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KRINGRAADSTATUUT 

CAMPUS DRIE EIKEN, CAMPUS 

GROENENBORGER EN CAMPUS 

MIDDELHEIM 

UNIVERSITEIT ANTWERPEN 
 

  

Aangepast door A.S.K-Stuwer vzw op 4 oktober 2021. 

Goedgekeurd door Kringraad op 4 oktober 2021. 

Goedgekeurd door Departement Sociale, Culturele en Studentgerichte Diensten op. 

Inleiding: 
Deze tekst is een weergave van de huidige situatie omtrent de verschillende 

studentenverenigingen, -clubs en -kringen, actief aan de Universiteit Antwerpen, opgemaakt om 

de rechten en de plichten van elke studentenvereniging, -club en -kring aan de Universiteit 

Antwerpen correct te definiëren. 

  

Dit document werd opgesteld aan de hand van de Kringraadstatuten van 2014 opgesteld door 

Nick Ideler, de voorbereidingen ervan zijn gemaakt door het A.S.K-stuwer bestuur van 2018-

2019, het finale document opgesteld door Roosmarijn van de Water. 

  

Dit document bevat enerzijds een uiteenzetting van de structuur van de verschillende 

studentenverenigingen, -clubs en -kringen en anderzijds hun rechten en plichten binnen deze 

structuur. 

  

ASK-Stuwer, Unifac & VUAS zijn moderne lerende organisaties die voortdurende aandacht 

hebben voor de evoluerende noden van de studenten, de studentenverenigingen en de 

maatschappij. Zij besteedt bijzondere zorg aan het faciliteren en coördineren van 

studentenverenigingen die lid zijn van de Kringraad, het informeren van studenten en de 

vertegenwoordiging van zijn studentenverenigingen bij Universiteit Antwerpen en de stad 

Antwerpen maar ook Universiteit Antwerpen en de stad Antwerpen bij de studentenverenigingen. 

ASK-Stuwer, Unifac & VUAS organiseren ook zelf activiteiten, zowel voor de studenten als voor 

de studentenverenigingen die lid zijn van de Kringraad. 
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TITEL 1: ALGEMENE BEPALINGEN 

Artikel 1: Studentenvereniging, -club of -kring  

Een studentenvereniging, -club of -kring aan de Universiteit Antwerpen is een vriendenkring in 

studentenmilieus. Het is een apolitieke en afilosofische vereniging zonder winstoogmerk die 

activiteiten organiseert, gericht op studenten aan deze universiteit. Een studentenvereniging, -

club of –kring die deel uitmaakt van de Universiteit Antwerpen onderwerpt zich aan de afspraken 

zoals ze zijn besproken in deze statuten. 

Studentenclubs verzamelen meestal leden naar studierichting, streek van afkomst of andere 

gemeenschappelijke interesses. Een studentenclub is een studentenvereniging die zich specifiek 

richt op het sociale aspect. Dat sociale aspect is het belangrijkste onderscheid met een 

studentenraad: die is erop gericht aan het beleid van de onderwijsinstelling te participeren, 

conform de Codex Hoger Onderwijs; Deel 2, Titel 5 Rechtspositie en medezeggenschap van de 

student. 

  

Artikel 2. Koepelverenigingen 

§ 1.   De overkoepelende kringen coördineren de activiteiten van de andere studentenclubs en 

-kringen onder hun koepel. Ze communiceren vragen en informatie tussen Universiteit en de 

studentenclubs en -kringen. Daarnaast organiseren zij ook activiteiten om alle studenten van de 

verschillende faculteiten van hun desbetreffende campus bijeen te brengen. 

  

Artikel 3. Kringraad 

Een kringraad is een instituut waarbinnen de afvaardiging van de verschillende verenigingen die 

in deze raad zetelen, onderwerpen bespreken die alle leden aangaan. Beide kringraden worden 

minimaal 3 keer per semester in een vergadering samengeroepen om  de lopende zaken te 

bespreken. Voluit wordt de vergadering “de Kringraadvergadering” genoemd. 

Artikel 4. Doelgroep 

Met doelgroep wordt bedoeld een specifieke groep van mensen die een studentenvereniging wil 

bereiken met een bepaald aanbod. Binnen deze context wordt met doelgroep een bepaalde groep 

studenten bedoeld die ingeschreven zijn aan Universiteit Antwerpen. Natuurlijk kunnen ook 

studenten die niet studeren aan de Universiteit Antwerpen zich aangesproken voelen, maar dit 

mag niet de doelgroep zijn van de studentenvereniging. 

Artikel 5. Meerwaarde 

Met meerwaarde wordt bedoeld hetgeen een studentenvereniging te bieden heeft aan het 

studentenleven dat gekoppeld is aan Universiteit Antwerpen. Dit wordt beoordeeld aan de hand 

van het aantal universiteitsstudenten dat effectief bereikt wordt en/of het specifieke doel dat 

nagestreefd wordt. 
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Artikel 6. Faculteits- en departementskringen 

Faculteits- en departementskringen zijn verenigingen die als dusdanig erkend zijn door de 

faculteit/departement en bijgevolg als enige deze titel mogen dragen in haar communicatie naar 

en met studenten, bedrijven en de Universiteit Antwerpen. 

Artikel 7. Studiegerelateerde studentenverenigingen 

Studiegerelateerde studentenverenigingen zijn studentenverenigingen met een overwegend en 

duidelijk academisch perspectief. Het hoofddoel van studiegerelateerde studentenverenigingen 

is het ontwikkelen van de student. 

Artikel 8. Thematische studentenverenigingen 

Thematische studentenverenigingen zijn studentenverenigingen met een overwegend en 

duidelijk studentikoos perspectief rond een bepaald thema. Het hoofddoel van thematische 

studentenverenigingen is het verenigen van de studenten met een gemeenschappelijke interesse 

voor dat bepaalde thema. 

Artikel 9. Hoogpraesidium 

Met hoogpraesidium wordt bedoeld de praeses, vice-praeses en quaestor of dezelfde functies 

indien andere titels worden gehanteerd. 

Artikel 10. Student aan de Universiteit Antwerpen 

Wie student is aan de Universiteit Antwerpen wordt bepaald door “het Statuut van de UA-Student’. 

Dit statuut is een, door de universiteit voorzien, officieel statuut. 

 

   

TITEL 2: ONDERVERDELING VAN DE 

STUDENTENVERENIGINGEN, -CLUBS 

EN -KRINGEN 

Artikel 11: 

De studentenverenigingen, -clubs en -kringen die deel uitmaken van de kringraad worden 

onderverdeeld in volgende groepen: koepelverenigingen, faculteits- en departementskringen en 

thematische studentenverenigingen. 
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Hoofdstuk 1: Koepelverenigingen: 
Artikel 12: 

De koepelverenigingen coördineren de activiteiten van de andere studentenverenigingen die 

binnen hun koepel vallen. Ze communiceren informatie tussen Universiteit Antwerpen en de 

studentenverenigingen. Daarnaast organiseren zij  activiteiten om alle studenten van hun 

campussen bijeen te brengen. 

  

Artikel 13: 

§ 1.   Verenigde UA Studenten (VUAS) is de overkoepelende studentenvereniging van de 

Universiteit Antwerpen en omvat koepelverenigingen Unifac voor de Stadscampus en ASK-

Stuwer voor Campus Drie Eiken, Campus Groenenborger en Campus Middelheim. Door een 

nauwe samenwerking tussen deze koepels wordt er een goede samenwerking bekomen op 

verscheidene gebieden. 

§ 2.   Universitaire Faculteiten Stadscampus Antwerpen (Unifac) is de overkoepelende 

studentenvereniging van de Stadscampus van de Universiteit Antwerpen. Unifac is opgebouwd 

rond vier pijlers: organiseren, coördineren, informeren en vertegenwoordiging. De 

Kringraadvergadering van de Stadscampus wordt voorgezeten door de voorzitter van Unifac vzw. 

§ 3.   Antwerps Studenten Korps – Studentenwerkgroep” (ASK-Stuwer) is de overkoepelende 

studentenvereniging van de Campus Drie Eiken, Campus Groenenborger en Campus 

Middelheim van de Universiteit Antwerpen. ASK-Stuwer is actief op 3 belangrijke fronten: 

Informeren, studentenvertegenwoordiging en  organiseren van activiteiten. De 

Kringraadvergadering van de Campus Drie Eiken, Campus Groenenborger en Campus 

Middelheim wordt voorgezeten door de voorzitter van ASK-Stuwer vzw. Indien de voorzitter niet 

aanwezig kan zijn, wordt de vergadering voorgezeten door de vice-voorzitter van ASK-Stuwer 

vzw. 

§ 4.   De actieve politieke en filosofische clubs worden vertegenwoordigd door het Politiek 

Filosofisch Konvent (PFK). 

Hoofdstuk 2: Faculteits- en departementskringen: 
Artikel 14: 

De faculteits- en departementskringen hebben als doel activiteiten te organiseren voor studenten 

van een bepaalde faculteit of van een bepaald departement en deze studenten te 

vertegenwoordigen. Dit betreft zowel studentikoze, culturele en sportieve activiteiten als 

activiteiten die specifiek gericht zijn op het bepaalde studiedomein van de faculteit of het 

departement. Deze kringen worden door de Universiteit Antwerpen als officiële kring erkend, zo 

kan er per departement maar één enkele kring zijn. Een faculteit kan echter wel meerdere kringen 

bevatten, indien deze aan één of meerdere departementen van de faculteit verbonden zijn. 

  

Artikel 15: 

http://www.vuas.be/wat.php?sub=ASKStuwer
http://www.vuas.be/wat.php?sub=ASKStuwer
http://www.vuas.be/wat.php?sub=ASKStuwer
http://pfkspectrum.wordpress.com/
http://pfkspectrum.wordpress.com/
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De faculteits- en departementskringen die vallen onder de koepel van A.S.K.-Stuwer vzw zijn de 

kringen die zich richten tot studenten uit de faculteit Geneeskunde en 

Gezondheidswetenschappen, de faculteit Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige 

Wetenschappen, de faculteit Wetenschappen en de faculteit Toegepaste 

Ingenieurswetenschappen. 

  

Meer specifiek gaat het over onderstaande studentenkringen: 

Faculteitsclub: 

● Ingenium voor het departement Industriële Wetenschappen van de faculteit Toegepaste 

Ingenieurswetenschappen.  

Departementsclubs 

● Aesculapia voor het departement Geneeskunde van de faculteit Geneeskunde en 

Gezondheidswetenschappen 

● Biomedica voor het departement Biomedische Wetenschappen van de faculteit 

Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen 

● Demetris voor het departement Bio-ingenieurswetenschappen van de faculteit 

Wetenschappen 

● DIEFKA (Diergeneeskundige Faculteitskring Antwerpen) voor het departement 

Diergeneeskundige Wetenschappen van de faculteit Farmaceutische, Biomedische en 

Diergeneeskundige Wetenschappen 

● Fabiant voor het departement Biologie van de faculteit Wetenschappen en de master 

Milieuwetenschappen van het IMDO (Instituut voor Milieukunde en Duurzame 

Ontwikkeling) 

● Kinesia voor het departement Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie van de 

faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen 

● KDA (Kring der Alchemisten) voor het departement Chemie van de faculteit 

Wetenschappen, opleidingen Biochemie en Biotechnologie van de faculteit 

Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen 

● UFKA (Universitaire Farmaceutische Kring Antwerpen) voor het departement 

Farmaceutische Wetenschappen van de faculteit Farmaceutische, Biomedische en 

Diergeneeskundige Wetenschappen 

● WINAK (Wiskunde, Informatica en NatuurkundeKring) voor het departement 

Wiskunde/Informatica en het departement Fysica van de faculteit Wetenschappen 

  

Artikel 16: 

Om erkend te worden als faculteitskring of departementskring dient een aangepaste procedure 

gevolgd te worden. Dit omdat de studentenvereniging niet alleen erkend dient te worden op basis 

van de objectieve criteria met betrekking tot toetreding tot de Kringraad, maar ook door de decaan 

die het laatste woord heeft in de beslissing. Er kan slechts één departementskring zijn per 

departement. Daarnaast moet het departement Sociale, Culturele en Studentgerichte Diensten 

goedkeuring verlenen aan een studentenvereniging.[NT1]  
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De studentenorganisatie dient een praesidium/bestuurslijst te bezorgen aan het departement 

Sociale, Culturele en Studentgerichte Diensten met naam, voornaam, functie, thuisadres, 

kotadres, gsm, onderwijsinstelling, studierichting, rolnummer. 

Zo ook hun statuten of een missie & visietekst waarbij het doel en de meerwaarde van de 

organisatie duidelijk wordt gemaakt. En een agenda van het komende academiejaar met een 

overzicht van de verschillenden activiteiten die ze willen voorzien. 

Indien er vraag is naar financiële ondersteuning en de studenten beogen een doel dat conform 

werkveld 6 uit artikel II.348. Codex Hoger Onderwijs is, kunnen ze projectmatig financiële 

ondersteuning krijgen van het departement Sociale, Culturele en Studentgerichte Diensten. 

(6°   het werkveld studentenwerking dat de organisatie of de ondersteuning van initiatieven van 

of voor studenten op sociaal, sportief, maatschappelijk, ecologisch of cultureel vlak, tot doel 

heeft.) 

Hiervoor dienen ze een projectvoorstel in met begroting. 

De clubs die tot een Kringraad behoren ontvangen jaarlijks subsidie via de VUASwerking mits het 

insturen van verantwoordingsstukken van het voorafgaande kalenderjaar. 

 

  

Hoofdstuk 3: Thematische studentenverenigingen: 
Artikel 17: 

De verenigingen die studenten samen brengen rond een bepaald thema zijn: 

● Campinaria als vereniging voor home- en kotstudenten aan de Campussen Drie Eiken, 

Middelheim en Groenenborger. 

● Hera voor de dames aan de Campussen Drie Eiken, Middelheim en Groenenborger 

Hoofdstuk 4: UAntwerpen Sportraad: 
Artikel 18: 

UAntwerpen Sportraad is een faculteit-overkoepelend praesidium aan de Universiteit Antwerpen die 

zich vanuit het studentenleven inzet om sport en gezondheid te promoten onder de Antwerpse 

studenten. UAntwerpen Sportraad draait om veel meer dan sport alleen. Niet enkel streven zij naar 

het promoten van een gezonde geest in een gezond lichaam, maar ook het verenigen van mensen 

staat bij hen centraal, mede door het aanbieden van verschillende sportprogramma’s voor Antwerpse 

studenten. Zo zijn zij verantwoordelijk voor de Antwerp Students League competitie, een competitie 

tussen verschillende studentenverenigingen in verscheidene sporten. Daarnaast organiseren zij een 

arsenaal aan sportgerelateerde evenementen. 

De UAntwerpen Sportraad is geen stemgerechtigd lid van de kringraden maar worden wel 

uitgenodigd op de kringraadvergaderingen. Zij worden niet overkoepeld door ASK-Stuwer vzw of 

Unifac vzw en worden niet gesubsidieerd door de VUAS. De rechten en plichten verder 

beschreven in dit document zijn niet van toepassing op de UAntwerpen Sportraad. De artikels die 

wel van toepassing zijn artikels 19, 27, 28, 30, 31, 32. 
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TITEL 3: RECHTEN EN PLICHTEN VAN 

EEN STUDENTENVERENIGING, -CLUB 

OF -KRING: 

Hoofdstuk 1: Subsidies 
Artikel 19: 

De subsidies van de faculteits- en departementskringen worden elk jaar door de VUAS 

vastgesteld op basis van het studentenaantal van de richtingen die ze vertegenwoordigen. Dit 

wordt berekend op basis van de meest recente studentenaantallen van het vorige academiejaar. 

We hanteren hierbij de studentenaantallen met enkel de bachelors, masters, schakel- en 

voorbereidingsprogramma’s. De subsidieverdeling wordt ter goedkeuring voorgelegd op de 

eerste Stuvoraad van het academiejaar. 

  

Artikel 20: 

De subsidies van de andere verenigingen zijn voor elke club gelijk. Ze worden elk jaar door de 

VUAS vastgesteld en ter goedkeuring voorgelegd op de eerste Stuvoraad van het academiejaar. 

  

Artikel 21: 

De clubs die tot een Kringraad behoren ontvangen jaarlijks subsidie via de VUASwerking mits het 

insturen van verantwoordingsstukken van het voorafgaande kalenderjaar. ASK-Stuwer vzw 

brengt de clubs schriftelijk op de hoogte van het bedrag van de subsidies. De verantwoording van 

de subsidies gebeurt door facturen te bezorgen aan het praesidiumlid van de koepelverenigingen 

die de functie Financiën bekleedt. 

Facturen moeten gefactureerd zijn op naam van de club en mogen niet van eten of drinken 

afkomstig zijn. De facturen moeten origineel zijn en geen kopie. 

  

Artikel 22: 

Een studentenvereniging verliest zijn recht op subsidies voor dat academiejaar indien zij 

moedwillig onjuiste gegevens doorgeeft om de regels te omzeilen, indien een club 3 maal op een 

academiejaar niet verschijnt op de kringraadvergaderingen (en dit zonder verontschuldiging) of 

indien een club zich niet houdt aan de afspraken die op kringraad worden vastgelegd zoals onder 

andere besproken in artikel 22, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 34. Het verliezen van het recht op 

subsidies moet worden besproken met de VUAS en het departement Sociale, Culturele en 

Studentgerichte Diensten. 
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Hoofdstuk 2: Functie van de VUAS voor de UAntwerpen-student en 

verkiezing van de voorzitter van ASK-Stuwer 
De functie van de VUAS is deze zoals beschreven in het Statuut van de UAntwerpen-student en 

in de VUAS statuten. 

De verkiezing van de voorzitter van ASK-Stuwer is deze zoals beschreven in de ASK-Stuwer 

statuten. 

Hoofdstuk 3: Rechten 

Artikel 23: 

A.S.K.-Stuwer vzw zal in de mate van het mogelijke de verenigingen, clubs en kringen 

vertegenwoordigen in minstens volgende raden en vergaderingen: 

- VUAS 

- Stuvoraad (Indien verkozen - stemrechtigd lid) 

- Antwerps Studentenoverleg (ASO) (Stemrechtigd lid)  

- Fortvergadering  

- Studentenraad (Indien verkozen - stemrechtigd lid / VUAS-mandaat - raadgevend lid) 

  

Artikel 24: 

Elke club kan bij A.S.K.-Stuwer vzw terecht voor raad en bijstand in: 

- Overleg met de Universiteit Antwerpen 

- Overleg met VUAS, Studentenraad,… 

- Overleg met de stad Antwerpen, Antwerps StudentenOverleg, STAN 

- Overleg met derden (vb. AB-Inbev, SABAM, ...) 

  

Artikel 25: 

Elke vereniging, club of kring heeft het recht een tekst(je) of een poster in de Universiteit 

Antwerpen Snelkrant te publiceren. Een tekst(je) mag maximaal 300 woorden zijn. De deadline 

hiervoor is woensdag om 23u59. Indien deze deadline verstreken is kan het tekstje nog 

gepubliceerd worden indien de Hoofdredacteur van de Universiteit Antwerpen Snelkrant hiermee 

akkoord gaat. 

          

Artikel 26: 

Elke vereniging, club of kring heeft het recht de vergaderruimte van ASK-Stuwer vzw te 

gebruiken. Als je dit wenst, kan je contact opnemen met bestuur@ASK-Stuwer.be. Dit ten laatste 

een week van tevoren. In eerste instantie wordt het lokaal beschikbaar gesteld voor 

vergaderingen. Andere activiteiten dan vergaderingen kunnen gebeuren in overleg met ASK-

Stuwer vzw. Er wordt niets geconsumeerd van ASK-Stuwer vzw. Het lokaal wordt proper 

achtergelaten! 

              

Artikel 27: 

Elke vereniging, club of kring van de VUAS kan de Konijnenpijp (KP) via ASK-Stuwer vzw 

reserveren. 

Dit moet minstens 2 weken op voorhand. 

mailto:bestuur@ASK-Stuwer.be
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De planning van zowel KP, de Spoed, Hagar als Biokot worden per semester doorgegeven aan  

de Sociale, Culturele en Studentgerichte diensten, die op hun beurt de veiligheidsdiensten 

verwittigen. Deze chronologische lijst omvat alle activiteiten (ook de eigen!) met volgende 

gegevens: datum, activiteit (omschrijving), verantwoordelijke van de activiteit zelf (naam, 

voornaam, rolnummer, kotadres, GSMnummer) én verantwoordelijke van de zaal (gegevens 

idem). Elke wijziging wordt onmiddellijk en vóór de geplande datum, doorgegeven.  Deze lijsten 

dienen ook voor de politie en moeten dus steeds up-to-date zijn ! Daarom moet ook elke  wijziging 

onmiddellijk doorgegeven worden aan stip@uantwerpen.be 

  

§1. De Fort VI-kalender wordt op de kringraad van de Campus Drie Eiken, Campus 

Groenenborger en Campus Middelheim vastgelegd. Om dit op een efficiënte manier te 

verwezenlijken is elke club verplicht hun geplande activiteiten door te sturen minstens 1 week 

voor de eerste kringraadvergadering van het eerste semester en minstens 1 week voor de laatste 

kringraadvergadering van het eerste semester. A.S.K.-Stuwer vzw stelt een gezamenlijke 

kalender op en brengt dubbele boekingen in kaart. De eerste versie van de kalender wordt 

bekendgemaakt ten laatste 2 weken na opgelegde deadline voor het insturen van de gewenste 

data.   

§2. Over deze dubbele boekingen wordt onderhandeld tussen de betrokken clubs. ASK-Stuwer 

vzw bemiddelt hierin en functioneert als neutrale partij. Wanneer een club niet aanwezig is op de 

kringraad waarbij de conflicten worden besproken verliest deze club automatisch het recht op de 

desbetreffende datum. Als de club niet aanwezig kan zijn in geval van overmacht vervalt zijn recht 

niet. 

§3. Indien er geen kringraadvergadering is gepland minstens 2 weken voor het eerste semester, 

voldoet het om schriftelijk de kringraad van een activiteit op de Fort VI-site op de hoogte te 

brengen. De activiteit in één van de Fort VI-lokalen moet dan schriftelijk worden goedgekeurd 

door de kringraad. A.S.K.-Stuwer vzw geeft wederom de geplande activiteiten door. 

§4. Buiten de hierboven beschreven kringraadvergaderingen, kan er met goedkeuring van de 

kringraad op een andere kringraadvergadering een activiteit in één van de Fort VI-lokalen 

vastgelegd worden. Dit kan enkel als het lokaal op de desbetreffende datum nog vrij is. 

Goedkeuring van de kringraad betekent in dit geval dat minimaal 2/3de van de stemgerechtigden 

voor stemt.   

§5. Wanneer een activiteit niet door gaat of de datum veranderd wordt, moet dit minstens 2 weken 

op voorhand aan ASK-Stuwer vzw gemeld worden. Anders moeten de kosten van de kuisploeg 

toch nog betaald worden door de organiserende studentenverenigingen, -clubs of -kringen omdat 

de Universiteit Antwerpen de kuisploeg al geboekt heeft. 

  

Artikel 28: 

ASK-Stuwer vzw bemiddelt in onderlinge conflicten tussen verenigingen, clubs of kringen. ASK-

Stuwer vzw tracht acute en fundamentele problemen van de verenigingen, clubs of kringen 

onafhankelijk op te lossen met de kwaliteit van het Wilrijkse studentenleven als oogpunt. 

  

Artikel 29: 

ASK-Stuwer vzw beschouwt elke vereniging, club of kring als gelijk en organiseert daarom geen 

activiteiten samen met één enkele of een beperkt deel van de verenigingen, clubs of kringen die 
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ASK-Stuwer vzw overkoepelt. ASK-Stuwer vzw organiseert wel activiteiten in samenwerking 

met alle verenigingen, clubs of kringen van de Campus Drie Eiken, Campus Groenenborger en 

Campus Middelheimsen. 

  

Hoofdstuk 4: Plichten 

Artikel 30: 

Elke vereniging, club of kring verbindt zich er toe te handelen conform de regels, wetten en 

gedachtegang van de Universiteit Antwerpen en zich aan de onderstaande regelgeving te 

houden. 

 

Artikel 31: 

§1. Elk lid van het hoogpraesidium van een vereniging, club of kring dient het huidige en het 

voorafgaande academiejaar aan de Universiteit Antwerpen als student ingeschreven te zijn. Ere-

praesidiumleden mogen geen hoogpraesidium zijn. 

§2. Het praesidium van een faculteits- of departementskring moet uit de volgende samenstelling 

bestaan: 100% van het praesidium moet studeren aan de Universiteit Antwerpen en 80% van het 

praesidium moet studeren aan de desbetreffende faculteit of het departement. 

§3. De praeses van een faculteits- of departements- of koepelkring moet van de desbetreffende 

faculteit, departement of koepel zijn. 

§4. Bij “andere clubs” moet minstens 80% van het praesidium aan de Universiteit Antwerpen 

studeren. 

§5. Bij “overkoepelende verenigingen” moet 100% van het praesidium aan de Universiteit 

Antwerpen studeren. Daarnaast moet 100% van de studenten komen van de campussen die de 

desbetreffende koepel vertegenwoordigt. 

§6. Om als erkend praesidiumlid van de Universiteit Antwerpen te behoren, moet het 

praesidiumlid minimaal voor 27 studiepunten zijn ingeschreven of in een masterproef jaar zitten. 

Indien een praesidiumlid het volgende jaar niet aan deze voorwaarde zou voldoen, mag deze niet 

opkomen voor de functie in het hoogpraesidium. 

§7: Het maximaal aantal praesidiumleden voor faculteits- en departementskringen wordt als volgt 

bepaald: 14 leden + 1 extra lid per 100 ingeschreven studenten.  

§7.1 Hierbij is er een absoluut maximum van 22 praesidiumleden. A.S.K. Stuwer vzw vraagt deze 

gegevens op en kaart het maximaal aantal praesidiumleden aan op kringraad.  

§8: Het maximaal aantal praesidiumleden voor ‘andere’ clubs is 14. 

§9: De regel van het absoluut maximum is inclusief maximaal 2 ere-praesidiumleden. 

§10: De regel van het absoluut maximum is inclusief maximaal 2 lokaalverantwoordelijken van de 

Hagar, ‘t Biokot, de Spoed en de Konijnenpijp.  

§11. De lokaalverantwoordelijke(n) is/zijn met minstens 27 studiepunten ingeschreven aan de 

UAntwerpen in de academische bachelor-/masterstructuur, de schakel- en 

voorbereidingsprogramma’s of master-na-masteropleidingen van de Universiteit Antwerpen. 

Studenten die een doctoraat, postgraduaat of andere opleiding volgen, kunnen geen 

lokaalverantwoordelijken zijn.  

§12. Uitzonderingen op deze regeling kunnen worden aangevraagd tot bijvoegen in overleg met 

VUAS en het hoofd van het department Sociale, Culturele en Studentgerichte Diensten. 
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§13. Wanneer een student reeds ingeschreven is aan de Universiteit Antwerpen maar tijdens het 

academiejaar deze studie stopzet, wordt hij voor de rest van dat jaar nog steeds beschouwd als 

een student aan de Universiteit Antwerpen. Deze regelgeving geldt niet wanneer het 

praesidiumlid stopt in de periode waarin hij een deel van zijn inschrijvingsgeld nog terug krijgt. 

§14.Indien er betwistingen zijn over voorgaande regels zal A.S.K.-Stuwer vzw een advies geven 

aan het Departement Sociale, Culturele en Studentgerichte Diensten, waarna het 

departementshoofd het laatste woord heeft. 

 

Artikel 32: 

Elke vereniging, club en kring dient elk academiejaar zijn statuten en praesidiumlijst bij ASK-

Stuwer vzw en het departement Sociale, Culturele en Studentgerichte Diensten in te dienen. Dit 

ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum van het eerste semester. De praesidiumlijst bevatten 

naam, voornaam, functie, thuisadres, kotadres, gsm, onderwijsinstelling, studierichting, 

rolnummer. 

  

Artikel 33: 

Verenigingen, clubs en kringen houden zich aan de kalender die tijdens Kringraad wordt 

vastgelegd of passen deze mits goedkeuring van de Kringraad aan. Goedkeuring hiervan moet 

schriftelijk gebeuren. 

  

Artikel 34: 

Biokot, Hagar en Spoed moeten ook per semester een lijst met alle activiteiten (ook de eigen!) 

naar de studentencoach van het Departement Sociale, Culturele en Studentgerichte Diensten 

sturen Deze chronologische lijst omvat : datum, activiteit (omschrijving), verantwoordelijke van 

de activiteit zelf (naam, voornaam, rolnummer, kotadres, telefoonnummer) én verantwoordelijke 

van de zaal (gegevens idem). Elke wijziging wordt onmiddellijk en vóór de geplande datum, 

doorgegeven.  Deze lijsten dienen ook voor de politie en moeten dus steeds up-to-date zijn ! 

 

Artikel 35: 

Verenigingen, clubs en kringen dienen eenmaal per semester een activiteit in de konijnenpijp te 

organiseren. Uitzonderingen hierop kunnen aangevraagd worden met geldige reden wanneer de 

konijnenpijp kalender wordt opgesteld. 

 

Artikel 36:  

Verenigingen, clubs en kringen dienen “Vlaams kader doop- en andere studentikoze activiteiten” 

en het Antwerps “Doop- en feestcharter” te ondertekenen.  

  

Artikel 37: 

Elke volwaardige kringraadvereniging, -club of -kring participeert actief mee met de 

overkoepelende activiteiten georganiseerd door A.S.K.-Stuwer. 
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Artikel 38: 

Verenigingen, clubs en kringen organiseren geen activiteiten simultaan met A.S.K.-Stuwer vzw. 

Gezien de kleine omvang van de totale doelgroep heeft het geen zin om de doelgroep te laten 

kiezen tussen activiteiten. Dit zou ten nadele zijn van het Wilrijkse studentenleven. Een eventuele 

uitzondering kan ten allen tijde met A.S.K.-Stuwer vzw besproken worden. 

 

Artikel 39: 

Verenigingen, clubs en kringen organiseren geen TD daags voor of daags na een A.S.K.-Stuwer 

vzw TD (zelfde argumentatie als artikel 37). Een eventuele uitzondering kan te allen tijde met 

A.S.K.-Stuwer vzw besproken worden. 

  

Artikel 40: 

Posters, banners en dergelijke voor de A.S.K.-Stuwer activiteiten genoemd in artikel 31 worden 

gemaakt door de media  van A.S.K.-Stuwer of een designer en worden gepresenteerd aan de 

Senioren die hierop feedback kunnen geven. Wanneer de senioren akkoord zijn met de poster, 

banner en dergelijke wordt deze gepubliceerd. Clubs worden geacht deze posters te gebruiken 

in hun eigen evenementen. Eventuele veranderingen worden gemaakt in samenspraak met de 

media van A.S.K.-Stuwer. 

 

Artikel 41: 

Van een Kringraadlid wordt een constructieve houding verwacht ten opzichte van de Kringraad 

an sich. Een constructieve houding houdt onder andere in dat de vereniging niet zonder 

verontschuldiging afwezig is op de Algemene Kringraadvergadering of een afgeleid Convent, dat 

uitgeleend materiaal tijdig en in goede staat wordt terugbezorgd, dat het huisreglement wordt 

nageleefd en dergelijke. 

 

Artikel 42: 

Bij het niet naleven van de in deze statuten opgenomen afspraken, kan een vereniging, club of 

kring uit de kringraad worden gestoten. Ook bij het niet naleven van de afspraken die op Kringraad 

worden vastgelegd, kan een vereniging, club of kring uit de kringraad worden verstoten. Een 

vereniging, club of kring die uit de kringraad wordt verstoten verliest al zijn in dit document 

besproken rechten. 

Hoofdstuk 5: Afspraken op studentikoos vlak 

Artikel 43: 

Konijnenpijp-regel: linten (Kringraadclubs van de Campus Drie Eiken, Campus Groenenborger 

en Campus Middelheim, Kringraadclubs van de Stadscampussen en de Sportraad) hebben gratis 
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inkom en praesessen van de Campus Drie Eiken, Campus Groenenborger en Campus 

Middelheim drinken gratis op TD’s georganiseerd op Fort VI.  Uitzonderingen hierop moeten 

worden aangevraagd op kringraad. Indien een praeses gratis verkregen drank weg geeft, kan de 

kringraad beslissen om zijn drank-recht te laten vallen. A.S.K.-Stuwer vzw maakt een lijst van de 

clubs die gratis inkom hebben. 

 

 

 

Artikel 44: 

De inkomprijs van TD’s ligt vast op 3 euro voor leden en 5 euro voor niet-leden. De drankprijs ligt 

vast op 4 bonnen voor 5 euro en 1 bon voor 1,50 euro. Uitzonderingen hierop kunnen 

aangevraagd worden wanneer de data van de KP-kalender worden doorgegeven en moeten 

goedgekeurd worden op Kringraad. 

 

Artikel 45: 

Cantus-regel: praeses en cantor van de Campus Drie Eiken, Campus Groenenborger en Campus 

Middelheim hebben gratis inkom en drank. Praesidiumleden van andere praesidia betalen 

ledenprijs. 

 

Artikel 46: 

Galabal-regel: praeses en één vice-praeses hebben gratis inkom, maar geen gratis drank. 

Praesidiumleden van andere praesidia betalen ledenprijs. 

 

Artikel 47: 

§1. Schild en vlag ontvreemden: “stelen” mag enkel op een niet hardhandige (ludieke) wijze onder 

enkele voorwaarden: enkel het schild van die vereniging, club of kring die op dat moment op die 

locatie een activiteit heeft. Als het schild of de vlag de locatie verlaten heeft wordt het als 

“gestolen” beschouwd. Schild of vlag terug geven betekent een 50-liter vat bier (zonder leeggoed) 

geven door de vereniging, club of kring waarvan het schild “gestolen” is. Het schild of de vlag 

moet teruggegeven worden aan de desbetreffende vereniging, club of kring indien een 

praesidiumlid van deze vereniging, club of kring het schild of de vlag aanraakt op een niet 

hardhandige wijze. Het schild of de vlag moet worden teruggegeven, ongeacht of het de locatie 

heeft verlaten of niet. 

§2.Dezelfde regelgeving telt wanneer je in naam van je club met je schild of vlag aanwezig bent 

op een activiteit die niet door de eigen club georganiseerd is. 
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§3.Wanneer het onduidelijk is of er aan deze regeling voldaan is, kan A.S.K.-Stuwer vzw 

ingeroepen worden als neutrale bemiddelaar. Wanneer het conflict niet kan worden opgelost, 

beslist A.S.K.-Stuwer vzw als onafhankelijke partij. Deze beslissing is bindend. 

 

Artikel 48: 

Praesidiumlint ontvreemden: niet van koten of uit rugzakken “stelen” en niet op hardhandige wijze. 

Lint terug betekent een bak bier te geven door het praesidiumlid. 

 

Artikel 49: 

Praeseslint “stelen”: niet van koten of uit rugzakken “stelen” en niet op hardhandige wijze. Lint 

terug betekent een 50- liter vat bier (zonder leeggoed) geven door de praeses. 

Artikel 50:  

Proseniorlint “stelen”: niet van koten of uit rugzakken “stelen” en niet op hardhandige wijze. Lint 

terug betekent een bak bier geven door de prosenior, actief en niet meer actief 

 

Artikel 51:  

Tijdens de feestweek aan het eind van de tweede semester krijgen zowel de praesidia van het 

afgelopen academiejaar, als de praesidia van het volgende academiejaar gratis inkom. De 

praesides van het afgelopen jaar drinken gratis en de cantoren van het afgelopen jaar hebben 

gratis toegang tot de cantussen. Het vervallen van de voordelen van het aftredend praesidium 

vervalt op de openingsdag van A.S.K.-Stuwer van het volgende academiejaar.  

 

Artikel 52: 

Schachtenkoning en -koningin regel: Een schachtenkoning of -koningin krijgt gratis inkom op TD’s 

georganiseerd op Fort VI. Aangevraagde uitzonderingen op inkom voor Linten is ook van 

toepassing op de schachtenkoning(-in) linten. Een lint van een schachtenkoning(-in) is geldig 

vanaf het moment dat deze verkozen is tot aan het eind van de feestweek na de tweede semester. 

 

Artikel 53: 

Te laat of niet verontschuldigde afwezigheid op een kringraadvergadering betekent een bak bier 

voor op de volgende Kringraad. Indien men deze dan vergeet mee te brengen, wordt het aantal 

verdubbeld. 
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TITEL 4: WERKING VAN DE 

KRINGRAAD 

Hoofdstuk 1: Functies binnen de kringraad 

Artikel 54. 

§1.De Kringraad wordt voorgezeten door de A.S.K.-Stuwer vzw voorzitter en idealiter de twee 

vice-voorzitters. Daarnaast neemt minstens één van de A.S.K.-Stuwer vzw vice-voorzitters notitie 

van de Algemene Kringraadvergadering en de afgeleide conventen. Indien een vice-voorzitter 

niet aanwezig kan zijn duidt A.S.K.-Stuwer een afgevaardigd praesidiumlid aan die de vice-

voorzitter vervangt. 

§2.Indien de A.S.K.-Stuwer vzw voorzitter verontschuldigd is, neemt de vice-voorzitter al diens 

taken en verplichtingen over. Indien de vice-voorzitter verontschuldigd is, neemt een ander door 

A.S.K.-Stuwer afgevaardigd praesidiumlid al diens taken over. 

§3.De voorzitter is belast met de opmaak en de verzending van de agenda, de vergaderstukken, 

en de vergaderverslagen van de Algemene Kringraadvergadering en de afgeleide conventen. De 

deadlines hiervoor worden besproken in artikel 52, 53 en 57. 

 

Artikel 55: 

§1.Iedere studentenvereniging, -club of -kring die lidmaatschap van de Kringraad bezit, vaardigt 

maximaal twee personen af op de Algemene Kringraadvergadering en de afgeleide conventen. 

Dit zijn bij voorkeur de praeses en vice-praeses van de studentenvereniging, maar deze taak kan 

ook opgenomen worden door een persoon die binnen de vereniging belast is met de opvolging 

hiervan. A.S.K.-Stuwer vzw verwacht dat de studentenverenigingen een vaste afgevaardigde 

aanstellen. Dit om continuïteit te bevorderen. 

§2.Naast de afgevaardigden per studentenvereniging, -club of -kring, zijn er ook afgevaardigden 

toegestaan van de Spoed vzw, Hagar, Biokot en Vatenkot. Deze instanties mogen één persoon 

afvaardigen. 

§3.Het is toegestaan, op vraag van de Algemene Kringraadvergadering, om gastsprekers uit te 

nodigen om bijvoorbeeld een agendapunt te verduidelijken. 

§4.Naast de bovenvermelde clubs wordt ook de UA-Sportraad op de hoogte gehouden van de 

gebeurtenissen op kringraad en uitgenodigd om de kringraad bij te wonen. 
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Artikel 56: 

Van de studentenvereniging, -club of -kring wordt verwacht dat ze belangrijke zaken terugkoppelt 

naar het voltallige praesidium of desgevallend de leden. 

 

Artikel 57: 

A.S.K.-Stuwer vzw heeft geen stem op Kringraad maar wel de doorslaggevende stem in geval 

van een gelijk aantal stemmen. A.S.K.-Stuwer vzw heeft echter altijd het recht advies aan de 

Kringraad te verlenen. 

 

 

Hoofdstuk 2: Termijn 

Artikel 58: 

§1.Het werkingsjaar van de Kringraad begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van het volgend 

kalenderjaar. 

§2.De kalender van de feestweek zal ten laatste vastgelegd worden op de laatste kringraad van 

het tweede semester.   

Hoofdstuk 3: Vergaderritme 

Artikel 59: 

§1. De Algemene Kringraadvergadering vindt minstens drie maal per semester plaats. 

§2.Indien minstens zeven leden van de Kringraad dit wensen, wordt er een Bijzondere 

Kringraadvergadering of een Bijzonder convent bijeengeroepen. De vergadering vindt minstens 

7 kalenderdagen na deze vraag plaats en wordt meegedeeld door A.S.K.-Stuwer vzw aan alle 

leden van de Kringraad of het convent. 

Hoofdstuk 4: Uitnodiging en Agenda 

Artikel 60: 

§1.Voor iedere vergadering wordt een uitnodiging  doorgemaild naar de leden van de Kringraad 

en dit ten laatste 7 kalenderdagen vóór de dag waarop de Algemene Kringraadvergadering of het 

afgeleid convent zal plaatsvinden. Bij deze uitnodiging wordt de dag, plaats en uur van de 

vergadering vermeld en de agenda en eventuele documenten die de agendapunten verder 

toelichten gevoegd. 

§2.In geval van hoogdringendheid behoudt de voorzitter zich het recht om deze termijn niet te 

respecteren. Op die manier wordt de goede werking verzekerd. 
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Artikel 61: 

§1.Ieder lid van de Kringraad heeft het recht om een punt op de agenda te plaatsen en doet dit 

door het punt, eventueel samen met de voorbereidende documenten, elektronisch of schriftelijk 

door te geven aan A.S.K.-Stuwer vzw en dit ten laatste 3 dagen na ontvangst van de agenda. 

§2.Bij aanvang van de vergadering kan elk lid van de Kringraad een extra punt aan de agenda 

toevoegen, omwille van het dringende karakter van het punt. 

 

 

 

Hoofdstuk 5: Verontschuldiging 

Artikel 62: 

§1.Indien de afgevaardigde in de Kringraad verhinderd is en niet vervangen kan worden door een 

andere afgevaardigde van de studentenvereniging, dient deze zich te verontschuldigen en dit ten 

laatste 3 weekdagen voor het plaatsvinden van de vergadering. 

§2.In geval van overmacht voldoet het om zich op de dag van de vergadering zelf te 

verontschuldigen. 

§3. In geval van een hoogdringende Algemene Kringraadvergadering voldoet het om zich op de 

dag van de vergadering zelf te verontschuldigen 

 

Hoofdstuk 6: Verslag   

Artikel 63: 

Van iedere vergadering wordt door A.S.K.-Stuwer een verslag opgemaakt. 

 

Artikel 64: 

Ieder lid van de Kringraad krijgt elektronisch een versie van het verslag toegestuurd door de 

voorzitter en dit ten laatste 10 kalenderdagen na de vergadering. 

 

Artikel 65: 

Opmerkingen bij het verslag dienen elektronisch of schriftelijk meegedeeld te worden aan A.S.K.-

Stuwer vzw en dit binnen 10 kalenderdagen na ontvangst van het verslag. Indien er geen 

opmerkingen worden ontvangen, wordt het verslag als goedgekeurd beschouwd. Indien er 

opmerkingen zijn kan het betreffende agendapunt op volgende vergadering herbesproken 

worden. 
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Artikel 66: 

De verslagen van de Algemene Kringraadvergadering en de afgeleide conventen zijn niet 

openbaar maar worden wel bewaard. Ze kunnen op elk moment door elk kringraadlid worden 

opgevraagd. Opvragingen van de verslagen beperken zich tot het voorgaande en huidige 

academiejaar. 

TITEL 5: OPRICHTING VAN EEN 

STUDENTENVERENIGING 

Artikel 67: 

Bij de oprichting van een nieuwe studentenvereniging, -club of -kring met een doel op de Campus 

Drie Eiken, Campus Groenenborger of Campus Middelheim van de Universiteit Antwerpen en/of 

gericht op studenten die ingeschreven zijn aan de Campus Drie Eiken, Campus Groenenborger 

en/of Campus Middelheim van de Universiteit Antwerpen moeten volgende stappen nageleefd 

worden: 

De oprichting moet schriftelijk meegedeeld worden aan de overkoepelende studentenvereniging 

van de Campus Drie Eiken, Campus Groenenborger en Campus Middelheim van de Universiteit 

Antwerpen: A.S.K.-Stuwer vzw. A.S.K.-Stuwer vzw zal hierna alle leden van de VUAS schriftelijk 

informeren. 

In dit schrijven moeten zeker volgende elementen vermeld worden: 

● Oprichtingsdatum 

● Oprichters (naam, voornaam, thuisadres, kotadres, telefoonnummer, rolnummer, 

studierichting) 

● Naam en Doel van de vereniging en doelgroep 

De nieuw opgerichte studentenvereniging, -club of -kring zal uitgenodigd worden voor een 

informerend gesprek met A.S.K.-Stuwer vzw. Hier kan de nieuwe studentenvereniging, -club of –

kring zich voorstellen en zullen alle regels en procedures uitgelegd worden. Voor het toetreden 

tot de kringraad en erkenning door de Universiteit Antwerpen moet de nieuwe vereniging, -club 

of -kring ook goedkeuring van de kringraad en het departement Sociale, Culturele en 

Studentgerichte diensten hebben. 
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TITEL 6: HERORIËNTERING VAN EEN 

BESTAANDE 

STUDENTENVERENIGING 

Artikel 68: 

Wanneer een bestaande studentenvereniging, -club of -kring, niet gebonden aan de Campus Drie 

Eiken, Campus Groenenborger en Campus Middelheim van de Universiteit Antwerpen, zich 

heroriënteert en zich actief gaat richten op studenten ingeschreven aan de Universiteit Antwerpen 

moet deze dat schriftelijk laten weten aan de overkoepelende studentenvereniging van de 

Campus Drie Eiken, Campus Groenenborger en Campus Middelheim van de Universiteit 

Antwerpen: A.S.K.-Stuwer vzw.  A.S.K.-Stuwer vzw zal hierna alle leden van de VUAS schriftelijk 

informeren. 

De schriftelijke mededeling vemeldt zeker volgende aspecten: 

● Oprichtingsdatum 

● Oprichters (naam, voornaam, thuisadres, kotadres, telefoonnummer, rolnummer, 

studierichting) 

● Vorige doel en doelgroep 

● Toekomstige doel en doelgroep 

De betreffende studentenvereniging, -club of -kring zal uitgenodigd worden voor een informerend 

gesprek met A.S.K.-Stuwer vzw. Hier kan de studentenvereniging, -club of kring zich voorstellen 

en zullen alle regels en procedures uitgelegd worden.Voor het toetreden tot de kringraad en 

erkenning door de Universiteit Antwerpen moet de nieuwe vereniging, -club of kring ook 

goedkeuring van de kringraad zelf en het departement Sociale, Culturele en Studentgerichte 

diensten hebben. 

 

TITEL 7: UITSLUITING VAN DE 

KRINGRAAD EN HERORIËNTERING 

Artikel 69. 

Een studentenvereniging, -club of -kring die lid is van de Kringraad kan omwille van volgende 

redenen uitgesloten worden van verder lidmaatschap : 



20 

● Niet voldoen aan de regels tot toetreding die tevens noodzakelijk zijn voor het behoud 

van lidmaatschap 

● Structureel negatieve houding ten opzichte van de Kringraad 

● Het niet volgen van de afspraken beschreven in dit document en de afspraken 

overeengekomen op kringraad. 

● Het beschadigen van de goede naam van de Universiteit Antwerpen. 

Een uitsluiting van de kringraad kan alleen mits goedkeuring van de VUAS en het departement 

Sociale, Culturele en Studentgerichte diensten. 

 

Artikel 70: 

Na verlies van alle voordelen dient een studentenvereniging, -club of –kring minstens 1 

academiejaar te wachten alvorens ze opnieuw een aanvraag kan doen om erkend te worden als 

Kringraadclub. 

 

 

 

 

 

TITEL 8: WIJZIGING VAN DE 

KRINGRAADSTATUTEN 

Artikel 71: 

Deze kringraadstatuten worden minstens eenmaal per academiejaar naar de 

studentenverenigingen, -clubs of -kringen via email doorgestuurd en op de algemene 

kringraadvergadering besproken. Daarnaast kan elke kringraadclub de bespreking van de 

kringraadstatuten op de agenda van de kringraad zetten. 

 

Artikel 72: 

De kringraadstatuten kunnen enkel worden gewijzigd met goedkeuring van de kringraad en het 

hoofd van het departement Sociale, Culturele en Studentgerichte Diensten. 

 

 
 

 


