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Meer info...
Beste leden

In dit Obelixke vind je de ingediende kandidaturen voor de verkiezing op 
maandag 23 oktober 2017.  Alsook een overzicht van de kiesregels die nodig 
zijn. We verkiezen de functie  “Praeses 2017-2018”.
Er is 1 kandidatuur ingediend, die kan je verder lezen in dit Obelixke.

De verkiezing gaat door in The Outpost (boven) en start om stipt 21u. Zorg zeker 
dat je op tijd aanwezig bent.

Indien je nog vragen hebt, richt je tot het praesidium. 

Het praesidium 2017-2018

Voor het 25e jaar onze thuishaven

Overpoortstraat 96
9000 Gent
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FunctieBeschrijving
Preases

Je staat aan het hoofd van het Praesidium en leidt de vergaderingen 
en cantussen in goede banen. Tevens stuur je de club en draagt de 
eindverantwoordelijkheid. Je bent ook een belangrijke vertegenwoordiger 
van de club naar andere verenigingen en de buitenwereld toe en de delicate 
link qua communicatie. De Praeses dient daarom ook zijn of haar taak met 
waardigheid te vervullen. Je moet als eindverantwoordelijke iedere andere 
functie kunnen ondersteunen in raad en daad. Kandidaten in de eerste en 
tweede ronde dienen dan ook minstens een jaar praesidiumervaring binnen 
Ideefix te hebben. Enkel in een eventuele derde rond mag elke ouderejaars zich 
kandidaat stellen.

Kiesregels
Uittreksel statuten

Afdeling 3. Verkiezing van het Praesidium
Art. 28
De Praesidiumverkiezing vindt plaats op de ontgroenings- en kiescantus, dit 
is de laatste gesloten cantus van het werkingsjaar. Alle Ouderejaars die zich 
kandidaat wensen te stellen voor een functie dienen voor de aanvang van het 
kiesgedeelte aanwezig te zijn. Bij de aanvang dienen artikels 28 tot en met 33 
van de statuten, betreffende de organisatie van het kiesgedeelte voorgelezen te 
worden.
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Art. 29
Voor de start van het kiesgedeelte wordt er een kiescommissie samengesteld 
bestaande uit een uittredend praesidiumlid, een lid van de Beheerraad en een 
Ouderejaars zonder functie. Geen van allen stelt zich voor de verkiezingen in 
kwestie kandidaat voor een Praesidiumfunctie. De praeses leidt de verkiezingen, 
de kiescommissie staat in voor het verdelen en tellen van de stemmen. De 
afgevaardigde van de Beheerraad in de kiescommissie controleert de stemmen 
en leest de statuten voor. Het totaal aantal stemmen wordt voor de verkiezing 
van elke functie bepaald. Leden die later toekomen hebben tijdens het 
verkiezen van die functie geen stemrecht. Een lid dat vroegtijdig de verkiezingen 
verlaat verliest zijn/haar stem en deze wordt van het totaal aantal stemmen 
afgetrokken. Stemmen met volmacht is niet toegestaan, ongeldige stemmen 
zijn tegen stemmen en blanco stemmen worden afgetrokken van het totaal. 
Alle ouderejaars hebben één stem, inclusief de huidige praeses en de leden van 
de Beheerraad, alsook de Clubpeter. Het is toegelaten zich voor verschillende 
functies kandidaat te stellen zolang men nog niet voor een functie verkozen is.

Op een eerste kiesmoment mag er geen cumul plaatsvinden. Op een tweede 
kiesmoment mag een persoon die al reeds een functie heeft, zich kandidaat 
stellen voor een tweede functie volgens de regels: eerste ronde met ingediende 
kandidatuur, tweede ronde zonder kandidatuur. Er mag nooit een cumul 
gemaakt worden met de functies senior, penning en schachtentemmer, zodat 
zij hun functie te allen tijde naar behoren kunnen uitvoeren. Enkel de functies 
cantor en zedenmeester kunnen worden gecumuleerd met een andere functie, 
maar niet met elkaar. Voorafgaand aan de verkiezing van elke functie wordt 
door de kiescommissie op een duidelijke manier bepaald wat aanzien wordt als 
een geldige stem.

Art. 30
De verkiezing van de praeses verloopt volgens de volgende procedure: 
•    Eerste ronde: alle kandidaten dienen actieve ouderejaars te zijn, hebben 
minstens één jaar praesidiumervaring en hebben voordien hun kandidatuur 
ingediend bij de praeses – dit is verschenen in het clubblad. Om verkozen te 
worden dient men minstens 2/3e van de stemmen te halen. 
•    Tweede ronde: alle kandidaten dienen actieve ouderejaars te zijn, hebben 
minstens één jaar praesidiumervaring, om verkozen te worden dient men 
minstens 2/3e van de stemmen te halen. 
•    Derde en volgende rondes: alle kandidaten dienen actieve ouderejaars te 
zijn, om verkozen te worden dient men meer dan de helft van de stemmen te 
halen, bij elke ronde valt de kandidaat met het minst aantal stemmen af. Vanaf 
de derde ronde heeft elke overgebleven kandidaat het recht om een advocaat 
voor zich te laten pleiten.



6

Kandidatuur 
Louise Debal

Proseniores, commilitones

Nu ik mij al 3 jaar volledig heb ingezet in het praesidium, is het tijd om de 
volgende stap te nemen. 
Ik wil samen met het huidige praesidium er een zalig lustrumjaar van maken, 
activiteiten organiseren en samen met jullie cantussen. 
Na jaren ervaring binnen Ideefix en als hoofdleiding van een jeugdbeweging, 
geloof ik erin dat ik alle capaciteiten bezit om voor jullie een goeie praeses te 
zijn.

Hopelijk tot op de verkiezing!

Louise Debal
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Onze sponsors...

Frituur Fritadel
Ijzerlaan 9
9000 Gent
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Seli’s noodlebar
Limburgstraat 28

9000 Gent
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Outpost
Ottergemsesteenweg 13

9000 Gent
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Frituur Tartaar
Heilige-Geeststraat 3

9000 Gent
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Snackbar ‘t Hoekske
Kortrijksepoortstraat 1

9000 Gent
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Buzzy snacks
Sint-Kwintensberg 56

9000 Gent
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10% korting (leden)
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10% korting op belegde
broodjes (leden)

20% korting (leden)
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