
  

STATUTEN VAN GEOLOGICA 

Door de praesidiumvergadering voorgesteld op 20/10/2022 en geldig vanaf 28/10/2022 



TITEL I: WEZEN VAN DE VERENIGING 

Artikel 1: Naam 

§1. De naam van de vereniging is “Geologica”. 

Artikel 2: Oprichting 

§1. Geologica is opgericht op 4 september 1968 door BACCAERT, J. als Praeses en 
CNUDDE, J.P. als Secretaris. 

Artikel 3: Ontbinding 

§1. Geologica heeft tenminste 4 leden in het “Praesidium”, namelijk de Praeses, Vice-Praeses, 
Webmaster en Penningmeester. Zo niet, heeft dit van rechtswege de ontbinding van Geologica 
als gevolg. 

Artikel 4: Zetel 

§1. De zetel (het “Geokot”) van Geologica is gelegen te 9000 Gent, Krijgslaan 281 S8. 
§2. De zetel van Geologica kan verplaatst worden per “beslissing” (d.w.z. besluit of handeling 
vanaf hier) van de “praesidiumvergadering”. 

Artikel 5: Rechtsvorm 

§1. Geologica is een feitelijke vereniging (FV) en heeft bijgevolg geen rechtspersoonlijkheid. 
§2. Alle leden hebben het recht om deze statuten in te zien volgens de “inzageprocedure” 
(artikel 13). 

Artikel 6: Financiële vorm 

§1. Het wezen van een FV houdt in dat de leden (en hun eventuele rechtsopvolgers) tijdens 
hun lidmaatschap en bij uittreding, uitsluiting of overlijden geen recht hebben op: 
1° opbrengsten uit Geologica waardoor zij zich individueel verrijken, 
2° een deel in het vermogen van Geologica, 
3° een aandeel in de behaalde winsten hebben, 
4° teruggave of vergoeding voor gestorte bijdragen of gedane inbrengen. 
§2. Bij ontbinding van Geologica, om welke reden ook, moet het vermogen worden bestemd  
tot een doel dat aansluit bij dat van Geologica en mag het niet worden uitgekeerd aan de leden. 
§3. Geologica voert haar activiteiten en beleid uit zonder winstoogmerk. Op een PV wordt er  
bepaald hoe het geld besteed wordt, aan investeringen of sparen voor het lustrum. 
§4. Alle leden hebben het recht om de boekhouding in te zien volgens de inzageprocedure 
(artikel 13). 

Artikel 7: Doel en verwezenlijking 

§1. Geologica is een studentenvereniging, zodus van studenten voor studenten. 
§2. Geologica brengt studenten, ingeschreven in de richting geologie aan de “Universiteit 
Gent” (UGent), samen en behartigt hun belangen op gebied van studie en leven aan de UGent. 
§3. Geologica stelt alle nuttige daden ter verwezenlijking van het doel (artikel 7 paragraaf 2). 
§4. Ter ondersteuning van het doel, is Geologica werkelijk lid van het “Faculteiten Konvent” 
(FK) en volgt zo ook de statuten van het FK. 

TITEL II: DE LEDEN 

Artikel 8: Onderscheid der leden 

§1. Geologica heeft vijf soorten leden, namelijk de werkelijke leden, ereleden, 
praesidiumleden, toegestane leden en de Peter of Meter. 

Artikel 9: Register van de leden 



§1. Geologica onderhoudt een ledenlijst waar alle leden vermeld staan per jaar of per soort lid. 
Dit met voor-en achternaam en het e-mailadres. 
§2. In het register staat tevens betaling van het lidgeld vermeld. Dit geldt als eerste bewijs van 
lidmaatschap van Geologica. 
§3. Alsook een vermaning, schorsing of uitsluiting met bijhorende motivering wordt aan het 
register toegevoegd. 
§4. De leden zijn verplicht Geologica op de hoogte te brengen van enige wijziging van de 
informatie in het register welke op hen betrekking heeft, mits het Praesidium hier om vraagt. 
§5. Alle leden hebben inzagerecht betreffende hun persoonlijke info in dit register volgens de 
inzageprocedure (artikel 13). 

Artikel 10: Gevolgen van toetreding 

§1. Ingevolge de toetreding zijn de alle leden verbonden ten aanzien van Geologica door: 
• de statutaire overeenkomst van Geologica 
• de beslissingen van het Praesidium, 
• de beslissingen van de praesidiumvergadering, 
• de beslissingen van de bijzondere vergadering. 
§2. Alle leden hebben de plicht de belangen van Geologica niet te schaden, en derwijze geen 
daden te stellen of na te laten te stellen welke strijdig zijn met het doel van Geologica of de 
objectieven die zij nastreeft, schaden. 
§3. Ieder lid van Geologica heeft het recht om beslissingen, genomen door 
praesidiumvergadering en Praesidium, aan te vechten door een bijzondere vergadering aan 
te vragen bij de Praeses. 

Artikel 11: Vermaning, schorsing en uitsluitin g 

§1. Leden van Geologica kunnen door hun handelingen, ten aanzien van Geologica, die in 
strijd zijn met: 
• de statutaire overeenkomst van Geologica, 
• de beslissingen van het Praesidium, 
• de beslissingen van de praesidiumvergadering, 
• de beslissingen van de bijzondere vergadering, 
een vermaning, schorsing of uitsluiting krijgen. 
§2. De PV bepaalt of een lid van Geologica een vermaning krijgt. Nadien kan de PV ook 
bepalen of dat lid een schorsing of uitsluiting krijgt. 
§3. Het vermaande, geschorste of uitgesloten lid kan zich hiertegen verzetten door een BV te 
laten bijeenroepen binnen de acht dagen na de sanctie. 
§4. Een vermaning, schorsing of uitsluiting van een lid wordt opgetekend in het register met 
bijhorende motivering. 

Artikel 12: Uittreding 

§1. Wenst een lid van Geologica uit Geologica te treden, dient hiervoor een schriftelijke 
aanvraag of mededeling per e-mail tot de Praeses gericht te worden. Deze zal het lid dan 
binnen de acht dagen uit het register verwijderen. 

Artikel 13: Inzageprocedure 

§1. Wenst een lid van Geologica inzage te krijgen op bepaalde documenten waar het 
inzagerecht op heeft, dient het hiervoor een schriftelijke aanvraag of per e-mail tot de Praeses 
te richten. 
§2. Ten laatste acht dagen na ontvangst van de schriftelijke aanvraag tot inzage, verzorgt de 
Praeses een moment tot inzage van de gevraagde documenten. 

HOOFDSTUK 1: DE WERKELIJKE LEDEN 

Artikel 14: Toetredingsvoorwaarden 



§1. Alle personen, ingeschreven als student geologie aan de UGent, kunnen werkelijk lid 
worden van Geologica. 
§2. Om werkelijk lid te worden van Geologica dient het bijbehorende lidgeld betaald te worden, 
dit is evenveel voor alle werkelijke leden. 

Artikel 15: Toetredingsprocedure 

§1. Op de introductiedag kunnen eerstejaars al lid worden van Geologica. Geologica verzorgt 
in de eerste twee weken na de start van het academiejaar een inschrijvingsmoment voor 
eerstejaars die nog geen lid zijn geworden en ook voor alle andere personen die werkelijke lid 
wensen te worden. 
§2. Het Praesidium kondigt minstens drie dagen op voorhand het inschrijvingsmoment aan. 
Dit via allerhande contactkanalen zoals sociale media en Ufora. 
§3. Personen die nog niet ingeschreven zijn als werkelijk lid van Geologica in die eerste weken, 
kunnen zich richten tot de Praeses. 
§4. Men is pas werkelijk lid van Geologica als men is ingeschreven in het register met de 
aanduiding dat het lidgeld is betaald. 

Artikel 16: Lidmaatschap FK 

§1. Het lidmaatschap van Geologica impliceert voor werkelijke leden ook het lidmaatschap van 
het FK. 
§2. Door het wettelijk principe van de vrijheid van vereniging, kan het lidmaatschap van het FK 
geweigerd worden zonder verdere gevolgen ten aanzien van het lidmaatschap van Geologica. 

HOOFDSTUK 2: DE ERELEDEN 

Artikel 17: Toetredingsvoorwaarden 

§1. Al het wetenschappelijk, technisch en administratief personeel van de UGent kan erelid 
worden van Geologica. 
§2. Alle afgestudeerde oud-leden met een masterdiploma in de geologie of personen die 
volledig gestopt zijn met hun studie geologie en geen andere studie aanvatten, kunnen erelid 
worden van Geologica. 
§3. Andere oud-leden die een nieuwe studie aangevat hebben, kunnen pas erelid worden 
nadat zij zijn afgestudeerd in hun richting. 
§4. Alle personen binnen organisaties, handelszaken, ... die zich onderscheiden door hun 
sponsoring, medewerking of sympathie voor Geologica, die niet onder punten 17.1, 17.2 of 
17.3 vallen, komen ook in aanmerking om erelid te worden van Geologica. 
§5. Alle Proseniores van Geologica zijn erelid van Geologica en kunnen een vrije bijdrage 
leveren. 
§6. Om erelid te worden van Geologica dient het bijbehorend lidgeld betaald te worden 
(uitgezonderd Proseniores van Geologica), dit wordt vastgelegd op de eerste PV en dit is 
evenveel voor alle ereleden. 

Artikel 18: Toetredingsprocedure 

§1. Ten laatste veertien dagen na de start van het academiejaar verzorgt Geologica een 
rondvraag bij de vakgroep Geologie om erelid te worden.De inschrijving kan ter plaatse 
gebeuren. 
§2. Een persoon die erelid wenst te worden, kan zich richten tot de Vice-Praeses, deze laatste 
zorgt dan voor de inschrijving. 
§3. Men is pas erelid als men is ingeschreven in het register met de aanduiding dat het lidgeld 
is betaald. 
§4. In het register komt de naam, voornaam en de e-mail van het erelid. 

HOOFDSTUK 3: DE TOEGESTANE LEDEN 

Artikel 19: Toetredingsvoorwaarden 



§1. Alle personen die een band hebben met een werkelijk lid van Geologica, kunnen 
toegestaan lid van Geologica worden. 
§2. Om toegestaan lid te worden van Geologica dient het bijbehorend lidgeld betaald te 
worden, dit is evenveel voor alle toegestane leden en de werkelijke leden. 

Artikel 20: Toetredingsprocedure 

§1. Een persoon die toegestaan lid van Geologica wenst te worden, kan zich richten tot de  
Praeses, die zorgt voor de inschrijving na controle van de toetredingsvoorwaarden. 
§2. Men is pas toegestaan lid van Geologica als men is ingeschreven in het register met de  
aanduiding dat het lidgeld is betaald. 

HOOFDSTUK 4: DE PRAESIDIUMLEDEN 

Artikel 21: Toetredingsvoorwaarden 

§1. Elk werkelijk, toegestaan of praesidiumlid van Geologica dat verkozen wordt op een 
verkiezingsmoment kan praesidiumlid van Geologica worden. 
§2. Om praesidiumlid te worden van Geologica dient het bijbehorende lidgeld betaald te 
worden. Dit bedrag is evenveel voor alle praesidiumleden en wordt vastgelegd op de eerste 
PV. 
§3. Men is pas praesidiumlid als men is ingeschreven in het register met de aanduiding dat 
het lidgeld is betaald. 

HOOFDSTUK 5: DE PETER OF METER 

Artikel 22: toetredingsvoorwaarden 

§1. Een persoon die een grote meerwaarde heeft betekend tijdens zijn jaren als praesidiumlid, 
niet langer student is en door verdienste aan Geologica verbonden is, komt in aanmerking om 
Peter of Meter te worden van Geologica. 
§2. Om Peter of Meter van Geologica te worden, dient het bijpassende lidgeld betaald te 
worden, zoals bepaald op de eerste PV van het academiejaar. 
§3. Er kan maar een Peter of Meter zijn per academiejaar. 

Artikel 23: toetredingsprocedure 

§1. Indien een persoon aan de toetredingsvoorwaarden voldoet, kan deze zich richten naar de 
Praeses. 
§2. Een Peter of Meter wordt enkel aangesteld met goedkeuring op de PV 

TITEL III: DE ORGANEN 

Artikel 24: Onderscheid der organen 

§1. Geologica omvat 3 organen, namelijk het Praesidium, de Praesidiumvergadering (PV) en 
de bijzondere vergadering (BV). 

HOOFDSTUK 1: HET PRAESIDIUM 

Artikel 25: Wezen van het Praesidium 

§1. Het Praesidium is het dagelijkse bestuur van Geologica. 
§2. Het Praesidium zorgt voor de uitvoering van de beslissingen genomen op de PV en BV. 
§3. Het Praesidium neemt verdere beslissingen inzake deze genomen door de PV, mits deze 
laatste onuitvoerbaar blijken te zijn. 
§4. Het Praesidium bestaat minstens uit een Praeses, Vice-Praeses, Penningmeester en 
Webmaster, die elk voor minstens 27 studiepunten zijn ingeschreven in het academiejaar 
waarin zij het bestuursmandaat waarnemen. 
§5. Naargelang de behoefte kunnen bijkomende functies aan het Praesidium worden 
toegevoegd, indien er verdediging nodig is, kan een BV aangevraagd worden. De procedure 
om verkozen te worden, is bij deze statuten vastgelegd. 



§6. De taken van elk Praesidiumlid staan vast in een document beheerd door Praeses. 
Veranderingen hierin moeten worden goedgekeurd op een PV. 
§7. Elk Praesidiumlid zorgt dat het document van zijn taken in orde is en gedeeld wordt met 
elk praesidiumlid, in het bijzonder de Praeses, aan het begin van het academiejaar. 

Artikel 26: Beslissingen 

§1. De Praeses is verantwoordelijk voor het nemen van beslissingen in naam van het 
Praesidium en draagt zo ook de verantwoordelijkheid voor deze beslissingen. 

ONDERAFDELING: PRAESIDIUMVERKIEZING 

Artikel 27: Algemeen 

§1. Jaarlijks wordt in de laatste maand voor de inhaalweek van het tweede semester, de 
praesidiumverkiezingen gehouden. 
§2. Elk lid van Geologica heeft stemrecht op de praesidiumverkiezing en kan een 
neergeschreven volmacht, mits goede reden, geven aan elke andere rechtspersoon. 
§3. Op een Praesidium infomoment tijdens het tweede semester wordt gepolst welke functies 
bij de eerstvolgende praesidiumverkiezing zullen ingevuld worden. 

Artikel 28: Kandidaatstelling 

§1. De kandidaat voor de Praesesfunctie moet minstens één jaar in het Praesidium hebben 
gezeteld, gedoopt zijn en moet de richting geologie studeren. 
§2. De kandidaat voor de functie van Vice-Praeses, Penningmeester en Webmaster moet 
tevens geologie studeren. 
§3. De kandidaten voor de functies van Cantor en Temmer moeten gedoopt zijn binnen 
Geologica en dienen het voorgaande jaar lid van Geologica te zijn geweest. 
§4. De kandidaten voor de overige functies dienen het voorgaande jaar lid van Geologica te 
zijn geweest. 
§5. Bij voorkeur studeren de kandidaten de richting geologie, maar alle toegestane, werkelijke 
en Praesidiumleden kunnen opkomen. 
§6. Kandidaturen voor een functie in het Praesidium, met motivatie ter attentie van de leden, 
worden schriftelijk of per e-mail ingediend bij de kiescommissie, dit ten laatste één week voor 
het verkiezingsmoment. 
§7. Praeses en Vice-Praeses kunnen zich als duo kandidaat stellen, als alle kandidaten voor 
Praeses en Vice-Praeses akkoord gaan. Indien er enkel twee duo's zijn, kan er dus gekozen 
worden tussen beiden. Indien er twee kandidaten voor Praeses zijn en slechts één voor Vice-
Praeses, wordt er apart zowel gestemd voor wie er Praeses wordt, als de Vice-Praeses. 
§8. Voor de functie Feest en de functie Sport kunnen zich ook duo’s aanmelden. Deze worden 
dan tezamen op de kieslijst gezet als een kandidatuur. Indien er niet overeengekomen wordt, 
moet er per kandidaat worden gestemd. 

Artikel 29: Stemprocedure 

§1. De verkiezing gebeurt schriftelijk en anoniem. 
§2. Is er slechts één kandidaat voor een functie, dan kan er ‘voor’ of ‘tegen’ deze kandidaat 
gestemd worden of de stem kan onthouden worden. 
§3. Als slechts één kandidaat opkomt, is deze verkozen indien hij of zij 2/3 van de 
ledenstemmen haalt en minstens 1/3 van de Praesidiumstemmen. Indien er minder dan 1/3 
van de Praesidiumstemmen gehaald wordt, is de kandidaat niet verkozen. Er moeten tevens 
minder dan 50% onthoudingen zijn. 
§4. Als er meerdere kandidaten zijn, dan wordt diegene met het meeste aantal stemmen bij 
een functie, verkozen. Deze moet ook minstens 1/3 van de Praesidiumstemmen halen. 
$5. Indien er ex-aequo is, wordt een nieuwe stemronde georganiseerd, zonder onthoudingen, 
tot een van de kandidaten verkozen is. 

Artikel 30: Kiescommissie 



§1. De kiescommissie bestaat uit twee tot vijf geïnteresseerde uittredende Praesidiumleden. 
Indien er geen uittredende Praesidiumleden interesse hebben, worden pro-Praesidiumleden 
aangeduid als kiescommissie, zoals bepaald op een PV. 

Artikel 31: Telling en uitslag 

§1. De telling van de stemmen gebeurt door de vooraf aangestelde kiescommissie. 
§2. De uitslag wordt bekendgemaakt aan het einde van het verkiezingsmoment. 
§3. De stemformulieren worden tot het einde van het Geologica-werkjaar bewaard in het 
archief van Geologica. 
§4. Elk lid van Geologica kan de uitslag van de praesidiumverkiezing aanvechten door leden 
van de kiescommissie aan te spreken. Dit dient ten laatste acht dagen na de uitslag te 
gebeuren. 

Artikel 32: Geen verkozene 

§1. Indien er een functie open staat na de verkiezing mag deze door coöptatie, gestemd door 
de nieuwe PV, worden ingenomen. 
§2. Voor de functie van Praeses, Vice-Praeses, Webmaster en Penningmeester moet er 
iemand verkozen zijn. Bij gebrek aan een verkozene, moet er een volgende stemronde 
ingericht worden ten minste acht dagen en ten laatste vijftien dagen na de eerste verkiezing. 
§3. Bij een volgend verkiezingsmoment kunnen alle leden die het voorafgaand jaar lid van 
Geologica waren, zich kandidaat stellen voor de functies van Praeses, Vice-Praeses, 
Webmaster en Penningmeester. Dit moet tevens goedgekeurd worden door de eerstvolgende 
AV bij het FK. 
§4. Het uittredend Praesidium en de nieuwe PV moeten deelnemen aan het volgend  
verkiezingsmoment. 

Artikel 33: Uittreding 

§1. Bij het uittreden van een praesidiumlid in zijn functie, wordt deze functie gecoöpteerd of 
door een ander praesidiumlid die niet de Praeses, Vice-Praeses, Webmaster of 
Penningmeester is, overgenomen. 
§2. Is het de Praeses, Vice-Praeses, Penningmeester of Webmaster die uittreedt in zijn functie, 
wordt deze functie overgenomen door een ander praesidiumlid die zijn functie dan vrijstelt. Dit 
praesidiumlid moet tevens voldoen aan de voorwaarden voor een hoofdfunctie. 
§3. De vrijgekomen functie moet gecoöpteerd worden door een nieuw praesidiumlid, die op 
het voorgaande jaar lid van Geologica was. 
§4. Dit nieuw praesidiumlid wordt verkozen op de eerstvolgende BV, waarbij de kandidaten 
aanwezig moeten zijn, of door goedkeuring van een coöptatie op de eerstvolgende PV. 

Artikel 34: Opstellen van een Comité 

§1. Een comité bestaat uit leden van het huidige Praesidium of vorige Praesidia. 
§2. Een comité kan worden opgericht om een bepaalde activiteit/activiteiten te organiseren 
(bijvoorbeeld Feest-activiteit, Sport-activiteit, etc), waarvoor het Praesidium dit nodig acht 
gezien de grootte van het evenement. 
§3. Een comité blijft in werking tot alles van de georganiseerde activiteit/activiteiten afgesloten 
is. 
§4. Een comité werkt desbetreffende activiteit/activiteiten uit, maakt een verslag en legt deze 
voor op de PV. De PV neemt de definitieve beslissingen. 

HOOFDSTUK 2: DE PRAESIDIUMVERGADERING 

Artikel 35: Wezen van de praesidiumvergadering 

§1. De PV neemt beslissingen inzake het beleid en de activiteiten van Geologica, alsook over 
de uitvoering hiervan. 



§2. In de PV zetelt enkel het Praesidium en de vaste medewerkers. De Praeses kan ook 
anderen uitnodigen voor de PV indien dat nodig is. 
§3. De PV wordt vier keer verspreid over een semester gehouden. 
§4. De Praeses roept de PV op in onderling beraad. Indien de PV vaststaat, geeft de Praeses 
op voorhand de te behandelen punten door. Elk andere PV-gerechtigde kan een onderwerp 
ter beslissing voorleggen. 

Artikel 36: Beslissingen 

§1. Over beslissingen die de PV moet nemen, wordt gestemd waarbij elk aanwezig lid van het 
Praesidium één stem heeft en zich tevens kan onthouden. 
§2. Beslissingen worden aangenomen met een gewone meerderheid (50% + 1 stem). 
§3. Bij een gelijk aantal stemmen, beslist de Praeses over de beslissing die moet genomen 
worden. 

Artikel 37: Aan- en afwezigheid 

§1. Elk praesidiumlid dient op de PV aanwezig te zijn. 
§2. Mocht een praesidiumlid te laat of verhinderd zijn op een vergadering of activiteit, dient 
deze dit op voorhand te melden aan de Praeses, welke het praesidiumlid dan eventueel kan 
verontschuldigen. 
§3. Op de eerste PV wordt besproken of er al dan niet een sanctie wordt gegeven indien een 
praesidiumlid te laat of verhinderd is zonder geldige reden. 

Artikel 38: Verslag 

§1. Van elke PV wordt een verslag opgemaakt. Dat verslag is beschikbaar voor de PV en voor 
de komende PV's. 

HOOFDSTUK 3: DE BIJZONDERE VERGADERING 

Artikel 39: Wezen van de bijzondere vergadering 

§1. De BV neemt definitieve beslissingen over de zaken waarvoor ze is bijeengeroepen. Deze 
beslissingen kunnen alles wat met Geologica te maken heeft, inhouden. 
§2. In de BV zetelt het Praesidium, de betrokken partijen en elk lid van Geologica dat aanwezig 
wenst te zijn. 
§3. De BV wordt bijeengeroepen door de Praeses en vindt ten laatste vijftien werkdagen na 
het ontvangen van de aanvraag tot bijeenroeping van de BV aan de Praeses plaats. 

Artikel 40: Beslissingen 

§1. Over beslissingen die de BV moet nemen, wordt gestemd waarbij elk aanwezig lid één 
stem heeft en zich tevens kan onthouden. 
§2. Beslissingen worden aangenomen met een gewone meerderheid. 
§3. Bij een gelijk aantal stemmen, beslist de Praeses over de beslissing die moet genomen 
worden. 

TITEL IV: OVERIGE BEPALINGEN 

Artikel 41: Verplichte dienstverlening 

§1. Minstens driemaal per semester wordt het Würmpje (het kringboekje) uitgegeven, ook 
online. Alle leden hebben hier gratis recht op. Er bestaat altijd een recht van antwoord op het 
Würmpje. Dit recht van antwoord kan mits toestemming van de PV in het eerstvolgende 
Würmpje geplaatst worden. 
§2. Elk Geologica-werkjaar worden minstens tien activiteiten georganiseerd voor de leden. 
§3. Alle personen mogen deelnemen aan de activiteiten van Geologica, deze laatste kan wel 
een inschrijving opleggen met een maximumaantal deelnemers. 
§4. Bij inschrijvingen voor activiteiten van Geologica krijgen leden van Geologica voorrang op 
niet-leden. 



§5. Bij betalende activiteiten worden maximum drie prijsklassen gehanteerd, namelijk één voor 
niet-leden, één voor ereleden en één voor werkelijke, toegestane en praesidiumleden. 

Artikel 42: Schachten 

§1. Een lid van Geologica kan schacht worden door volledige deelname aan de doop en 
doopcantus. Het lid krijgt de officiële titel schacht als deze deelgenomen heeft aan het officieel 
deel van de doopcantus. 
§2. Een lid van Geologica die volledig heeft deelgenomen met de doop maar niet heeft 
deelgenomen met het officieel deel van de doopcantus krijgt zijn officieel deel op de 
eerstvolgende cantus waar deze aanwezig kan zijn. 
§3. Een schacht wordt benoemd tot commilitoon als deze heeft deelgenomen met de volledige 
ontgroeningscantus en het officiële deel. De schacht mag pas deelnemen aan de ontgroening 
mits deze aan drie cantussen en vijf andere Geologica-activiteiten heeft deelgenomen. 
§4. Indien een schacht niet volledig kan deelnemen aan de ontgroeningscantus moet deze 
een geldige reden voor afwezigheid geven aan de Schachtentemmer, dewelke beslist of deze 
schacht nog steeds ontgroend mag worden op deze ontgroeningscantus. 
§5. Als een schacht niet aanwezig kan zijn op de ontgroening wordt hij/zij op de eerstvolgende 
doop- of ontgroeningscantus van Geologica ontgroend. 
§6. Een schacht die zijn ontgroening in het volgende Geologica-werkjaar doet, zal indien 
mogelijk ontgroend worden door de Schachtentemmer van zijn eigen schachtenjaar. 
§7. Als een schacht zich niet kan laten ontgroenen op een van de dopen of 
ontgroeningscantussen in het volgende Geologica-werkjaar, verliest deze de titel van schacht 
en dient deze zijn lint in te leveren bij Schachtentemmer of Praeses. Indien er een 
motivatiebrief wordt ingediend en deze wordt goedgekeurd door de PV, is er een mogelijkheid 
om op een andere cantus ontgroend te worden. 
§8. Een schacht kan door voldoende inactiviteit en met instemming van Praeses en 
Schachtentemmer 'ontschacht' worden. De schacht dient bij deze zijn lint in te dienen bij 
Schachtentemmer of Praeses. 
§9. Na goedkeuring op de PV kan een nadoop georganiseerd worden. Het officiële deel 
hiervan wordt gehouden op de eerstvolgende Geologica cantus waarbij de nagedoopte 
schachten aanwezig kunnen zijn. 
§10. Indien een schacht op zijn ontgroening wegens één of andere reden het officiële deel van 
de ontgroeningscantus mist, dan moet deze op de volgende doop- of ontgroeningscantus één 
deel ontgroening en het officiële deel doen. 

Artikel 43: Aansprakelijkheid 

§1. Deelname aan activiteiten van Geologica gebeurt op eigen risico. 
§2. Elk lid van Geologica heeft de plicht de aansprakelijkheid van Geologica voor zijn deel te 
dragen. 
§3. Werkelijke leden van Geologica zijn verzekerd voor ongevallen via de DSA, mits ze ook lid 
van het FK zijn. 

Artikel 44: Houding 

§1. Geologica heeft op politiek en religieus vlak een neutrale houding, mits de menselijke 
waardigheid zo behouden blijft. 

Artikel 45: Overdracht van macht 

§1. Het Geologica-werkjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Op 1 juli treedt het nieuwe 
Praesidium aan. 
§2. Elk Praesidium is verantwoordelijk voor hetgeen het gedaan heeft in het Geologica 
werkjaar dat het aan de macht was. Tevens begeleidt hij of zij de nieuwe verkozene tijdens de 
beginmaanden van zijn of haar functie. 
§3. De kennis die in het Geologica-werkjaar verzameld werd over de functie van die persoon, 
in de vorm van bestanden (e-mails, …) zal overgedragen worden. 



Artikel 46: Decreten 

§1. Decreten zijn toevoegingen aan de statuten die maar voor een bepaalde tijd gelden, met 
een maximum van een jaar. 
§2. Een decreet kan meteen goedgekeurd worden per beslissing van de PV met 2/3 
meerderheid. 
§3. De decreten worden bijgehouden door de Praeses in het decretenbestand, waarin de 
decreten met correcte geldigheidsdatum vermeld worden. 

Artikel 47: Wijziging van de statuten 

§1. De statuten kunnen alleen gewijzigd worden door de PV en enkel als ze in samenspraak 
zijn met de statuten van het FK. 
§2. Een voorstel voor wijziging van de statuten dient door iemand van het Praesidium, 
maximaal vijf dagen voor de PV, ingediend te worden. Op de eerstvolgende PV dient over dit 
voorstel gestemd te worden. 
§3. Voor een goedkeuring van wijziging van de statuten is een 2/3de meerderheid op de PV 
nodig. 
§4. Bij goedkeuring moet deze wijziging, met toelichting, daags na goedkeuring, meegedeeld 
worden aan de leden. 
§5. De achtste dag na goedkeuring gaat de wijziging van de statuten van kracht, mits er geen 
bezwaar is aangetekend. 
§6. Als de wijziging niet goedgekeurd wordt, gaat de wijziging niet van kracht en dient het 
voorstel eventueel opnieuw ingediend te worden. 
§7. Bij aanvang van elk Geologica-werkjaar worden de statuten gelezen door alle 
praesidiumleden, nadien wordt op een PV beslist of een statutenvergadering van toepassing 
is. 
§8. Er wordt telkens het jaar voor het lustrumjaar een statutenvergadering georganiseerd om 
alle statuten te herzien. 
§9. Statuten kunnen enkel op de statutenvergadering zonder vooropgesteld voorstel 
veranderd worden, in ieder ander geval dient men artikel 43 paragraaf 2 te volgen. 

Artikel 48: Statutenvermelding 

§1. De statuten zijn te allen tijde voor iedereen beschikbaar. 

Artikel 49: Lustrum 

§1. Om de vijf jaar, met als startjaar 1968, wordt een lustrumjaar georganiseerd. 
§2.Het jaar voor het lustrumjaar wordt een Lustrum comité opgericht. Dat comité bestaat uit 
drie tot zes toegestane, werkelijke of Praesidiumleden, zoals bepaald op een BV. De 
kandidaturen worden ten laatste ingestuurd op het einde van de eerste week van het tweede 
semester. 
§3. Voor het lustrumjaar wordt de functie Lustrum opgericht. De functie Lustrum wordt 
verkozen uit bovengenoemd Lustrum comité. Dat gebeurt op het verkiezingsmoment. 
§4. Het gespaarde geld van Geologica wordt gebruikt voor activiteiten tijdens het lustrumjaar 
op voorwaarde dat tegen de start van het nieuwe Geologica-werkjaar na het lustrumjaar het 
minimumkapitaal van €4000 om activiteiten van het volgende jaar te organiseren, behouden 
wordt. 
§5. De functie Lustrum zorgt voor eigen sponsorcontracten voor het lustrumjaar, die los staan 
van de sponsorcontracten van Geologica. Dit gebeurt in samenspraak met de PR-Extern. 


