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Ichtus Gent

DEEL I.

Statuten

ALGEMEEN

Artikel 1. Naam en zetel
Lid 1.

De vereniging wordt Ichtus Gent genoemd.

Lid 2.

De zetel van de vereniging is gevestigd te Gent 9000, gerechtelijk arrondissement
Oost-Vlaanderen.

Lid 3.

De vereniging identificeert zich als Christelijke studentenvereniging en verwezenlijkt
deze identiteit in haar missie en visie overeenkomstig artikel 3 van de statuten.

Artikel 2. Duur en verenigingsjaar
Lid 1.

De vereniging is in 1981 opgericht voor onbepaalde duur

Lid 2.

Het verenigingsjaar vangt aan op 16 juli en loopt tot 15 juli van het volgende
kalenderjaar.

Artikel 3. Grondslag
Lid 1.

De visie van de vereniging luidt als volgt: Ichtus Gent is een christelijke vereniging
voor en door studenten. Gezamenlijk streven we ernaar tot Gods eer te leven en
Hem (beter) te leren kennen. We willen actief, geëngageerd en dienstbaar zijn in de
stad en er een baken zijn waar mensen kennis kunnen maken met Christus. We
willen een open huis zijn waar elke student zich welkom voelt. Concreet doen we dit
door Bijbelstudies, lezingen, aanbidding en ontspanningsactiviteiten. Ichtus Gent
maakt deel uit van Ichtus Vlaanderen en IFES (International Fellowship of
Evangelical Students) en wordt door hen ondersteund.

Lid 2.

De vereniging aanvaardt als missie het vision statement van Ichtus Vlaanderen,
welke luidt: “Ichtus wil het evangelie holistisch leven en verkondigen onder
studenten.”

Lid 3.

De vereniging heeft de volgende doelstellingen:
a. De vereniging ervaart het als een meerwaarde dat er studenten van een grote
diversiteit aan kerkelijke denominaties wordt samengebracht en de vereniging
tracht hierdoor een breed denkkader te creëren.
b. De vereniging is een plek waar alle studenten uit de stad Gent de mogelijkheid
wordt geboden om Christus te leren kennen of om de relatie met Hem te
verdiepen.
c. Binnen de vereniging krijgt de student de kans haar of zijn gaven te ontdekken en
deze te ontwikkelen. Zo worden de studiejaren een goede voorbereiding om in de
toekomst een kritische en geëngageerde rol in de samenleving op te nemen.
d. De vereniging is geen vervanging van een kerkgenootschap.
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De vereniging sluit zich aan bij de geloofsbasis van the International Fellowship of
Evangelical Students, hierna te noemen IFES, welke als volgt luidt: “Wij geloven
a. De eenheid van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, in God.
b. De soevereiniteit van God in schepping, openbaring, verlossing en laatste
oordeel.
c. De goddelijke inspiratie en volkomen betrouwbaarheid van de Heilige Schrift,
zoals zij oorspronkelijk aan ons gegeven is, en het gezag ervan in alle zaken van
geloof en gedrag.
d. De totale zondigheid en schuld van alle mensen sinds de zondeval, waardoor zij
aan Gods toorn en veroordeling onderworpen zijn.
e. Verlossing van de schuld, straf, heerschappij en smet van de zonde, alleen door
het plaatsvervangend sterven van Jezus Christus, de mensgeworden Zoon van
God.
f. De lichamelijke opstanding van de Heer Jezus Christus uit de doden en zijn
hemelvaart naar de rechterhand van de Vader.
g. De aanwezigheid en de kracht van de Heilige Geest in het werk van de
wedergeboorte.
h. De rechtvaardiging van de zondaar door de genade van God, door het geloof
alleen.
i. De inwoning en het werk van de Heilige Geest in de gelovige.
j. De ene universele gemeente, die het lichaam van Christus is, en waartoe alle
ware gelovigen behoren.
k. De verwachting van de persoonlijke terugkomst van de Heer Jezus Christus.”

Artikel 4. Middelen
Lid 1.

De vereniging tracht haar doelen, zoals omschreven in artikel 3, te bereiken door:
a. het stimuleren van persoonlijke relaties;
b. het organiseren van activiteiten, waaronder Bijbelstudies, lezingen, evangelisatieacties en ontspanningsactiviteiten;
c. het onderhouden van contacten met andere IFES-studentenverenigingen, Ichtus
Vlaanderen en IFES;
d. het jaarlijks innen van een jaarlijks vast te stellen bedrag voor het lidmaatschap
waarmee onder meer de eigen activiteiten gefinancierd kunnen worden, zie
verder artikel 4, lid 2.

Lid 2.

De vereniging heeft geldmiddelen tot haar beschikking, bestaande uit:
a. het lidgeld, waarvan de hoogte jaarlijks wordt vastgelegd door de stuurgroep voor
1 oktober.
b. Personen die lid willen worden dienen het lidgeld te betalen binnen 30 dagen na
inschrijving.
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c. Elke stuurgroep kan beslissen om verdere inkomsten te verwerven (zie ook
artikel 4, lid 2e.). Dit kan bijvoorbeeld dienen om de zaal te betalen, een activiteit
te financieren. Deze opsomming is niet uitputtend. De beslissing om extra
inkomsten, anders dan lidgeld, te verwerven moet duidelijk gecommuniceerd en
gemotiveerd worden naar de betreffende partij.
d. Vrijstelling van betaling kan worden verleend als er sprake is van onvermogen en
moet worden goedgekeurd door de stuurgroep.
e. Overige geldmiddelen kunnen bestaan uit bijdragen van oud-leden, donaties van
andere verenigingen of kerken, sponsoring en dergelijke meer.
f. Een jaarlijkse kascontrole is verplicht (zie ook artikel 10).
g. Op de laatste Algemene Ledenvergadering van het verenigingsjaar zet de
penningmeester een kasverslag uiteen.

DEEL II. ORGANISATIESTRUCTUUR
Artikel 5. Samenstelling van de vereniging
Lid 1.

De structuur van de vereniging kent de volgende onderdelen:
a. de stuurgroep, bestaande uit ten minste een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester;
b. een kringteam, bestaande uit een kringcoördinator en kringleiders;
c. aanvullende teams met een coördinator en medewerkers, indien de werking dit
vereist;
d. en de leden.

Artikel 6. De stuurgroep
Lid 1.

De stuurgroep bestaat uit een groep studenten die zich vrijwillig wenst te engageren
tot het nadenken over en organiseren van de algemene werking van de vereniging.

Lid 2.

Traditioneel bestaat de stuurgroep uit de volgende functies:
a. de voorzitter
b. de secretaris
c. de penningmeester

Lid 3.

Aanvullende functies kunnen ingesteld worden indien de werking dit vereist, zie
artikel 8, lid 5.

Lid 4.

De kernfuncties dienen door drie verschillende personen te worden ingevuld.

Lid 5.

De functies, zowel kernfuncties als aanvullende, worden in een taakomschrijving
samengevat. Leden kunnen deze taakomschrijvingen steeds raadplegen bij de
stuurgroep.
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De stuurgroep komt circa elke maand samen om te vergaderen en vorm te geven
aan de werking van de vereniging. Deze vergadering is echter niet exclusief
voorbehouden aan de leden van de stuurgroep. Indien gewenst kan ieder lid van
Ichtus Gent in een dergelijke bespreking participeren met instemming van de
voorzitter (zie artikel 7, lid 6g).

Lid 7.

De stuurgroep draagt de volgende stuurgroep voor. Dit is inclusief nieuwe functies.
Deze functies worden door leden ingevuld die zich, overeenkomstig artikel 6, lid 8d,
aangesproken voelen tot het opnemen van verantwoordelijkheden in de werking van
Ichtus Gent.

Lid 8.

De stuurgroep heeft als taak:
a. het besturen van de vereniging;
b. de vereniging te vertegenwoordigen;
c. verantwoordelijkheid te dragen voor de vertaling van de visie van de vereniging in
de praktijk;
d. en leden te contacteren, te stimuleren en te adviseren tot het eventueel
aannemen van een functie in de stuurgroep of een team voor het volgende
verenigingsjaar.

Lid 9.

De functies worden bij voorkeur niet door middel van verkiezing toegekend. De
keuze verloopt in eerste instantie vanuit de bestaande stuurgroep (zie artikel 8).

Lid 10. De vereniging wenst een brede waaier aan teams te organiseren, zodat ieder de
eigen sterktes kan benutten of zwaktes kan verbeteren.
Lid 11. De Algemene Ledenvergadering kan door middel van een motie van wantrouwen
een lid van de stuurgroep uit haar of zijn functie ontheffen.
Lid 12. De verantwoordelijkheden van de voorzitter zijn:
a. het voorzitten van vergaderingen van de stuurgroep;
b. het handhaven van orde tijdens de vergaderingen;
c. de verantwoordelijkheid dragen voor het functioneren van de stuurgroep;
d. het toezien op het welzijn van de leden van de stuurgroep;
e. het mondeling representeren van de stuurgroep;
f. het stimuleren van het interne verenigingsleven;
g. en het contact onderhouden met de studentenwerker(s) van Ichtus Vlaanderen.
Lid 13. De verantwoordelijkheden van de secretaris zijn:
a. het verzorgen van de correspondentie binnen en buiten verenigingsverband;
b. het bijhouden van ledengegevens;
c. het notuleren van alle vergaderingen en het uitwerken van deze notulen;
d. het beheren van het verenigingsarchief (zie artikel 6, lid 16b);
e. en het beheren van alle online-media van de vereniging waaronder een emailaccount en een website.
Lid 14. De verantwoordelijkheden van de penningmeester zijn:
a. het innen van het lidmaatschapsgeld;
b. het beheren van de kas;
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c. het verslag leggen van de financiële toestand van de vereniging op de laatste
vergadering van de stuurgroep van dat jaar;
d. het aanvullen van de kas in geval van wanbeheer, waarbij de penningmeester
een beroep kan doen op de leden;
e. het beheren van de eigendommen van de vereniging;
f. het stimuleren van de christelijke omgang met de eigendommen van de
vereniging en in dit opzicht een contactpersoon zijn voor de leden;
g. en het beheren van een eventueel spaarproject: het hiertoe voorziene bedrag
dient te allen tijde gescheiden gehouden te worden van de kas van de vereniging
en de status van deze kas moet altijd aan de stuurgroep kunnen worden
voorgelegd.
Lid 15. De stuurgroep kan een beroep doen op een studentenwerker van Ichtus
Vlaanderen. Deze studentenwerker heeft een adviserende rol en wordt standaard
uitgenodigd op de vergaderingen van de stuurgroep.
Lid 16. De algemene taak en werkwijze van de stuurgroep is als volgt:
a. De stuurgroep is belast met het besturen van de vereniging en zorgt voor
naleving van de statuten. De stuurgroep voert het algemene beleid van de
vereniging en is daarvan verantwoording schuldig aan de leden. De stuurgroep
vertegenwoordigt de vereniging. Deze vertegenwoordigingsbevoegdheid komt
toe aan ieder lid van de stuurgroep.
b. De secretaris beheert het archief. Het archief bestaat onder andere uit de
ledenlijst, statuten, enquêtes, overzichten van de samenstelling van de
stuurgroep in de geschiedenis, officiële taakomschrijvingen. De stuurgroep
beslist over inzage van het archief.
c. Als de stuurgroep besluit tot grote investeringen of rechtshandelingen, heeft zij
toestemming nodig van de Algemene Ledenvergadering (zie verder artikel 6, lid
16d) door meerderheid van stemmen (de helft plus één) van het aantal
aanwezige leden inclusief de stemmen van diegenen die een aanwezig lid
gemachtigd hebben.
d. Onder grote investeringen wordt verstaan een bedrag of waarde van minstens
€10,- maal het aantal leden. Wanneer door minstens twee leden van de
stuurgroep voor kleinere bedragen eveneens een stemming is gewenst, dient
eveneens een Algemene Ledenvergadering te worden samengeroepen.
Goedkeuring vindt plaats onder dezelfde voorwaarden. Bij dergelijke stemmingen
is het de taak van de penningmeester om het doel, het bedrag en de financiële
situatie binnen de vereniging te kaderen voor haar leden.
Lid 17. Bij de vorming van een nieuwe stuurgroep dient de huidige stuurgroep te handelen
naar de procedures zoals bepaald in artikel 8.
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Artikel 7. De leden
Lid 1.

Leden zijn zij die:
a. het jaarlijkse lidgeld betalen. Het betalen van het lidgeld impliceert dat het lid
instemt met de statuten en zodoende ook instemt met het doel en de grondslag
van de vereniging;
b. en student zijn (zie verder artikel 7, lid 2);
c. en zich engageren op regelmatige basis in de georganiseerde activiteiten.

Lid 2.

Als student wordt beschouwd iedereen die het lopend academiejaar is ingeschreven
in het hoger onderwijs. Niet-studenten kunnen tot twee jaar na het afstuderen of
stopzetten van de studies lid worden van de vereniging. Voorwaarde is echter dat ze
het jaar voordien lid waren en dat ze opnieuw lidgeld betalen. Ze mogen geen
functie in de stuurgroep meer opnemen. Na de termijn van twee jaar mag geen
enkele functie meer worden opgenomen binnen de vereniging.

Lid 3.

Leden dienen te voldoen aan alle verplichtingen die hen door de statuten en de
besluiten van de Algemene Ledenvergadering worden opgelegd.

Lid 4.

Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar.

Lid 5.

De stuurgroep houdt een register bij waarin de namen, adressen en geboortedata
van de leden zijn opgenomen. Tevens houdt zij een register bij van alle oud-leden.

Lid 6.

Leden hebben het recht:
a. activiteiten van Ichtus Gent bij te wonen;
b. het ledenbestand, bijgehouden door de stuurgroep zoals bepaald in artikel 6, lid
16b, in te zien vermits de stuurgroep hiervoor toestemming geeft;
c. de stuurgroep om inlichtingen te vragen;
d. een Algemene Ledenvergadering bij te wonen en aldaar het woord te voeren;
e. een stem uit te brengen in een Algemene Ledenvergadering, al dan niet via een
machtiging;
f. een motie, zijnde een formeel voorstel aan deelnemers aan de Algemene
Ledenvergadering, in te dienen tijdens deze Algemene Ledenvergadering;
g. om deel te nemen aan een vergadering van de stuurgroep, na toestemming van
de voorzitter of de voorzitter van de betreffende vergadering;
h. en te allen tijde hun lidmaatschap op te zeggen.

Lid 7.

Leden hebben de plicht:
a. Te voldoen aan alle verplichtingen die hen door de statuten en de besluiten van
de Algemene Ledenvergadering worden opgelegd;
b. het lidgeld te voldoen binnen de gestelde termijn (zie artikel 4, lid 2b);
c. te participeren in één van de Bijbelkringen van de vereniging;
d. wijzigingen in contactgegevens zo spoedig mogelijk schriftelijk door te geven aan
de secretaris;
e. en zich te engageren voor activiteiten van de vereniging (zie artikel 7, lid 1c).
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DEEL III. PROCEDUREEL
Artikel 8. Vorming nieuwe stuurgroep
Lid 1.

Bij de samenstelling van een nieuwe stuurgroep wordt door de zittende stuurgroep
het aantal functies en de functie-indeling bepaald.

Lid 2.

De stuurgroep stimuleert de leden van de vereniging tot het opnemen van
verantwoordelijkheid in enige vorm.

Lid 3.

De stuurgroep is een helpend orgaan en staat steeds ter beschikking van de leden
van de vereniging.

Lid 4.

De functies in de stuurgroep worden bij voorkeur niet door middel van verkiezing
toegekend. De keuze verloopt in eerste instantie vanuit de bestaande stuurgroep.
Aangezien de vereniging zich mede tot doel stelt om jongeren te ontwikkelen tot
geëngageerde en kritische jongvolwassenen, beschouwt de stuurgroep het mede
hun taak om leden te stimuleren tot het zich engageren en het nemen van een
verdere verantwoordelijkheid binnen de vereniging.

Lid 5.

De vereniging wenst een brede waaier aan teams te organiseren, zodat ieder de
eigen sterktes kan benutten of zwaktes kan verbeteren.

Lid 6.

De Algemene Ledenvergadering kan door middel van een motie van wantrouwen
een lid van de stuurgroep uit zijn of haar functie ontheffen.

Lid 7.

Indien er één of meer stuurgroepsfuncties vacant zijn, wordt door de stuurgroep een
nieuwe kandidaat voorop gesteld. Ook kan een lid van de vereniging zichzelf
kandidaat stellen. De persoon in kwestie wordt in elk geval voorgesteld op de
stuurgroepsvergadering als kandidaat. Na de stuurgroepsoverdracht en voor 1
september van het nieuwe verenigingsjaar vindt er een vergadering plaats waarbij
zowel de oude als de nieuwe stuurgroep aanwezig is, om de nieuwe leden van de
stuurgroep inzicht te geven in de werkwijze van het bestuur van de vereniging (zie
ook artikel 8, lid 13).

Lid 8.

Bij meerdere kandidaturen voor eenzelfde functie dient elk van de kandidaten een
motivatiebrief op te stellen en door te sturen voor een bepaalde datum die door de
stuurgroep vastgelegd wordt. Op basis daarvan treedt de huidige stuurgroep in
overleg en wordt er gestemd over de kandidaat. Indien de stuurgroep het niet eens
wordt, volgt er een Algemene Ledenvergadering waarbij de leden stemmen. Als een
aanstelling moet verlopen via een Algemene Ledenvergadering dan geeft elk van de
kandidaten een korte voorstelling over hun visie waarna er gestemd wordt.

Lid 9.

De presentatie van de nieuwe stuurgroep dient volgens deze wijze te geschieden:
a. De zittende stuurgroep maakt - bij voorkeur in een Algemene Ledenvergadering de nieuwe stuurgroep aan de leden kenbaar.
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b. Als blijkt dat er bij de leden bezwaren zijn tegen de voorgestelde stuurgroep,
moeten de leden hun bezwaren kenbaar maken aan de zittende stuurgroep.
Deze maakt dan een beslissing op basis van de bezwaren van de leden. Een
nieuw samengestelde stuurgroep dient opnieuw kenbaar gemaakt te worden aan
de leden.
c. Bezwaarschriften dienen binnen veertien dagen na de bekendmaking van de
nieuwe stuurgroep schriftelijk bij de secretaris te worden ingediend, al dan niet
anoniem.
Lid 10. Een lid van de stuurgroep wordt uit haar of zijn functie ontheven aan het einde van
het verenigingsjaar.
Lid 11. Een lid van de stuurgroep kan ook eerder uit diens taak worden ontheven. Dit kan
enkel gebeuren door middel van een bijzondere Algemene Ledenvergadering, naar
aanleiding van een motie van wantrouwen. Om tot een stemming te kunnen komen,
moet twee derde van het totale aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Om
een lid van de stuurgroep uit diens functie te ontheffen, moet bij stemming twee
derde van de aanwezige of vertegenwoordigde leden van de vereniging de
beslissing ondersteunen.
Lid 12. Een vertegenwoordigd lid is een lid dat afwezig is op een Algemene
Ledenvergadering maar wel haar of zijn stem middels een machtiging schriftelijk
overgedragen heeft aan een aanwezig lid op die Algemene Ledenvergadering (zie
artikel 9, lid 3)
Lid 13. De zittende stuurgroep dient bij haar overdracht de documenten over te dragen aan
de nieuwe stuurgroep die nodig zijn om van de gehele werking van de vereniging op
de hoogte gesteld te worden.

Artikel 9. De Algemene Ledenvergadering (ALV)
Lid 1.

Algemene Ledenvergaderingen, hierna te noemen ALV, worden bijeengeroepen
wanneer de stuurgroep dit noodzakelijk acht. De leden mogen eveneens een ALV
aanvragen, en de stuurgroep is verplicht hierop in te gaan indien het aantal leden
voor dit verzoek tenminste tien is of bij een ledenaantal hoger dan honderd, één
tiende van dit totale ledenaantal. Bij de oproep worden de te behandelen
onderwerpen vermeld.

Lid 2.

De ALV heeft de hoogste macht, wat inhoudt dat een ALV een beslissing van een
stuurgroep teniet kan doen.

Lid 3.

Alle leden van de vereniging hebben toegang tot de ALV en het recht daarin het
woord te voeren. Over toelating van andere dan de hierboven genoemde personen
beslist de stuurgroep. Ieder lid van de vereniging dat niet uit haar of zijn
lidmaatschap ontzet is, heeft één stem. Bij afwezigheid van een lid kan dat lid
beslissen haar of zijn stem door te geven aan een ander lid door middel van een
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schriftelijke en getekende volmacht. Een lid mag maximaal twee volmachten ter
beschikking hebben.
Lid 4.

Gedurende de ALV is de secretaris verplicht een aanwezigheidslijst bij te houden.
Elk aanwezig lid dient deze lijst ter goedkeuring te ondertekenen opdat de stemming
of gemaakte beslissingen als geldig kunnen worden beschouwd. Een lid dat de
aanwezigheidslijst niet heeft getekend, wordt als afwezig beschouwd. Indien een lid
een volmacht bezit dan moet hij voor dat lid tekenen op de aanwezigheidslijst en de
schriftelijke en getekende volmacht aan de secretaris overhandigen.

Lid 5.

De ALV wordt geleid door de voorzitter. Bij absentie van de voorzitter kiest de
stuurgroep uit haar midden een vervangend ‘voorzitter van de vergadering’. Van het
besprokene op de vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt. Deze
worden op de eerstvolgende vergadering van de stuurgroep vastgesteld en door de
voorzitter van de ALV goedgekeurd. Deze notulen worden ten laatste een maand
voorafgaand aan de volgende ALV aan de leden doorgestuurd.

Lid 6.

Voor zover de statuten geen grotere meerderheid (bijvoorbeeld twee derde van het
aantal leden) voorschrijven, worden alle besluiten genomen met een gewone
meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Leden kunnen ten laatste een
week voorafgaand aan de ALV schriftelijk aan de stuurgroep een gewenst
agendapunt kenbaar maken. Stemmingen geschieden bij voorkeur schriftelijk.

Artikel 10. Kascontrole
Lid 1.

Jaarlijks wordt er een kascontrole uitgevoerd. Hierbij worden in een ALV twee leden
aangesteld die geen lid van de stuurgroep mogen zijn. Deze krijgen de bevoegdheid
de kas te controleren en de stand te rapporteren in een ALV. De stuurgroep is
verplicht voor de kascontrole alle gewenste inlichtingen te geven.

Lid 2.

Bij de controle zelf moet de kas worden getoond en moeten de boeken ter inzage
worden gegeven.

Lid 3.

De aangestelde leden die de kascontrole uitvoeren, moeten hiervan tevens verslag
uitbrengen in de ALV.

Lid 4.

Een verdere specificatie van de procedure rond de kascontrole kan worden
opgenomen in een huishoudelijk reglement.

Artikel 11. Wijziging en aanvulling van de statuten
Lid 1.

Wijziging van de statuten kan alleen door een besluit van een ALV. De tekst van de
voorgestelde wijziging wordt tegelijk met de oproep tot de vergadering verstuurd.
Een besluit tot wijziging van de statuten heeft tenminste de goedkeuring van twee
derde van het totaal aantal leden van de vereniging nodig.

Lid 2.

De stuurgroep kan te allen tijde aanvullende reglementen vervatten in een
huishoudelijk reglement. Mogelijke aanvullingen of detailleringen op de statuten

9

Ichtus Gent

Statuten

kunnen in dit huishoudelijk reglement zodoende worden beschreven en
gemotiveerd, indien de werking dit vereist. Het huishoudelijk reglement moet tevens
in een ALV aan de leden worden voorgelegd ter goedkeuring.

Artikel 12. Slotbepaling
Lid 1.

In alle gevallen waarin deze statuten niet hebben voorzien besluit de stuurgroep.
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