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KIESREGLEMENT VOOR DE 

PRAESIDIUMVERKIEZINGEN VAN DE SPORTZAK VZW 

 
TITEL I. ALGEMENE PRINCIPES 

Art. 1. Dit kiesreglement regelt de jaarlijkse verkiezing van de Raad van Bestuur en het Dagelijks Bestuur van 

Sportzak vzw.   

Art. 2. Dit kiesreglement is opgesteld en dient gelezen te worden conform de statuten en  het  huishoudelijk 

reglement van de Sportzak vzw.   

Art. 3. Dit reglement is van toepassing op alle kandidaat-praesidiumleden. 

Art. 4. De verkiezingen vinden plaats tijdens de week waarin de laatste donderdag van de maand april valt. Enkel 

tijdens deze week mag campagne gevoerd worden van zondagavond 20u00 tot  woensdagavond 24u00, 

onverminderd artikel 16 van het kiesreglement. De stemming en de bekendmaking van de uitslag vinden 

plaats op deze laatste donderdag van april.   

 

TITEL II. HET KIESCOMITE 
Art. 5.   

§ 5.1 Het kiescomité is samengesteld uit minimum drie en maximum acht leden: de praeses (van rechtswege 

voorzitter),  de secretaris, de penningmeester en de scriptor van het uittredend Dagelijks Bestuur zetelen 

hier zeker in. Indien één van de bovenstaande leden niet in het kiescomité wenst te zetelen, kan hij of zij 

worden vervangen door een lid van het uittredend Dagelijks Bestuur of door een lid van de FaBeR door 

een beslissing per gewone  meerderheid door het uittredend Dagelijks Bestuur. Indien de  praeses niet 

wenst te zetelen, beslist het kiescomité zelf per gewone meerderheid wie de voorzitter van het kiescomité  

zal zijn.   

§ 5.2 De namen van de leden van het kiescomité worden twee weken voor de paasvakantie, bekendgemaakt  in 

het secretariaat. 

Art. 6. Het kiescomité stelt de stembrieven op en organiseert de verkiezingen. Het heeft tevens  als taak toe te zien op 

de strikte naleving van het kiesreglement op basis van een gelijkwaardige behandeling van alle kandidaten. 

Art. 7.   

§ 7.1 Het kiescomité kan de nodige maatregelen nemen indien de bepalingen uit het kiesreglement  niet worden 

nageleefd. De kandidaat-praesidiumleden dienen de beslissingen van het kiescomité te respecteren.   

§ 7.2 Het kiescomité beslist bij gewone meerderheid. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter 

doorslaggevend. 

 

§ 7.3 Binnen de Algemene Vergadering van Sportzak vzw  wordt een beroepscommissie opgericht die bestaat 

uit drie  leden. In deze commissie zetelen van rechtswege: de voorzitter (van rechtswege voorzitter van  

de  commissie), de penningmeester en de secretaris. Indien één van deze personen niet wenst te zetelen in 

de beroepscommissie kiest de Algemene Vergadering uit haar leden per gewone meerderheid een 

vervanger.   
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§ 7.4 Indien één van de partijen het niet eens is met een beslissing van het kiescomité, kan ze de zaak 

aankaarten bij de beroepscommissie. De beroepscommissie kan gevat worden door een vormvrije e-mail 

naar de voorzitter. Het beroep wordt uiterlijk binnen de 24 uren na kennisname van de beslissing 

ingesteld. De beroepscommissie beslist uiterlijk binnen de 24 uur per gewone meerderheid. De commissie 

moet niet fysiek samenkomen en kan op enige andere gepaste wijze beraadslagen. Bij staking van 

stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Een beslissing van de beroepscommissie vervangt 

de beslissing van het kiescomité. 

 

§ 7.5 Het kiescomité stelt een verslag op waarin het alle klachten behandelt en zijn beslissingen motiveert. 

Hierin stelt het ook de verkiezingsuitslag vast. Dit geheel wordt samengesteld door de voorzitter en na de 

verkiezingen ter beschikking gesteld van de Algemene Vergadering van Sportzak vzw.   

 

TITEL III. DE KANDIDATUURSTELLING VAN DE KANDIDAAT-

PRAESIDIUMLEDEN 

Art. 8.   

§ 8.1 Er zijn twee soorten kandidaat-praesidiumleden, die na afloop van de verkiezingen worden bepaald. 

1° De kandidaat verplichte bestuursleden, zijnde kandidaat-praeses, de kandidaat penningmeester, de 

kandidaat secretaris (vice-praeses) en de de kandidaat financiële hoofdverantwoordelijke van “De 

Sportzak”. Deze mandaten dienen verplicht ingevuld te zijn na de verkiezingen. 

2° Een onbepaald aantal niet-verplichte leden. 

§ 8.2 De verplichte kandidaat leden zijn student aan de Faculteit Bewegings en Revalidatiewetenschappen en 

zijn dit ook tijdens de uitvoering van hun mandaat. 

§ 8.3 Een kandidaat-praesidiumlid die in het kiescomité is opgenomen of stemrecht uitoefent tijdens de kies-

AV, is van rechtswege niet verkiesbaar.   

§ 8.4 De kandidaat verplichte leden zorgen ervoor dat  alle kandidaat-praesidiumleden op de hoogte zijn van  

het kiesreglement.   

Art. 9.   

§ 9.1 Het is de kandidaat-praesidiumleden toegestaan om een openbare oproep te lanceren tot de studenten van 

de  FaBeR om kandidaat-praesidiumlid te worden. De vorm waarop deze oproep gebeurt, is onderhevig 

aan de voorafgaande  toelating  door het kiescomité. Het kiescomité beslist discretionair of een bepaalde 

vorm van oproep kan worden toegestaan of niet. Het behandelt daarbij de verschillende kandidaat-

praesidiumleden gelijk. 

§ 9.2 De kandidatuurstelling is  verplicht. Deze dient schriftelijk te gebeuren ten laatste op de vrijdag voor de 

aanvang van de campagne om 12u00 op het Sportzak vzw-secretariaat. Deze kandidatuurstelling vereist 

de bepaling van de twee soorten leden zoals bepaald in artikel 8, §1. Alle kandidaat leden vermelden hun 

naam, huidige opleiding & fase.    
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§ 9.3 Bij de kandidatuurstelling dient ook een ploegnaam opgegeven te worden. Deze ploegnaam mag noch de 

naam ‘Sportzak vzw’, noch ‘Apolloon’, noch het schild of logo van de Sportzak  vzw  bevatten. 

Verwijzingen naar of imitaties van voornoemde zaken zijn eveneens verboden. Het kiescomité heeft de 

bevoegdheid de naam van de kandidaat-ploeg te censureren. Het is wel toegelaten bij de ploegnaam te 

vermelden dat de ploeg een ‘kandidaat-Sportzak vzw-praesidium’ is.   

§ 9.4 Bij de kandidatuurstelling wordt een volledig en gedetailleerd verslag gevoegd van de vergaarde  natura- 

en geldsponsoring, met een overzicht van alle campagne-activiteiten. Zowel de begroting als de 

activiteiten-lijst dient door het kiescomité goedgekeurd te worden. 

 

TITEL IV. DE CAMPAGNE 
Art. 10. De RvB van Sportzak vzw erkent de kandidaatploeg als vrijwilligers onder de VZW en garandeert hierdoor 

een correcte verzekering met een minimum dekking 

1° de burgerlijke aansprakelijkheid van hun leden 

2° de  lichamelijke schade aan leden en derden en  

3° brand- en ontploffingsrisico’s. 

Art. 11.   

§ 11.1 De ploeg dient een volledig en gedetailleerd overzicht bij te houden van de door haar vergaarde natura- en 

geldsponsoring. Deze  maakt ingevolge artikel 9, § 4 deel uit van de verplichte kandidatuurstelling. Het 

kiescomité kan dit overzicht op ieder ogenblik opvragen en inkijken. Het kiescomité ziet er in het 

bijzonder op toe dat er een redelijke verhouding is tussen de inkomsten en uitgaven.   

§ 11.2 De kandidaat-ploeg dient een overzichtelijke boekhouding tijdens de verkiezingen bij te houden,  alsmede 

een map met alle sponsoringovereenkomsten. Het kiescomité kan alle document op ieder ogenblik 

opvragen en inkijken. Na de verkiezingen  is de kandidaat-ploeg verplicht deze  boekhouding over te 

maken aan het kiescomité. Het kiescomité bezorgt deze samen met de stukken bedoeld in artikel 7, § 4 

aan de Raad van  Bestuur  van de Sportzak vzw. 

§ 11.3 Het is niet toegestaan dat de kandidaatploeg op welke wijze dan ook kanscontracten aangaat waarin 

beloftes worden gedaan voor  het werkelijke Sportzak vzw-werkingsjaar waarvoor zij kandidaat is. 

§ 11.4 De kandidaat-ploeg ziet  er op  toe dat zij de ter hun  beschikking gestelde persoonlijke gegevens van  de  

studenten, uitsluitend gebruiken voor de verspreiding van hun drukwerk en conform de Wet van 8 

december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de  verwerking van 

persoonsgegevens. 

Art. 12. Op geen enkele wijze mag de kandidaat-ploeg  (in geval van meerdere ploegen) gebruik maken van welke 

bestaande infrastructuur dan ook van  Sportzak vzw. Dit met uitzondering van fakbar ‘De Sportzak’, dat in de 

kiesweek volledig door de kandidaat-praesdiumleden uitgebaat wordt. Het kiescomité is echter gerechtigd om 

af te zien van de bepalingen in dit artikel in geval van 1 kandidaat-ploeg. 

Art. 13.   

§ 13.1 Op geen enkele wijze mag vóór zondagavond 20u00 of na woensdagavond 24u00  reclame gemaakt 

worden of mogen activiteiten van de kandidaat-ploeg plaatsvinden. Enige  uitzonderingen hierop zijn het 

verdelen van campagneboekjes of foldertjes, het plakken van affiches en het maken van reclame via 

internet. Deze vormen van reclame maken mogen reeds vanaf zondagavond 20u00 voor de campagne 

geschiede. 
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§ 13.2 Als reclame wordt ondermeer beschouwd, maar is niet beperkt tot, elke vorm van veruitwendiging 

waarbij door middel van een grafisch tekensysteem wordt opgeroepen om deel te nemen tot de stemming, 

deel te nemen aan één van de activiteiten van de kandidaat-ploeg  of de naamsbekendheid van de 

kandidaat-ploeg te vergroten. 

Art. 14. Indien de kandidaat-ploeg elektriciteitsvoorzieningen wenst, dient  zij het kiescomité hiervan in te lichten. De 

kosten verbonden aan het plaatsen van elektriciteitsvoorzieningen zijn  ten laste van de kandidaat-ploeg. 

Indien de kandidaat-ploeg andere locaties nodig heeft,  dient  zij hiervoor zelf de nodige aanvragen te doen.   

Art. 15. Iedere ploeg is verplicht afdoende  reclame te maken omtrent de verkiezingsdag en de geplande voorgaande  

activiteiten.   

 

TITEL VI. DE VERKIEZINGEN & BEKRACHTIGINGEN 
Art. 16. 16  De stemming vindt plaats op de donderdag van de verkiezingsweek. Op deze dag is het voeren van 

campagne op welke wijze dan ook strikt verboden. Het kiescomité beslist of er een schriftelijke stemming, een 

elektronische stemming dan wel een combinatie van de  twee zal worden geïnstalleerd. Het kiescomité moet 

hierbij maximale inspanningen leveren  om zoveel mogelijk kiesgerechtigde studenten te bereiken. De vorm 

van de  stemming  moet in overeenstemming zijn met de richtlijnen uitgevaardigd door de universitaire 

studentenvertegenwoordiging. De verkiezingen starten ten vroegste om 00u00,  eindigen uiterlijk om 18u00 

en duren minstens acht opeenvolgende uren. Hierbij moet in acht genomen worden dat de acht opeenvolgende 

uren ten vroegste vanaf tien uur ’s ochtends geteld mogen worden. Bovendien  zal het kiescomité in een aantal 

aula’s een stembus laten doorgaan en erop toezien dat alle fases die stemgerechtigd zijn een stem hebben 

kunnen uitbrengen. In de fases waarin er op donderdag geen lessen  plaatsvinden,  kan  het kiescomité 

besluiten de stembus in de aula’s te vervroegen. 

Art. 17. Enkel studenten  die door de studentenraad op niveau  van  de universiteit  of de associatie als stemgerechtigd 

worden bestempeld, worden toegelaten hun stem uit te drukken. 

Art. 18. Het stemformulier geeft de mogelijkheid een stem uit te brengen voor of tegen de kandidaat-ploeg.  

Stemformulieren waaruit niet blijkt naar welke keuze de stem gaat, zijn ongeldig. 

Art. 19.   

§ 19.1 Het kiescomité telt de stemmen. Leden van de kandidaat-ploeg hebben  het recht om 1 afgevaardigde te 

sturen om de telling van de stemmen bij te wonen. Het kiescomité dient hen daartoe tijdig te verwittigen 

van de plaats en het  tijdstip waarop  de telling  zal doorgaan. Zij hebben ook het recht om de uitslag van 

de elektronisch uitgebrachte stemmen visueel te verifiëren. 

§ 19.2 De volledige uitslag, of de ploeg al dan niet verkozen is, mag officieel bekend gemaakt worden van zodra 

alle stemmen 2x geteld zijn. 

§ 19.3 Na de verkiezingen worden de formulieren in een gesloten doos één maand bewaard. 
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Art. 20.   

§ 20.1 Na de verkiezingen vindt er een buitengewone algemene vergadering plaats,waarop de verschillende 

mandaten/functies worden bekrachtigd. 

§ 20.2 De buitengewone algemene vergadering kan enkel doorgaan wanneer de verkiezingen als geldig  worden 

verklaard. Dit stelt zich indien er ten minste 10% van de stemgerechtigden hun stem hebben uitgebracht. 

Indien deze quota niet behaald werd, of geen meerderheid van de stemmen voor de kandidaat-ploeg 

stemde, wordt er op de volgende donderdag na de verkiezingsweek nogmaals verkiezingen te houden. Het 

is de kandidaat-ploeg tijdens  deze periode niet toegestaan om reclame te maken of activiteiten te 

organiseren. Het kiescomité neemt bij het organiseren van deze nieuwe stemming de formaliteiten van art. 

16 in acht. 

§ 20.3 Indien de verkiezingen geldig zijn en de ploeg verkozen is, vindt de buitengewone algemene vergadering 

op volgende wijze plaats. 

1° De aanwezigen zijn: De leden van de AV en de leden van de kandidaat-ploeg. 

2° De leden van de kandidaat-ploeg delen aan de AV mee welke mandaten zij in hun werkingsjaar als 

wenselijk beschouwen met in acht name van de verplichte mandaten (praeses, vice-praeses, quaestor, 

financieel verantwoordelijke Sportzak) en niet-verplichte mandaten. 

3° De leden van de AV bepalen of de de mandaten, die de kandidaat-ploeg als wenselijk beschouwd, 

bestaansrecht hebben in het komende werkingsjaar met in acht name van de verplichte mandaten. 

4° Na goedkeuring van de mandaten, worden de goedgekeurde mandaten achtereenvolgens bekrachtigd. 

Enkel de verplichte functies dienen als eerste bekrachtigd te worden. De volgorde van de niet-verplichte 

mandaten is te bepalen door de leden van de AV 

5° De voorzitter van de AV stelt het eerste mandaat. Alle leden van de kandidaat-ploeg die in dit mandaat 

bekrachtigd wensen te worden, melden dit. 

6° Vervolgens zijn zowel de leden van de AV als de kandidaat-ploeg gerechtigd om vragen te stellen aan 

de personen die voor een mandaat bekrachtigd willen worden.  

7° Na een onbepaalde hoeveelheid vragen, zonderen de leden van de AV zich af van de kandidaat-ploeg 

en discussiëren zij onderling totdat ze een consensus bereiken over het al dan niet bekrachtigen van de 

personen die voor het specifieke mandaat bekrachtigd wensten te worden. Hierbij dient rekenig gehouden 

te worden bij het principe dat bepaalde mandaten slechts door 1 persoon uitgevoerd kunnen worden. Als 

meerdere mensen bekrachtigd willen worden in een mandaat waarvoor dit mogelijk is, kunnen zijn als 

groep bekrachtigd worden. Echter, als de AV twijfels heeft bij een persoon, kan zij eisen dat deze persoon 

apart voor zijn mandaat bekrachtigd moet worden. 

8° Als de leden van de AV een persoon niet bekrachtigen voor het vooropgestelde mandaat wegens de 

vragenronde, is de persoon gerechtigd om zich te melden voor een gelijkwelk ander mandaat dat nog niet 

volzet is.  

9° Als alle personen die voor het specifieke mandaat wensten bekrachtigd te worden al dan niet 

bekrachtigd zijn, wordt er verder gegaan met het volgende mandaat. 

10° Op deze manier wordt tijdens de buitengewone algemene vergadering een mandaat toegekend aan alle 

personen van de kandidaat-ploeg.  
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Art. 21.   

§ 21.1 De kandidaat-praesidiumleden, na bekrachtiging in hun mandaat, zijn de uiteindelijke winnaars van  de 

verkiezingen. De winnende kandidaat-ploeg is bijgevolg het praesidium in de zin van artikel 25, §2 van 

de statuten van Sportzak vzw.   

§ 21.2 De praeses, de secretaris (vice-praeses) en indien van toepassing de onderwijsverantwoordelijken 

vertegenwoordigen de studenten in de Leuvense Overkoepelende Kringorganisatie (LOKO). Zij kunnen 

in hun plaats een vertegenwoordiger aanduiden. 

Art. 22. Indien bij de kandidaat-ploeg niet alle niet-verplichte functies zijn opgevuld, mag zij ervoor opteren om 

personen alsnog te co-opteren. In dit geval  worden er individuele verkiezingen gehouden zoals vermeld in 

artikel 20 §3. 

Art. 23. De kandidaat-ploeg is na afloop van de overgang, gehouden de locatie van deze verkiezingen  te ontruimen en 

schoon te maken.   

 

 

SLOTBEPALING 

 

Art. 24. Dit kiesreglement treedt in werking op 24 maart 2015. 

 

 

 


