitter mag op het moment van zijn kandidatuurstelling niet meer
ingeschreven zijn voor vakken van 1e en 2e bachelor. Voor vakken van 2e bachelor kan een
uitzondering worden gemaakt mits goedkeuring van het bestuur. De Voorzitter legt de
kandidatuur voor aan het bestuur op de eerstvolgende bestuursvergadering na de
kandidatuurlegging. cfr. art. 29
Artikel 40
De kandidaat-ondervoorzitter kan zijn kandidatuur pas indienen na aanvang van zijn tweede
bestuursjaar. Indien dit niet mogelijk is, dan pas kan iemand anders in aanmerking komen voor
de functie van Ondervoorzitter.
Volwaardig bestuurslid is men als men bestuurslid is op de dag van de Algemene Vergadering
of, in het jaar dat men zijn kandidatuur indient, op de uiterste dag van periode van de
kandidatuurstelling.
Elke kandidaat-ondervoorzitter mag op het moment van zijn kandidatuurstelling niet meer
ingeschreven zijn voor vakken van 1e bachelor.
Artikel 41. Schrappen
Artikel 42

De verkozen voorzitter en ondervoorzitter kennen samen de andere bestuursfuncties toe. Ze
doen dit naar gezond verstand en vermogen.
Artikel 44
Om tot ontbinding van de Solvay Kring over te gaan is de unanimiteit van het huidig kernbestuur
en het akkoord vereist van 3/4 van de effectieve leden. De beslissing om tot ontbinding over te
gaan kan enkel genomen worden tijdens de Algemene Vergadering.
Artikel 45
Bij ontbinding van de kring waarschuwt het bestuur de Studentenraad en de beheerders van de
proseniorenrekening. Zij stellen dan curatoren aan die ervoor zullen zorgen dat, na vereffening
van alle schulden, de resterende bezittingen van de kring aan de Sociale Sector Studenten
zullen overgedragen worden.
Artikel 47. Schrappen
Artikel 49. Schrappen

Statuten Solvay Kring

TITEL I – BENAMING, ZETEL, DOEL EN DUUR
Artikel 1 De naam van de vereniging luidt: SOLVAY KRING, afgekort
SK of $K.
Artikel 2 De Solvay Kring is gestoeld op het principe van het Vrij Onderzoek
en is in eerste instantie een apolitieke vereniging.
Artikel 3. De zetel van de Solvay Kring is gevestigd op P/a BSG gtgv,
campus Vrije Universiteit Brussel, Pleinlaan 2, 1050 Brussel, Gebouw F,
lokaal F070.
Artikel 4 De Solvay Kring groepeert de studenten Handelsingenieur van de Solvay Business
School van de Vrije Universiteit Brussel. Dit omvat de studierichtingen Bachelor of Science
in de TEW: Handelsingenieur, Master of Science in de TEW Handelsingenieur en Master of
Science in Business & Technology.
Artikel 5 De Solvay Kring heeft tot doel alle verrichtingen te doen die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met: - het behartigen van de specifieke belangen van de
studenten gegroepeerd in de richtingen vermeld in artikel 4. - de organisatie van het
faculteitsleven.

-

de

ontwikkeling

van

de

Solvay

Business

School.

-

het

vertegenwoordigen van haar leden in het Brussels Studenten Genootschap en deze
vereniging te steunen bij het vertegenwoordigen van de materiele en morele belangen
van de studenten van de Vrije Universiteit Brussel. - het leggen van contacten met de
studenten van gelijkaardige faculteiten.
Artikel 6 De Solvay Kring werd opgericht op 28 september 1969 te
Brussel. De duur van de vereniging is onbeperkt.

Artikel 7 Solvay Kring erkent de “Universele verklaring van de rechten van de mens” en
“het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de

fundamentele vrijheden”, ondertekend te Rome op 4 november 1950
TITEL II – DE LEDEN
Artikel 8 De Solvay Kring kent effectieve leden, niet-effectieve leden, sympathiserende
leden en ereleden.
Effectieve leden zijn leden die het principe van het Vrij Onderzoek onderschrijven, student
zijn aan de Vrije Universiteit Brussel en tot de studierichtingen vermeld in artikel 4
behoren.
Niet-effectieve leden mogen toetreden tot het bestuur mits goedkeuring van de voorzitter
en gehele bestuur. Niet-effectieve leden hebben geen stemrecht.
Sympathiserende leden zijn leden die de kring in zijn werking ondersteunen en die als
dusdanig door het bestuur worden benoemd. Sympathiserende leden hebben geen
stemrecht.
Ereleden zijn leden die student zijn of waren aan de Vrije Universiteit Brussel en die als
dusdanig door het bestuur worden benoemd wegens de bijzondere verdiensten die ze de
Solvay Kring hebben bewezen of nog zullen bewijzen en het belang dat zij hem
bijbrengen. Oud-voorzitters zijn van rechtswege ereleden.
Daarbuiten kent de kring ook oud-leden, verenigd in Solvay Schools Alumni vzw.
Oud-leden hebben geen stemrecht.
Artikel 9 Slechts de effectieve leden en de ereleden hebben stemrecht
op de Algemene Vergadering.
Artikel 10 Een lid van de Solvay Kring mag geen lid zijn van een vereniging die in strijd
is met de principes van de Vrije Universiteit Brussel en het Vrij Onderzoek. De leden
sluiten zich rechtstreeks aan bij de Solvay Kring.
Artikel 11 Elk lid van de Solvay Kring is vrij zich uit de Solvay Kring terug te

trekken, mits melding hiervan te maken aan het bestuur.
Artikel 12 Het bestuur kan een blaam richten tot een lid van de Solvay Kring nadat het de
gelegenheid heeft gehad zich te verantwoorden. Het bestuur kan slechts de uitsluiting van
een lid uitspreken met een meerderheid van twee derden.
De helft van de stemmen berust echter op de leden van het kernbestuur, cfr. art. 25, die op
een onderscheidbaar formulier stemmen.
Het kernbestuur moet ook voldoen aan een quorum van de helft + 1.
Het uittredend lid kan de terugbetaling van de gestorte lidgelden of andere geleverde
prestaties niet eisen.
Artikel 13 Het lidgeld mag de 15 euro niet overschrijden. Het bedrag van het lidgeld wordt
vastgesteld, bij gewone meerderheid van stemmen, op de eerste bestuursvergadering van
het academiejaar. Effectieve leden worden van lidgeld vrijgesteld.
TITEL III – DE ALGEMENE VERGADERING
Artikel 14 De Algemene Vergadering is het soevereine en hoogste orgaan van de Solvay
Kring en is samengesteld uit alle effectieve leden en alle ereleden, zoals omschreven in
artikel 8. De Algemene Vergadering komt minstens 2 keer per bestuursjaar bijeen. Dit
gebeurt in april/mei en november/december, met uitzondering van de vakantieperiodes. De
Algemene Vergadering, zowel de Gewone als de Buitengewone, worden gehouden op de
zetel van de Solvay Kring of op iedere andere plaats aangeduid in de bijeenroeping.
Artikel 15 De Algemene Vergadering beslist over de goedkeuring van het jaarverslag,
bestaande uit het financieel en moreel verslag, van het uittredende bestuur en verleent
kwijting aan dit uittredende bestuur. De Algemene Vergadering is bevoegd de statuten van
de Solvay Kring te wijzigen volgens de procedure vermeld in artikel 18.
Artikel 16 Iedere Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter van de
Solvay Kring of, bij zijn afwezigheid, door de Ondervoorzitter. De Voorzitter duidt de

Secretaris aan. De vergadering kan onder haar leden één stemopnemer aanduiden.
Artikel 17 De Algemene Vergadering wordt samengeroepen door de Voorzitter van de
Solvay Kring. Een Buitengewone Algemene Vergadering moet worden samengeroepen na
schriftelijke aanvraag van ½ van de bestuursleden van de Solvay Kring of na schriftelijke
aanvraag van ¼ der effectieve leden van de Solvay Kring.
De leden moeten minstens vijf werkdagen op voorhand gewaarschuwd worden via e-mail of
sociale media. Deze bijeenroeping moet een gedetailleerde dagorde bevatten. De
vergadering moet dan gehouden worden binnen de dertig dagen na het indienen van het
verzoek.
Artikel 18 De Algemene Vergadering kan slechts geldig vergaderen en besluiten nemen
indien 1/10 van de effectieve leden aanwezig is. Indien dit quorum niet bereikt wordt, is de
volgende Algemene Vergadering geldig, ongeacht het aantal aanwezige effectieve leden.
Tussen beide Algemene Vergaderingen moet minstens een tijdspanne van een week liggen,
met ongewijzigde agendapunten.
Artikel 19 De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige
stemmen.
Bij wijziging van de statuten is een 2/3 meerderheid van de aanwezige stemmen
vereist en dient 1⁄2 van de effectieve leden aanwezig te zijn.
Artikel 20 De verslagen van de Algemene Vergaderingen worden ondertekend door de
Voorzitter, door de Secretaris, door de Stemopnemer en door de aanwezige leden die
erom verzoeken. De afschriften of uittreksels, bij het BSG of ergens anders voor te
leggen, worden ondertekend door de Voorzitter of door twee leden van het bestuur.
Artikel 21 De Algemene Vergadering kan slechts geldig vergaderen over punten die in de
dagorde voorkomen. Elk lid kan een punt op de dagorde laten verschijnen mits dit ten
laatste 7 dagen na het verschijnen van de dagorde schriftelijk bij de Voorzitter van de
Solvay Kring wordt ingediend.

Artikel 22 Elke stellingname van politieke aard en met doel de opinie van de studenten
van de Solvay Kring te weerspiegelen, zal met een meerderheid van 2/3 van de
aanwezige effectieve leden moeten genomen worden.
TITEL IV – HET BESTUUR

Artikel 23 Alleen effectieve leden zijn verkiesbaar in de organen van de
Solvay Kring. cfr. art.8
Artikel 24 De bestuursleden ondertekenen op de eerste bestuursvergadering van het
academiejaar volgende formule: “Wij ondergetekenden, (de namen van de bestuursleden) ,
verklaren op onze eer een aanhanger te zijn van het Vrij Onderzoek, d.w.z. van het
onbaatzuchtig nastreven van de waarheid door de wetenschap, hetgeen inhoudt het
verwerpen

van

ieder

gezagsprincipe

in

verstandelijke,

wijsgerige

en

morele

aangelegenheden, alsmede het verwerpen van iedere geopenbaarde waarheid. Wij
verklaren in overeenstemming hiermede te handelen.”
Artikel 25
§1: Het bestuur telt 4 kernfuncties, verzameld in het kernbestuur:
De Voorzitter: De Voorzitter zit de bestuursvergaderingen en de Algemene Vergadering
voor, organiseert de Algemene Vergadering, vertegenwoordigt de Solvay Kring op
allerhande gelegenheden, organiseert allerhande activiteiten en staat in voor de verkiezing
van het nieuw bestuur.
Hij draagt de volledige verantwoordelijkheid over de aanwezige leden en deelnemers
tijdens alle georganiseerde activiteiten (zowel op de campus als op verplaatsing). De
Voorzitter kan zich laten vervangen of bijstaan door een gevolmachtigde plaatsvervanger,
bij voorkeur de Ondervoorzitter.
De Ondervoorzitter: D
 e Ondervoorzitter vervangt de Voorzitter bij diens afwezigheid en

neemt ook diens verantwoordelijkheid over. De Ondervoorzitter is tevens de permanente
vertegenwoordiger binnen het BSG Convent.
De Secretaris: D
 e Secretaris maakt een verslag van alle bestuursvergaderingen en van
alle activiteiten. Voor deze laatste is de secretaris bevoegd om beroep te doen op de
verantwoordelijken van de respectievelijke activiteiten; i.e. het hoofd van het comité
waaronder de activiteit valt. De secretaris is verantwoordelijk voor de voorlichting van de
studenten op vlak van studentenvertegenwoordiging.
Hij/zij is belast met het opstellen en bewaren van de documenten en brieven die, zo zij van
het bestuur uitgaan, steeds in twee exemplaren moeten voorkomen. Hij/zij moet op vraag
van een bestuurslid of een effectief lid dit archief binnen een redelijke termijn ter
beschikking kunnen stellen.
De secretaris is verantwoordelijk voor de communicatie van de Solvay Kring, zowel intern
als extern.
De Penningmeester: D
 e Penningmeester houdt de boekhouding van de kring bij, stelt een
financieel verslag op van elke activiteit, stelt het globaal financiële jaarverslag van de kring
op, is verantwoordelijk, samen met de Voorzitter, voor alle inkomsten en uitgaven van de
Kring.
Op verzoek van het bestuur moet de Penningmeester verslag uitbrengen over het
financieel beleid van de Solvay Kring.
§2: Cumulatie van kernfunctie, zowel intern (binnen de Solvay Kring) als extern (alle door
de Studentenraad van de Vrije Universiteit Brussel erkende kringen, met inbegrip van het
Brussels

Studenten

Genootschap,

Studiekring

Vrij

Onderzoek,

Moeial

en

de

Studentenraad) is niet mogelijk.
Het bestuur kan uitgebreid worden met meerdere leden en functies, zijnde gewone
bestuursleden.
§3: De Voorzitter van de Solvay Kring (al dan niet in waarnemende functie) kan niet

tezelfdertijd tot het voorzitterschap behoren van een bestuurs - of beslissingsorgaan aan
de Vrije Universiteit Brussel.
Artikel 25bis INISOL is een onafhankelijk beheerd onderdeel van de Solvay Kring. Het
bestuur telt minstens één vertegenwoordiger van de Initiatiefgroep Solvay (INISOL). Deze
vertegenwoordiger wordt door het kernbestuur van de Solvay Kring aangeduid, in overleg
met het kernbestuur van de Initiatiefgroep Solvay. INISOL-vertegenwoordigers zijn gewone
bestuursleden.
Artikel 25ter In het bestuur dient er een Coördinator Faculteitsvertegenwoordiging
aangeduid te worden. Deze staat in voor het overleg tussen studentenafgevaardigden in
de opleidingsraad, onderwijsraad, vakgroepsraden en Faculteitsraad en zorgt bovendien
voor een nauw contact met de studentenafgevaardigden in het Faculteitsbestuur en de
Raad van Bestuur.
Deze rapporteert op de bestuursvergadering van de kring over alle materie aangaande
studentenvertegenwoordiging.
De cumulatie van deze functie is niet mogelijk tussen alle door de Studentenraad van de
Vrije Universiteit Brussel erkende facultaire kringen
Artikel 26 Het bestuur is belast met de dagelijkse werking van de Solvay Kring. Het wordt
voorgezeten door de Voorzitter van de Solvay Kring.
Artikel 27 Het bestuur is verplicht jaarlijks een kalender op te stellen betreffende de
activiteiten die georganiseerd werden per academiejaar. Dit programma moet worden
opgenomen in het jaarlijkse verslag bestemd voor het BSG en de Studentenraad (lees:
financieel & moreel verslag).
Artikel 28 Het bestuur komt wekelijks samen tijdens het academiejaar met uitzondering
van vakantie-, blok- en examenperiode. Deze samenkomst wordt de bestuursvergadering
benoemd.
Het bestuur wordt samengeroepen door de Voorzitter van de Solvay Kring. Een

Buitengewone bestuursvergadering moet samengeroepen worden op aanvraag van ¼
van de leden van het bestuur.
Artikel 29 Het bestuur kan slechts geldig vergaderen wanneer de helft van het bestuur
aanwezig is. Elk lid van het bestuur heeft één stem. Beslissingen worden genomen bij
gewone meerderheid (dit is het gehele getal onmiddellijk groter dan de helft van de geldig
uitgebrachte stemmen). Bij staking van stemmen is de stem van de Voorzitter
doorslaggevend.
Artikel 30 De bestuursvergadering evenals de overige vergaderingen worden voorgezeten
door de Voorzitter of bij diens ontstentenis, wordt de vergadering voorgezeten door de
eerste van volgende volgorde die aanwezig is: de Ondervoorzitter, de Penningmeester, de
Secretaris.
Is dit niet mogelijk, dan wordt het lid met de meeste jaren bestuurservaring als voorzitter
van de vergadering aangeduid.
De dagorde wordt bepaald door de Voorzitter. Elk lid van het bestuur krijgt tijdens de
bestuursvergadering de kans om punten toe te voegen aan de dagorde tijdens de
zogenaamde “varia”-ronde op het einde van de vergadering.
Artikel 31 Het is een bestuurslid verboden handelingen te stellen die indruisen tegen de
beslissingen genomen door het bestuur.
Artikel 32 Het bestuur is bevoegd om op te treden als onderzoekscommissie ter beoordeling
van de gevallen en bepalingen voorzien in de statuten.
Artikel 33 Een bestuurslid dat drie vergaderingen per semester zonder verwittiging aan
de Voorzitter of de Secretaris, waarin hij de reden van zijn afwezigheid uiteenzet,
verzuimd heeft, wordt als statutair ontslagnemend aanzien. De Voorzitter kan op
verzoek de opgegeven reden ter goedkeuring aan het bestuur voorleggen. Wordt de
opgegeven reden van afwezigheid niet aanvaard door het bestuur, wordt de afwezige
beschouwd als afwezig zonder verwittiging.

Artikel 34 De leden van het bestuur mogen geen enkele bezoldiging ontvangen. De
kosten die zij lijden in verband met kringactiviteiten kunnen worden vergoed mits
goedkeuring van het kernbestuur bij gewone meerderheid.
Artikel 35 De kernbestuursleden beslissen, bij gewone meerderheid, over de
aanvaarding van een kandidaat bestuurslid.
Eens men tot bestuurslid werd benoemd, wordt men geacht bestuurslid te blijven tot men
schriftelijk zijn ontslag aan de voorzitter indient of conform artikel 31 statutair ontslagen
wordt of niet langer voldoet aan de in artikel 8 gestelde voorwaarden voor het effectieve
lid zijn.
Artikel 36 De kandidaturen voor het Voorzitterschap en het Ondervoorzitterschap dienen
schriftelijk bij de Voorzitter van de Solvay Kring ingediend te worden. Deze indiening
gebeurt uiterlijk tegen een door de Voorzitter bepaalde datum. De Voorzitter dient deze
datum op minstens drie opeenvolgende bestuursvergaderingen mee te delen. Bij
ontstentenis van kandidaturen bij het verstrijken van de termijn voor indiening van de
kandidaturen, kan de Voorzitter de termijn verlengen.
Artikel 37 De Voorzitter en Ondervoorzitter worden jaarlijks verkozen tijdens anonieme en
schriftelijke verkiezingen die twee opeenvolgende dagen duren. Deze verkiezingen dienen
plaats te vinden in de maanden april, mei of juni. De exacte datum en plaats van de
verkiezingen worden bepaald door de huidige Voorzitter. De verkiezingen kunnen niet
plaatsvinden tijdens een vakantieperiode.
Stemrecht wordt toegekend aan alle effectieve leden, zoals gedefinieerd in artikel 7, en alle
stemgerechtigde bestuursleden, artikel 38. De stemgerechtigde bestuursleden stemmen op
een onderscheidbaar stemformulier.
Bij (onder)voorzitter-verkiezingen dient minstens ¼ van de effectieve leden aan de stemming
deel te nemen. Indien dit quorum niet bereikt wordt, dienen nieuwe verkiezingen
uitgeschreven te worden en dit totdat het quorum wel wordt behaald. Het oude bestuur
behoudt zijn mandaat tot het nieuwe bestuur verkozen is.

Alle tijdens de stemronde uitgebrachte stemmen vertegenwoordigen samen een gewicht van
100%. De stemmen uitgebracht door de effectieve leden, met uitsluiting van stemgerechtigde
bestuursleden, vertegenwoordigen een gewicht van 50%.
De stemmen uitgebracht door de stemgerechtigde bestuursleden vertegenwoordigen
eveneens een gewicht van 50%.
De kandidaat-voorzitters en/of - ondervoorzitters worden verkozen bij gewone meerderheid
van stemmen.
Indien in de eerste ronde van de verkiezingen geen van de kandidaten een meerderheid
haalt, wordt een tweede ronde georganiseerd. De tweede ronde vindt plaats een week na de
eerste dag van de eerste verkiezingen. In de tweede ronde worden enkel de kandidaat met
de meeste en de kandidaat met de op een na meeste stemmen uit de eerste ronde
toegelaten als kandidaat.
Artikel 38 Stemgerechtigde bestuursleden zijn leden die nog bestuurslid zijn op de dagen
van de verkiezingen. Deze worden aangevuld met de laatste drie pro-senioren.
Artikel 39 De kandidaat-voorzitter kan zijn kandidatuur pas indienen na aanvang van zijn
tweede bestuursjaar. Indien dit niet mogelijk is, dan pas kan iemand anders in
aanmerking komen voor de functie van Voorzitter.
Volwaardig bestuurslid is men als men bestuurslid is op de dag van de Algemene
Vergadering of, in het jaar dat men zijn kandidatuur indient, op de uiterste dag van
periode van de kandidatuurstelling.
Elke kandidaat-voorzitter mag op het moment van zijn kandidatuurstelling niet meer
ingeschreven zijn voor vakken van 1e en 2e bachelor. Voor vakken van 2e bachelor kan
een uitzondering worden gemaakt mits goedkeuring van het bestuur. De Voorzitter legt
de kandidatuur voor aan het bestuur op de eerstvolgende bestuursvergadering na de
kandidatuurlegging. cfr. art. 29

Artikel 40 De kandidaat-ondervoorzitter kan zijn kandidatuur pas indienen na aanvang
van zijn tweede bestuursjaar. Indien dit niet mogelijk is, dan pas kan iemand anders in
aanmerking komen voor de functie van Ondervoorzitter.
Volwaardig bestuurslid is men als men bestuurslid is op de dag van de Algemene
Vergadering of, in het jaar dat men zijn kandidatuur indient, op de uiterste dag van
periode van de kandidatuurstelling.
Elke kandidaat-ondervoorzitter mag op het moment van zijn kandidatuurstelling niet meer
ingeschreven zijn voor vakken van 1e bachelor.
Artikel 41 De verkozen voorzitter en ondervoorzitter kennen samen de andere
bestuursfuncties toe. Ze doen dit naar gezond verstand en vermogen.
TITEL V – NIET NALEVING VAN DE STATUTEN EN ONTBINDING VAN DE KRING.

Artikel 42 Elk lid van de Solvay Kring wordt verondersteld de statuten gelezen,
goedgekeurd en ondertekend te hebben. Bij niet naleving van deze statuten kan er
klacht

ingediend

worden

bij

de

Algemene

Vergadering,

het

Brussels

StudentenGenootschap of de Voorzitter van de Sociale Raad.

Artikel 43 Om tot ontbinding van de Solvay Kring over te gaan is de unanimiteit van het
huidig kernbestuur en het akkoord vereist van 3/4 van de effectieve leden. De beslissing
om tot ontbinding over te gaan kan enkel genomen worden tijdens de Algemene
Vergadering.
Artikel 44 Bij ontbinding van de kring waarschuwt het bestuur de Studentenraad en de
beheerders van de proseniorenrekening. Zij stellen dan curatoren aan die ervoor zullen
zorgen dat, na vereffening van alle schulden, de resterende bezittingen van de kring aan
de Sociale Sector Studenten zullen overgedragen worden.

TITEL VI – De PROSENIOREN-REKENING
Artikel 45 Het doel van de proseniorenrekening is dubbel. Het is : - een
reservefonds - een investeringsfonds (investeringen moeten terugbetaald
worden op de proseniorenrekening, en dit volgens de boekhoudkundige
afschrijfregels.)
Artikel 46 Op het einde van het jaar, op de Algemene Vergadering, beslissen de
Voorzitter en de Ondervoorzitter met minstens twee aanwezige gevolmachtigden van
de proseniorenrekening hoeveel van de winst er gestort moet worden op de
proseniorenrekening.

