
 Hexion Statuten 

1 
 

 

Statuten 
  



 Hexion Statuten 

2 
 

Inhoudsopgave 
I. De vereniging .................................................................................................................................. 3 

Oprichting ............................................................................................................................................ 3 

Doel ..................................................................................................................................................... 3 

Naam en betekenis .............................................................................................................................. 3 

Kleuren, schild en linten ...................................................................................................................... 3 

Eeuwig Hexion – Hexion verenigingslied ............................................................................................. 4 

II. Leden ............................................................................................................................................... 5 

Het lidmaatschap ................................................................................................................................. 5 

Schachten ............................................................................................................................................ 5 

Commilitones ...................................................................................................................................... 5 

Het praesidium en de praesidiumleden: ............................................................................................. 5 

Ouwe zakken ....................................................................................................................................... 5 

Pro-senior ............................................................................................................................................ 5 

Honoris Causa ...................................................................................................................................... 6 

Sanctioneren van een praesidiumlid ................................................................................................... 6 

Ontslag van een praesidiumlid ............................................................................................................ 6 

Ontnemen van een lidmaatschap ....................................................................................................... 6 

III. Het praesidium............................................................................................................................ 7 

Praesidiumfunctie ............................................................................................................................... 7 

Vergaderingen ..................................................................................................................................... 8 

IV. Activiteiten .................................................................................................................................. 9 

V. Boekhouding ................................................................................................................................. 10 

VI. Stemmingen en stemrecht ....................................................................................................... 11 

Stemrecht .......................................................................................................................................... 11 

Stemming .......................................................................................................................................... 11 

Stemming volgens absolute meerderheid. ................................................................................... 11 

Stemming volgens gekwalificeerde meerderheid van 2/3 ............................................................ 11 

Alternative vote ............................................................................................................................. 11 

Verkiezingen ...................................................................................................................................... 12 

Kandidaatstellen ............................................................................................................................ 12 

Verkiezingsvoorzitter ..................................................................................................................... 12 

De stemming ................................................................................................................................. 12 

Verkiezingsverloop ........................................................................................................................ 12 

VII. Statuten ..................................................................................................................................... 13 

VIII. BIJLAGE ...................................................................................................................................... 14 

 



 Hexion Statuten 

3 
 

I. De vereniging 
Oprichting 
Studentenvereniging Hexion werd opgericht op 1 november 2013 door Jordi “Laat-X” Ijzendoorn 
in samenwerking met zijn praesidium. Sinds die dag werd Hexion de vereniging voor het 
departement PXL-IT, welke er gekomen is door een samensmelting van de twee hogescholen 
genaamd PHL en Xios.   
 
*Vanaf januari 2020 is het departement PXL-IT gewijzigd van naam tot PXL-DIGITAL.  

 

Doel 
Hexion stelt zich tot doel, als vereniging van het departement PXL-DIGITAL, de belangen van de 

studenten van de PXL te behartigen, in het bijzonder de belangen van de studenten ingeschreven 

aan het departement PXL-DIGITAL en in het bijzonder op educatief, sociaal en cultureel vlak. 

Hiertoe zal de vereniging onder meer feesten, cantussen, sportactiviteiten en culturele 

activiteiten organiseren. 

De vereniging zal trachten het doel na te streven in een geest van pluralisme en los van elke 

politieke partij of welke politieke organisatie ook, zonder onderscheid van cultuur, ras, geslacht 

of levensbeschouwing. 

Naam en betekenis  
Hexion: 

• Hex: in het Engels ‘hacks’. Dit verwijst naar de informaticus die door achterpoortjes 
oplossingen zoekt om de problemen op te lossen. 

• Ion: Een elektrisch geladen atoom. Zonder elektriciteit is een informaticus niets. 
 

Kleuren, schild en linten 
Kleuren: 
Hexion draagt de kleuren groen – wit – zwart met groen als hoofdkleur. 

• Groen: Microchips/moederbord (Hoofdkleur, wordt steeds van boven gedragen op het lint). 

• Wit: Het idee/de oplossing. Door het humanisme en de verlichting staan we nu 
technologisch ver. 

• Zwart: Werken of feesten tot in het holst van de nacht. 
 
Wapenschild:  
Het schild bestaat uit 4 delen. 
1. In het vaandel leest men de naam van de vereniging in 

hoofdletters. 
2. Linksboven bevindt zich een aangepaste versie van de 

Limburgse leeuw. 
3. Linksonder bevindt zich een symbool van een 

vereenvoudigde microchip. 
4. In het rechterveld staat onze drieband met de kleuren 

van Hexion en het monogram. 
 
Het monogram bevat de letters V, F en C (Vivat Floreat Crescat) 
in één pennentrek geschreven met ernaast de letterafkorting 
van de vereniging, gevolgd door een uitroepteken. Het 
uitroepteken geeft aan dat de vereniging nog altijd bestaat en 
actief is.  
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Eeuwig Hexion – Hexion verenigingslied 
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II. Leden 
Het lidmaatschap 
Iedere jaar kan men zich lid maken bij Hexion door een lidmaatschap te kopen dat door het 
praesidium wordt aangeboden. Het bedrag voor een lidmaatschap wordt jaarlijks bepaald door het 
huidig praesidium.  
 
Het lidmaatschap geeft de persoon bepaalde rechten en plichten bij de vereniging. Zo geniet een lid 
van verschillende studentikoze voordelen die de vereniging aan haar leden biedt en kan men steeds 
deelnemen aan eigen activiteiten. Bij het lidmaatschap verklaart men zich akkoord aan de regels van 
Hexion vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk regelement. Elke inbreuk kan leiden tot het 
ontnemen van het lidmaatschap. 
 

Schachten 
Elk ingeschreven lid kan ervoor kiezen om zich laten dopen bij de vereniging om zo schacht te 
worden van Hexion. Een schacht wordt beschouwd als een eerstejaars lid van de vereniging. Een 
kandidaat-schacht wordt tot dat hij/zij gedoopt is als stront van de vereniging benoemd. 
 
Tijdens het eerste jaar bij de vereniging moet een eerstejaars lid zichzelf bewijzen en staat hij/zij een 
jaar ten dienste van het praesidium tot dat hij/zij ontgroend is. De schachten vallen onder de 
verantwoordelijkheid van de schachtenmeester die hen de gebruiken en tradities aanleert. 
 
Na zichzelf gedurende een volledig academiejaar te hebben bewezen, kan een schacht volwaardig lid 
worden na de ontgroening. Wanneer de kandidaat niet voldoet, kan de ontgroening worden 
uitgesteld tot het volgende academiejaar of kan de kandidaat worden geweigerd.  
 

Commilitones 
Alle leden van Hexion die ontgroend zijn bij Hexion worden als commilitones van Hexion beschouwd. 
Vaak worden oud-leden die ontgroend zijn maar nooit een bestuursfunctie beoefend hebben binnen 
het praesidium van Hexion simpelweg als commilitones beschouwd.  
 

Het praesidium en de praesidiumleden: 
Het praesidium is het bestuursorgaan van de verening. Het praesidium bestaat uit geëngageerde 
leden die de verantwoordelijkheid op zich nemen om een actieve rol uit te oefenen in het bestuur 
van de studentenvereniging. Ze worden ook wel de praesidiumleden genoemd. 
 

Ouwe zakken 
‘Ouwe zak’ is de benaming voor een oud-praesidiumlid. Een oud-praesidiumlid is een commilito die 
een bestuursfunctie heeft uitgeoefend binnen Hexion. 
 

Pro-senior 
Een Prosenior is een praeses die zijn jaar met succes vervolledigd heeft. De praeses, hierna Prosenior, 
zal een nieuw lint ontvangen met de titel Prosenior en het jaartal van zijn/haar werkjaar. Op de eerst 
volgende cantus van Hexion zal een salamander gedaan wordt ter ere van de nieuwe Prosenior. 
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Honoris Causa 
Een Honoris Causa is een persoon die veel betekend voor de vereniging. Iemand die veel voor de 

vereniging gedaan heeft. Eender wie kan tot erelid benoemd worden. Hij/zij dient hiervoor een 

stemming te ondergaan. Het huidig praesidium en pro senioren hebben stemrecht. De kandidaat 

Honoris Causa dient 2/3de van de stemmen te behalen voor deze titel.  

Een breed lint met daarop eikenbladeren wordt voorzien en overhandigd aan de nieuwe Honoris 

Causa. De procedure zal ook gaan zoals beschreven in de blauwe bladzijde in de codex. 

De bijlage voorziet een lijst van alle Honoris Causae. 

Sanctioneren van een praesidiumlid 
Bij een gebrek aan inzet of het niet naleven van de normen van de vereniging kan men 

praesidiumleden sanctioneren of zelfs ontslaan uit hun functie. 

Om een praesidiumlid te sanctioneren dient men een klacht in te dienen tegen het praesidiumlid. 

Het praesidiumlid in kwestie wordt op de hoogte gebracht en de klacht wordt als agendapunt 

opgenomen in de volgende vergadering. Deze dient binnen de twee weken plaats te vinden.  

De klacht wordt uitsluitend besproken met het praesidium en de betrokken partijen op het einde van 

de vergadering waarbij men overgaat naar de volgende procedure: 

1. KLACHT: Elke schacht of commilitones kan met een klacht tot het praesidium komen. 

Deze klacht kan schriftelijk worden doorgegeven, vertegenwoordigd worden door een 

praesidiumlid of zelf mondeling gebracht worden op de vergadering. 

2. BESPREKING: De klacht wordt gevolgd door een bespreking waarbij alle betrokken 

partijen hun pleidooi mogen brengen en het praesidium enkele vragen mag stellen.  

3. STEMMING: Het praesidium, met uitzondering van de beklaagde, zal daarna in beraad 

gaan en overgaan tot een stemming om zo al dan niet een gevolg toe te wijzen aan de 

klacht gericht naar het praesidiumlid. Om een praesidiumlid te veroordelen van de klacht 

dient men 50%+1 van de stemmen te behalen. Als de nodige stemmen niet worden 

behaald, wordt de klacht nietig verklaard.  

4. GEVOLGEN: Als het praesidium beslist om het praesidiumlid wel te veroordelen voor de 

klacht zijn dit de gevolgen: 

1) Bij een eerste veroordeling  →  Eerste waarschuwing 

2) Bij een tweede veroordeling →  Laatste kans 

3) Bij een derde veroordeling  →  Onmiddellijk ontslag 

Ontslag van een praesidiumlid 
Elk praesidiumlid kan op eigen initiatief beslissen om ontslag te nemen van zijn functie. Wanneer een 

praesidiumlid beslist om te stoppen, dient men het praesidium mondeling of schriftelijk op de hoogte 

te brengen. 

Ontnemen van een lidmaatschap 
Het praesidium behoudt het recht om het lidmaatschap van elk lid te weigeren of te ontnemen.  
Elke inbreuk op de statuten of het huishoudelijk regelement kan leiden tot een stemming door het 
praesidium. Om een lidmaatschap te ontnemen dient men 50%+1 van de stemmen te behalen.  
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III. Het praesidium 
De vereniging kan niet bestaan zonder een algemeen bestuur. Dit bestuur bestaat uit 4 functies 
namelijk de voorzitter, de vicevoorzitter, de penningmeester en de secretaris. Samen vormen deze 
functies naar studentikoze norm het hoogpraesidium. Het hoogpraesidium draagt de hoogste 
verantwoordelijkheid van de vereniging en is in staat om noodzakelijke beslissingen te maken. 
 
Het algemeen bestuur kan steeds worden aangevuld met andere functies zoals beschreven in de 
statuten in de lijst van praesidiumfuncties.  
 
De bijlage voorziet een lijst van alle praesidia van Hexion. 
 

Praesidiumfunctie 
Praeses – Voorzitter 
De praeses is de voorzitter van de vereniging en is de eindverantwoordelijke voor alle zaken die te 
maken hebben met de vereniging. De praeses zal, tot het beste van zijn kunnen, zorgen dat de 
vereniging en het praesidium er op vooruit gaat en leidt de bestuursvergaderingen.  
 
Vice-Praeses – Ondervoorzitter 
De vice-praeses is de ondervoorzitter en is medeverantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de 
vereniging en zijn leden. De vice-praeses heeft als taak om de voorzitter zo goed mogelijk te 
ondersteunen, en indien nodig diens taken tijdelijk over te nemen. Hij of zij wordt automatisch de 
plaatsvervanger van de voorzitter bij afwezigheid en is meestal diens of dier rechterhand.  
 
Quaestor – Penningmeester 
De quaestor is de penningmeester en vervult de functie van de persoon die de financiën van de 
vereniging beheert. De verantwoordelijkheden van een penningmeester omvatten doorgaans: 
 

• Het beheren van de rekening en de kas van de vereniging 

• Het beheren en uitvoeren van transacties (ontvangsten en uitgaven) 

• Het bepalen van budgetten voor activiteiten 

• Het opmaken van een jaarverslag/balans op het einde van het jaar 

• Het presenteren van een financiële stand van zaken op elke vergadering  
 
Soms wordt echter de functie van de secretaris en de penningmeester gecombineerd.  
Men spreekt dan van een secretaris-penningmeester.  
 
Ab-actis – Secretaris 
Ab-actis is de secretaris en doet de verslaglegging van de vereniging. De secretaris verzorgt de 
notulen tijdens een vergadering, maar vaak ook de voorbereiding en opvolging van de acties, de 
ledenadministratie en de correspondentie. 
 
Schachtenmeester – Hoofd v.d. schachten 
De schachtenmeester is de verantwoordelijke voor de schachten tijdens hun eerste jaar bij de 
vereniging en fungeert als aanspreekpunt voor de eerstejaars. De schachtenmeester gedraagt zich als 
tussenpersoon tussen het praesidium en de schachten. Hij zal hen helpen een volleerd lid te worden 
van de vereniging.  
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PR – Public relations  
De taak van de Public Relations verantwoordelijke bestaat uit het onderhouden van contacten met 
sponsors. De P.R. dient erop toe te zien dat sponsorcontracten worden nageleefd, en wijst de 
praeses wanneer nodig op de afspraken die daarin staan vastgelegd. Daarnaast verzorgt hij/zij ook 
een deel van de communicatie tussen Hexion en haar leden. 
 
Dux Festi – Evenementverantwoordelijke 
De Dux Festi is verantwoordelijk voor het invullen en het goed laten verlopen van de verschillende 
evenementen van de vereniging. De Dux Festi staat vooral in contact voor alle feest gerelateerd 
zaken zoals TD’s en fakbars. 
 
Ontspanning 
Deze persoon zorgt voor activiteiten doorheen het academiejaar. Deze kunnen zowel cultureel, 
sportief, educatief, … zijn. 
 
Webmaster – IT 
De Webmaster is verantwoordelijk voor het onderhoud, de beveiliging en het updaten van de 
website. 
 
Bacchus – Biermeester 
Praetor – Materiaalmeester 
Deze persoon is verantwoordelijk voor het lokaal, de materialen en de drank van de vereniging.  
 
Cantor – Voorzanger 
De Cantor staat de praeses bij in het voorzitten van cantus, traditioneel zit hij/zij in de corona. Hij 
zorgt dat de juiste liederen gezongen worden op het juiste moment en probeert in de mate van het 
mogelijke verzoeken van de corona in te willigen. De Cantor is verondersteld een grote kennis te 
hebben van het studentleven en de codex. De cantor kan de cantus leiden wanneer de praeses deze 
taak niet zelf opneemt. 
 

Vergaderingen 
Het praesidium houdt maandelijks vergadering om taken te verdelen, te brainstormen, samen 
oplossingen te zoeken voor gemeenschappelijke problemen en de werking te evalueren. Op de 
vergaderingen worden aanwezigheden genoteerd, de werking besproken en de boekhouding 
goedgekeurd. De huidige Praeses (indien afwezig, de Vice-Praeses) heeft op een normale vergadering 
altijd het hoogste woord en zal de vergadering ook leiden. 
 
Commilitones zijn steeds welkom op de vergadering. Hun mening wordt geapprecieerd, 
gerespecteerd, maar het praesidium heeft beslissingsrecht.   
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IV. Activiteiten 
Doorheen het jaar organiseert de vereniging tal van activiteiten op educatief, sociaal en cultureel 

vlak. Hiertoe zal de vereniging onder meer feesten, cantussen, sportactiviteiten en culturele 

activiteiten organiseren. De vereniging is niet gehouden om enkel deze lijst aan activiteiten te 

organiseren. 

Inschrijvingen - Introweken 
In het begin van het academiejaar doet de vereniging aan ledenwerving. Hierbij kan men activiteiten 

organiseren om de studenten kennis te laten maken met de vereniging. Bij de inschrijvingen betalen 

ze hun lidgeld en krijgen ze hun welkomstpakket.  

Stronten/schachtenverkoop: 
Een verkoop is een activiteit waarbij leden zich vrijwillig laten “verkopen”. In ruil voor een geldbedrag 

zal een lid zich inzetten namens de vereniging om bepaalde opdrachten te vervullen. Tussen de 

koper, de vrijwilliger en de vereniging worden het verkoopcontract opgemaakt en ondertekend.  

Alle partijen zijn gehouden aan de voorwaarden omschreven in het “verkoopcontract” in bijlage. 

Doop 
De doop wordt georganiseerd door het bestuur van de vereniging. De doop is opgebouwd uit een 

aantal ludieke opdrachten die de dopelingen moeten uitvoeren. Tijdens de doop wordt er vaak 

gebruikt gemaakt van voedingsproducten om de dopeling mee te bekladen en wordt daarom ook wel 

de vettige doop genoemd. De doop wordt meestal ook afgesloten met het organiseren van een 

doopcantus. 

Bierdoop 
Een bierdoop is een alternatieve doop voor uitzonderingen of voor leden die bij een andere 

vereniging al vettig gedoopt zijn. 

TD’s en fakbars  
Dit zijn studentenfeesten georganiseerd door de vereniging.  

Cantussen 
Cantussen zijn een studentikoos zang- en drankfestijn. Het hoofddoel van een cantus is 

verbroedering, kennismaking met medestudenten aan de hand van samenzang, en gezamenlijke 

alcoholconsumptie. 

Schachtenweekend 
Een schachtenweekend is een meerdaags verenigingsweekend waarbij een tal van studentikoze 

activiteiten georganiseerd worden en waar de vereniging inzet op de verbroedering van haar eigen 

leden. 

HEXI-LAN 
De HEXI-LAN is een meerdaagse LAN-party waarbij de vereniging inzet op de interesse van gamen in 
het studentenleven. De vereniging verzorgt gedurende de HEXI-LAN voor eten, drinken en internet. 
 
Lustrum 
Een lustrum is een feestweek die om de vijf jaar wordt georganiseerd om het bestaan van de 

vereniging te vieren. Gedurende het lustrum wordt indien mogelijk een interne receptie, een open 

receptie, een cantus, een TD, een fakbar, een interne activiteit en een galabal georganiseerd.  

De organisatie van het lustrum wordt gedaan onder leiding van het Lustrumpraesidium.  
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V. Boekhouding 
Beheerders van de rekening 
De vereniging heeft minstens twee kaarthouders voor de rekeningen van de vereniging.  
De praeses en de quaestor worden jaarlijks kaarthouder van de rekeningen van de vereniging.  
Zij staan in voor het regelen van geldzaken en het regelmatig controleren de stand van de 
boekhouding. 
 
Aankopen verantwoorden 
Alle aankopen voor de vereniging dienen goedgekeurd te worden door de quaestor. Alle aankopen 
voor de vereniging dienen verantwoord te worden door een betalingsbewijs zodat de quaestor de 
betaling kan opnemen in de boekhouding.  
 
Persoonlijke aankopen en aankopen voor de vereniging worden gescheiden. Zo worden geen 
persoonlijke aankopen gedaan met de kaart van vereniging. Op de betalingsbewijzen staan 
uitsluitend aankopen voor de vereniging. 
 
Geld voorschieten 
Wanneer men geld voorschiet om een betaling te doen voor de vereniging kan men tot twee weken 
na de aankoop en met het voorleggen van het betalingsbewijs een terugbetaling eisen bij de 
vereniging. Deze terugbetaling wordt binnen de twee weken door de vereniging terugbetaalt aan de 
vrager.  
 
Stand van zaken 
Elke vergadering moet de quaestor een zo nauwkeurig mogelijke stand van zaken kunnen voorleggen 
van de boekhouding. Op het einde van het jaar dient de quaestor een jaarverslag te maken en deze 
bij te houden online op de drive of in de archieven van Hexion. 
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VI. Stemmingen en stemrecht 
Stemrecht 

1. Men kan jaarlijks stemrecht verkrijgen als volgende voorwaarde van toepassing zijn:  

• Men gedoopt is bij de vereniging 

• Men in bezit is vaneen lidmaatschap van de vereniging 

• Het lidmaatschap aangekocht is voor 1 januari van het huidig praesidium werkjaar. 
 

2. Alle leden hebben een gelijk stemrecht en dat is niet cumulatief. Bijgevolg is hun stem te 

allen tijde 1 waard. Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter of de stem van 

diegene die hem vervangt. 

 

3. Elk stemgerechtigd lid dat niet aanwezig kan zijn op de algemene vergadering, kan zijn/haar 

stemmen steeds doorgeven aan de voorzitter van de vergadering. Dit is stemmen met 

volmacht. 

Stemming 

Stemming volgens absolute meerderheid.  
Een absolute meerderheid van stemmen is een aantal stemmen van ten minste de helft van het 
totale aantal toegestane stemmen plus ½. Bij een absolute meerderheid worden de onthoudingen, 
de blanco-stemmen meegeteld om te bepalen of de helft van de stemmen is bereikt.  
 

Stemming volgens gekwalificeerde meerderheid van 2/3  
Een gekwalificeerde meerderheid is een meerderheid die in een stemprocedure pas doorslaggevend 
is wanneer ze voldoet aan de specifieke aanvullende voorwaarden van de stemming.  
 

Alternative vote 
“Alternative vote” is een kiessysteem waarbij de kiezers niet één stem uitbrengen, maar alle 

kandidaten in een volgorde plaatsen. Daardoor kan in één stemronde, maar zo nodig met meerdere 

telrondes, een meerderheidskandidaat gekozen worden. 

Werkwijze 
Stel dat er drie kandidaten zijn, dan plaatst elke kiezer de beschikbare kandidaten in de volgorde 1 

tot en met 5. Op de eerste plaats zet men zijn favoriete kandidaat, op de tweede plaats degene die 

men vervolgens de beste vindt, enzovoort. Men is niet verplicht om voor elke kandidaat een plaats 

toe te wijzen.  

Bij de eerste telling van de stemmen gaat het alleen om de eerste voorkeur. Als een kandidaat meer 

dan 50% van de stemmen krijgt, is deze direct gekozen. Als bij de eerste telling geen kandidaat een 

absolute meerderheid heeft, valt de kandidaat af die het minst als eerste keus is aangegeven. De 

stemmen van die kiezers gaan niet verloren, maar worden op basis van de tweede voorkeur 

toegerekend aan de andere kandidaten. Als er nog steeds geen meerderheidskandidaat is, wordt dit 

proces herhaald met de tweede keus stemmen van de kandidaat die nu op de laatste plaats staat. 

Enzovoort. 

De bijlage voorziet stembiljetten voor de “alternative vote”.  
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Verkiezingen 
De verkiezingen worden jaarlijks begin mei georganiseerd om het nieuwe praesidium te verkiezen 

voor het volgende werkjaar. Minstens 1 maand op voorhand dient men de verkiezingen aan te 

kondigen en kan men zich verkiesbaar stellen voor een functie.  

De verkiezingsstemming gebeurt op een interne gesloten vergadering. Alle stemgerechtigde leden 

hebben het recht om aanwezig te zijn op de verkiezingsstemming of mogen hun stemmen doorgeven 

aan de voorzitters van de verkiezingsvergadering. Alle volmachtsstemmen dienen voor het begin van 

de verkiezingsvergadering doorgegeven te zijn aan de voorzitters. Volmachten na het begin van de 

verkiezingsvergadering zijn ongeldig. 

Kandidaatstellen 
Alle leden kunnen zich kandidaatstellen om op te komen voor het praesidium van het volgende 
werkjaar. Elke kandidaat dient zijn kandidatuur bekend te maken bij de verkiezingsvoorzitters. Een 
kandidaat kan zich voor maximaal 3 functies verkiesbaar stellen. Kandidaten kunnen enkel opkomen 
voor functies die ze beschrijven in hun kandidatuur.  
 

Verkiezingsvoorzitter 
De verkiezingen worden voorgezeten door twee verkiezingsvoorzitters. De verkiezingsvoorzitters 
worden gekozen en bekendgemaakt wanneer de verkiezingen worden aangekondigd.  
 
De verkiezingsvoorzitters zijn twee leden van het hoogpraesidium die niet opkomen voor een functie 
voor het volgende werkjaar. Als de leden van het hoogpraesidium niet instaat zijn om de functie van 
verkiezingsvoorzitter op te nemen, wordt er beroep gedaan op de prosenioren of op leden van het 
hoogpraesidium van vorig jaren. 
 
Zij ontvangen, tellen en hertellen alle stemmen van de verkiezingen. Na wederzijdse verificatie van 
de getelde stemmen delen ze mee welke kandidaat verkozen is en maken de stemuitslag bekend. 
 

De stemming 
Bij de verkiezingen wordt er gestemd door stemming volgens absolute meerderheid en dat gebeurt 
anoniem en schriftelijk (papier/digitaal). Kandidaten mogen geen stem uitbrengen over de functie 
waarvoor zij zelf opkomen. De stemming gebeurt volgens het principe van “Alternative vote”.  
 

Verkiezingsverloop 
De verkiezingsstemming begint bij de praeses. Zodra de praeses bekend is, maakt de nieuwe praeses 
de lijst met functies bekend die hij/zij in het volgende werkjaar wil. Deze lijst wordt gevolgd en zo 
wordt er per functie gestemd.  
 
Het verloop van de verkiezingen per functie verloopt als volgt: 

• Alle kandidaten houden om de beurt hun pleidooi. 

• De kandidaten krijgen enkele vragen van de aanwezigen om te beantwoorden 

• Eenmaal de vragenronde gedaan is, gaat men over tot stemming. 

• De stemmen worden geteld door de voorzitters van de verkiezing en deelt de uitkomst 

mee aan de verenging eenmaal de stemmen geteld zijn. 
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VII. Statuten 
De statuten worden jaarlijks door het nieuwe praesidium goedgekeurd en ondertekend door de 
nieuwe praeses aan de aanvang van het werkjaar. De statuten zijn toegankelijk voor alle leden en 
moeten ten allen tijden beschikbaar zijn.  
 
De statuten worden zowel digitaal als fysiek bewaard. De fysieke, ondertekende statuten worden 
bewaard in het lokaal van Hexion.  

 
De statuten kunnen enkel gewijzigd worden mits volgende procedure: 

Op een vergadering van het praesidium kan een praesidiumlid een voorstel doen tot wijziging van 

één of meerdere artikels. Deze wijzigingen worden opgenomen in een apart document en ter 

beschikking gesteld van het praesidium zodat de praesidiumleden de statuutwijziging kunnen 

bekijken en men tijd heeft om een beslissing te vormen. 

Minstens een week na het voorstel tot statuutwijziging wordt er door het praesidium opnieuw een 

vergadering georganiseerd waar men overgaat tot een stemming. Het voorstel tot statuutwijziging 

wordt goedgekeurd door een stemming volgens gekwalificeerde meerderheid van 2/3 van het 

praesidium. 

Door installatie en geldigverklaring van deze statuten vervallen alle andere statutaire bepalingen 

binnen Hexion. Bij aanpassing van de statuten wordt een nieuwe versie afgeprint en de oude in een 

archief geplaatst. De nieuwe versie van de statuten worden opnieuw goedgekeurd en ondertekend. 

 

Voor al wat niet voorzien is in deze statuten wordt verwezen naar de wet van 27 juni 1921 en naar 

het huishoudelijk reglement van de vereniging, beheerd door het praesidium. 

 

 

 

 

 

 

Deze statuten werden goedgekeurd door het bestuur van Hexion op  …………………………………. en 

gaan in op …………………………………... Ze vervangen alle voorgaande statuten van de vereniging. 

 

Handtekening gevolgd door the woorden “gelezen en goedgekeurd” 
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VIII. BIJLAGE 
Lijst Honoris Causa 

• Francis Vos: Departementshoofd PXL-IT. (2013) 

o In 2013 besloot dhr. Francis Vos met volledige steun om een studentenvereniging op 

te laten richten voor zijn departement. Mede dankzij hem (be)staat Hexion vandaag 

als fiere studentenvereniging voor PXL-IT.  
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Stembiljet 

Stembiljet Hexion Verkiezingen [__/__/____] 

Functie:  
Eerste plaats  

Tweede plaats  

Derde plaats  

Vierde plaats  

Vijfde plaats  

Blanco  

 

Stembiljet Hexion Verkiezingen [__/__/____] 

Functie:  
Eerste plaats  

Tweede plaats  

Derde plaats  

Vierde plaats  

Vijfde plaats  

Blanco  

 

Stembiljet Hexion Verkiezingen [__/__/____] 

Functie:  
Eerste plaats  

Tweede plaats  

Derde plaats  

Vierde plaats  

Vijfde plaats  

Blanco  

 

Stembiljet Hexion Verkiezingen [__/__/____] 

Functie:  
Eerste plaats  

Tweede plaats  

Derde plaats  

Vierde plaats  

Vijfde plaats  

Blanco  

 

Stembiljet Hexion Verkiezingen [__/__/____] 

Functie:  
Eerste plaats  

Tweede plaats  

Derde plaats  

Vierde plaats  

Vijfde plaats  

Blanco  
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Praesidium-lijsten 
(Nog toe te voegen) 


