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VERKIEZINGSREGLEMENT 2021 
  

Dit document heeft tot doel de Brabo verkiezingsweek in goede banen te leiden, alsook een eenduidige regeling uit te 
werken voor opvolging van het praesidium naar het volgende academiejaar toe. Het is gericht aan personen die met een 
ploeg wensen deel te nemen aan de verkiezingsweek, al dan niet met de bedoeling volgend academiejaar een 
praesidiumfunctie op te nemen.  
 
HOOFDSTUK 1: ORGANISATIE VAN DE PLOEG  
 
1. Een ploeg kan 2 gedaantes aannemen: deze van officiële ploeg en deze van lolploeg. 

  
2. Voor de officiële ploeg geldt dat ze de intentie heeft om volgend academiejaar het praesidium van studentenclub 

Brabo op te nemen en het ganse jaar activiteiten te organiseren voor de Brabo-leden. Op deze ploeg kan dus 
gestemd worden door de leden tijdens de verkiezingsweek (zie hoofdstuk 3). 
 

3. Voor de lolploeg geldt dat deze zich niet verkiesbaar wenst op te stellen en enkel de intentie heeft om een ludieke 
bijdrage te leveren aan de verkiezingsweek d.m.v. consumpties en/of activiteiten voor zijn bezoekers. De lolploeg 
staat niet op de stembrieven en kan in geen geval verkozen worden.  

 
4. Om verkiesbaar te zijn moet de officiële ploeg een kandidaat-praeses naar voor schuiven. Deze persoon dient aan 

bepaalde voorwaarden te voldoen. Ten eerste dient hij dit academiejaar en volgend academiejaar te studeren aan de 
Karel de Grote-Hogeschool campus te Hoboken. Ten tweede dient hij een reële kans te maken om dit academiejaar 
te slagen. Ten derde dient hij reeds één jaar deel te hebben uitgemaakt van het Brabo praesidium. Op deze regels 
kan in uiterst uitzonderlijke gevallen een uitzondering gemaakt worden mits goedkeuring van de huidige praeses. 

 
5. Van de leden van de officiële ploeg dient minstens 70% volgend academiejaar te studeren aan de Karel de Grote-

Hogeschool campus Hoboken.  
 

6. Ten laatste 4 weken vóór de aanvang van de verkiezingsweek dient de kandidaat-praeses aan de neutrale persoon 
bekend te maken dat hij officieel opkomt. Hij vermeldt dan ook de naam van de ploeg. Indien de Kiesweek vervroegd 
of verlaat wordt zal deze datum mee opschuiven dus blijft dit altijd 4 weken op aanvang.  

 
7. Ten laatste 7 werkdagen vóór de aanvang van de verkiezingsweek dient de verantwoordelijke van de lolploeg aan de 

neutrale persoon bekend te maken dat hij officieel opkomt. Hij vermeld dan ook de naam van de ploeg. 
Als zij inspraak willen hebben op de terreinverdeling moeten zij minstens 14 dagen op voorhand vermelden dat zij 
officieel opkomen als lolploeg, anders kunnen zij eventueel nog een deel van het terrein krijgen, toegewezen door de 
neutrale persoon. 
 

8. Ploegen die pas na de afgesproken termijn bekendmaken dat ze deelnemen, kunnen uitgesloten worden van 
deelname door de neutrale persoon of de huidige praeses. 
 

9. De winnende ploeg kan eventueel nog wijzigingen aanbrengen aan zijn toekomstig praesidium (wisselen van functie, 
nieuwe leden die de ploeg vervoegen, oude leden die de ploeg verlaten) maar dit dient tot een minimum herleid te 
worden, aangezien het nut van de verkiezingsweek anders ondermijnd wordt. Hoe dan ook kan de opkomende 
praeses in principe zijn functie niet meer neerleggen na de verkiezingsweek. Tenzij deze zijn opgekomen voor een 
andere praeses, maar door bepaalde redenen niet kon opkomen bij de ploeg. De neutrale persoon moet hier wel van 
op de hoogte zijn en goedgekeurd hebben. 

 
10. De neutraal persoon kan individuen en of teams weigeren zonder zich te moeten verantwoorden, alsook kan de 

neutrale persoon, in samenspraak met de huidige praeses (mocht deze niet de neutrale persoon zijn) op eender welk 
moment een activiteit weigeren of een sponsoring/bestelling weigeren als deze brabo kan schaden. Dit geld ook voor 
alle mogelijke online berichten. 

 
11. De neutrale persoon is in eerste instantie de huidige praeses. Mocht de huidige praeses voor een praesidiumfunctie 

opkomen bij een ploeg of mee doen met een ploeg, is hij niet meer neutraal en zal er een nieuwe neutrale persoon 
aangewezen moeten worden, met voorkeur iemand van het huidig praesidium of een oud praesidiumlid. 



12. De functie van neutrale persoon kan ook door meerdere personen worden ingevuld. Elk individu moet voldoen aan 
artikel 11 van hoofdstuk 1. 

 
 
 
HOOFDSTUK 2: ORGANISATIE VAN DE VERKIEZINGSWEEK  
 

1. De Brabo verkiezingsweek vindt plaats in de eerste week na de paasvakantie, van dinsdagmiddag 12.00u tot 
vrijdagavond 18.00u.  

2. Vóór dinsdag 12u in de eerste week na de paasvakantie mag er op geen enkele manier reclame gemaakt worden 
voor een opkomende ploeg: niet via drukwerk, niet via het internet, niet via mond-aan-mond reclame, niet via 
fora op de website van brabo of van eender welke organisatie. Het begrip reclame wordt zeer ruim aanzien: 
eender welke vermelding aangaande een bepaalde ploeg in het bijzonder wordt niet getolereerd. 

3. De opkomende ploeg mag een website online plaatsen vóór de aanvang van de verkiezingsweek, maar enkel als 
doel om deze snel beschikbaar te kunnen stellen bij de aanvang van de verkiezingsweek. Vóór de aanvang wordt 
de locatie van de website geheim gehouden voor personen die niet tot de betreffende ploeg behoren 
(uitgezonderd de huidige praeses en de webmaster van de portaalsite vermeld in artikel 4).  

4. Het huidige praesidium voorziet een portaalsite voor de verkiezingsweek, bij voorkeur te bereiken via een eigen 
domein of een subdomein van de officiële brabo dommeinnaam (bv. http://verkiezingsweek.clubbrabo.be). De 
link naar deze website wordt bij voorkeur vanaf enkele dagen vóór de verkiezingsweek bekendgemaakt op de 
thuispagina van de officiële brabo website. Op deze portaalsite voorziet de webmaster in de loop van 
dinsdagavond een vermelding van de opkomende ploegen, met een link naar de eventuele websites van die 
ploegen, alsook meer informatie over het verloop en de stemming. Ploegen die beschikken over een website, 
krijgen bij voorkeur een subdomein van de officiële brabo domeinnaam (bv. http://mijnploeg.clubbrabo.be) die 
doorverwijst naar de eigenlijke website van de opkomende ploeg, en dit op voorwaarde dat de lokatie van hun 
website minstens 3 dagen vóór de aanvang van de verkiezingsweek gemeld wordt aan de huidige praeses. Deze 
subdomeinen kunnen dan gebruikt worden op de portaalsite om een goede orde te behouden. Voor de 
duidelijkheid: vóór dinsdagmiddag 12u komen ook op deze portaalsite geen vermeldingen van ploegen of links 
naar websites van ploegen.  

5. Het huidige praesidium beslist in samenspraak met de directie van de Karel de Grote-Hogeschool Campus 
Hoboken over de locatie waar de verkiezingsweek zal plaatsvinden. Deze locatie wordt ten laatste 2 weken voor 
de aanvang van de verkiezingsweek kenbaar gemaakt aan de deelnemende ploegen. Alle ploegen organiseren 
hun activiteiten op deze locatie en enkel op deze locatie.  

6. Van artikel 5 mag afgeweken worden indien het gaat om avondactiviteiten die niet in de nabije omgeving van de 
hogeschool plaatsvinden.  

7. Voor en na de periode van de verkiezingsweek is de locatie in originele toestand, d.w.z. geen tenten of materiaal 
klaarzetten vóór dinsdagmiddag 12u, en alle materiaal en afval moet verwijderd zijn na vrijdagavond 18u. 
Afwijkingen op deze regel zijn mogelijk mits toestemming van de huidige praeses.  

8. Verdeling van de beschikbare ruimte onder de deelnemende ploegen gebeurt 2 weken op voorhand door 
consensus tussen de neutrale persoon, de opkomende kandidaat-praesessen, en 1 verantwoordelijke van elke 
lolploeg. Wanneer geen consensus bekomen wordt, beslist de neutrale persoon over de verdeling. Als er later 
nog een opkomende ploeg bijkomt beslist de neutrale persoon welke ruimte zij nog kunnen krijgen.   

9. Elke ploeg staat zelf in voor de verwerking van het afval op zijn ruimte. 
10. De opkomende ploeg brengt de bewoners van Salesianenlaan en Einsteinlaan ten laatste een week op voorhand 

op de hoogte van de Brabo verkiezingsweek en mogelijke geluidsoverlast die hiermee gepaard kan gaan. 
11. Geluidsoverlast moet door de deelnemende ploegen waar mogelijk beperkt worden: muziek op een aanvaardbaar 

geluidsniveau, boxen weggedraaid van de schoolgebouwen en rustoord. Rekening houdend met het tijdstip. 
12. Om de dronkenschap te beteugelen mag de prijs van alcoholhoudende consumpties niet minder zijn dan 50 

eurocent. Bij een alcoholpercentage van meer dan 17% mag de prijs niet minder zijn dan 1 euro. Met een 
consumptie wordt een hoeveelheid drank van niet meer dan 33cl bedoeld. Indien de consumptie de hoeveelheid 
van 33cl overschrijdt, moet de prijs in verhouding tot de hoeveelheid verhoogd worden. Het is de ploegen 
evenwel toegestaan maximum 2 vaten of 360 consumpties gratis weg te geven per dag. Verbruik bij bierspelen 
en andere activiteiten is hierbij inbegrepen. Alsook moet men toestemming vragen aan het school mocht men 
met ‘sterke dranken’ willen werken.  

13. De neutrale persoon behoudt de eindverantwoordelijkheid van de verkiezingsweek. Voorwaarden die hij oplegt 
en beslissingen die hij neemt tijdens de verkiezingsweek dienen nagevolgd te worden. 
De huidige senior blijft de tussenpersoon tussen het school en de verkiezingsweek. Als er activiteiten of 
dergelijke het school niet aanstaan mag hij deze verbieden als HSC Brabo anders in het slechte daglicht van het 
school zou komen. 

14. Van artikel 13 wordt afgeweken indien het gaat om avondactiviteiten die niet in de nabije omgeving van de 
hogeschool plaatsvinden. Deze activiteiten worden volledig op verantwoordelijkheid van de betreffende ploeg 
georganiseerd, de neutrale persoon kan voor deze activiteiten niet verantwoordelijk gesteld worden.  

15. De kandidaat-praeses dient zich te gedragen als leider van zijn ploeg en als verantwoordelijke van diens 
activiteiten. Dit houdt in dat hij het aanspreekpunt is van zijn ploeg voor de neutrale persoon en voor de directie 



van de hogeschool. Dit houdt ook in dat hij instaat voor de goede zeden bij de deelnemers van zijn activiteiten, 
vooral op vlak van dronkenschap, agressie, vandalisme en geluidsoverlast. Dit houdt ook in dat hij financieel 
verantwoordelijke is voor alle activiteiten van zijn ploeg; voor gemaakte kosten en openstaande schulden. 
Wanneer het gaat om een lolploeg wordt een verantwoordelijke aangesteld die dezelfde verplichtingen dient na 
te komen als de kandidaat-praeses. Alsook mocht men met een negatieve omzet of een boete komen te zitten 
op het eind van de verkiezingsweek zal de ploeg hiervoor opdraaien. In geen enkel geval zal brabo financieel dit 
gat helpen dichten. 

16. In geen geval is brabo verantwoordelijk voor ongevallen op de verkiezingsweek zelf. De ploegen zelf zijn 
verantwoordelijk voor eventuele schade, zowel materiale als fysische schade. 

17. De ploegen, met name verantwoordelijke, dienen er op elk moment op toe te zien dat niemand door 
dronkenschap de goede orde op en rond het school verstoort. Ook zal men mensen die deze goede orde, zeker 
tijdens de schooluren, verstoren, geen drank meer verschaffen of vragen zich te verwijderen van het terrein. 

18. Indien de verkiezingsweek niet fysiek georganiseerd kan worden zal deze online doorgaan. Dit met organisatie 
van activiteiten aangezien dit de kernbezigheid is van de vereniging. 

19. Indien het een online verkiezingsweek is zorgt het gehele praesidium mee voor de verspreiding van de kiesweek 
naar de leden, de pro-praesidia en de sympathisanten van Brabo.  

20. Indien bij deze onvoorziene omstandigheden extra regels worden opgelegd door de overheid of KDG zullen deze 
mee gevolgd moeten worden.  

21. Indien het een online kiesweek is zal er een facebookgroep opgericht worden waar alle leden en Pro-praesidia 
voor uitgenodigd zullen worden. Hier worden de verplichte activiteiten in gezet/ gehouden en zal de stemming in 
doorgaan.  

22. Met een online kiesweek zal er steeds een verplichte activiteit zijn. Dit zijnde een Q&A debat waar alle leden 
vragen kunnen stellen aan de kandidaat-praessessen. Dit zal dan ook op donderdag plaatsvinden en beheerd 
worden door de neutraal persoon.  

23. Alle spullen van Brabo (alles wat zich in het brabokot en de garages bevind) zullen niet gebruikt worden voor 
doeleinden van de verkiezingsweek.  

24. Het verkiezingsreglement wordt tussen twee weken en twee dagen voor aanvang van de verkiezingsweek 
openbaar bekend gemaakt op de huidige website van de vereniging. 

25. Vanaf twee weken voor aanvang van de verkiezingsweek zal het verkiezingsreglement geen aanpassingen meer 
ondergaan.   

 
HOOFDSTUK 3: ORGANISATIE VAN DE STEMMING  
 

1. De stemming vindt plaats op vrijdag (de laatste dag) tussen 12u00 en 14u00. Indien het online is zal de 
stemming mogelijks verlengt worden.  

2. Volgende personen zijn gerechtigd om een stem uit te brengen:  
- personen die lid zijn van Brabo tijdens het huidige academiejaar en fysisch aanwezig zijn op de verkiezingsweek 
tijdens de stemming, in het bezit van hun lidkaart.  
- personen die lid zijn van Brabo tijdens het huidige academiejaar maar niet fysisch aanwezig zijn op de 
verkiezingsweek tijdens de stemming. In dat geval geven zij een volmacht aan een Brabo-lid dat wel aanwezig is 
tijdens de stemming. Deze persoon kan dan in volmacht de stem uitbrengen, op voorwaarde dat hij beschikt over 
de lidkaart van de niet-aanwezige persoon, én een schriftelijke en ondertekende bevestiging dat het volmacht 
aan deze persoon verleend werd.  
- Personen die lid zijn van Brabo tijdens het huidige academiejaar maar niet fysisch aanwezig zijn op de 
verkiezingsweek tijdens de stemming. Deze kunnen ook telefonisch stemmen mits toestemming van de neutrale 
persoon. 
-Pro-Praesidia die fysisch aanwezig op de kiesweek tijdens de stemming.  
-Pro-Praesidia die niet fysisch aanwezig op de kiesweek tijdens de stemming. In dat geval geven zij een volmacht 
aan een Brabo-lid dat wel aanwezig is tijdens de stemming. Deze persoon kan dan in volmacht de stem 
uitbrengen, op voorwaarde dat hij beschikt over de lidkaart van de niet-aanwezige persoon, én een schriftelijke 
en ondertekende bevestiging dat het volmacht aan deze persoon verleend werd.  
-Moest er fraude worden geconstateerd in gebruik van volmachten, zal deze ploeg automatisch worden 
gediskwalificeerd. Deze beslissing gebeurt door de neutrale persoon. 

3. Indien er meerdere officiële ploegen zijn, bevat het stemformulier de volgende tekst: “Volgende ploeg krijgt mijn stem 
om volgend academiejaar het praesidium van HSC Brabo te vormen:” gevolgd door een lijst van de officiële 
ploegen, voorafgegaan door een wit bolletje.  

4. Indien er slechts 1 officiële ploeg is, bevat het stemformulier de volgende tekst: “Ik acht NN in staat om volgend jaar 
het praesidium van HSC Brabo te vormen:” (NN naam van de ploeg) gevolgd door de woorden JA en NEE, beiden 
voorafgegaan door een wit bolletje.  

5. Indien er geen enkele officiële ploeg opkwam, gaat de stemming niet door. De huidige praeses dient dan alles in het 
werk te stellen om vóór de zwanezang een ploeg samen te stellen die volgend academiejaar het praesidium 
opneemt. De nieuwe praeses dient dan in de mate van het mogelijke te beantwoorden aan de voorwaarden 
hierboven gesteld, maar indien geen enkele kandidaat hieraan beantwoordt mag van de voorwaarden afgeweken 
worden. Indien ook zonder deze voorwaarden geen geschikte kandidaat-praeses gevonden wordt, neemt de 



huidige praeses het volgend academiejaar terug de taak van praeses op zich, met een al dan niet gewijzigd 
praesidium.  

6. Indien de huidige praeses neutraal is, leidt hij de stemming, samen met een ander neutraal persoon door hem 
aangesteld en in consensus goedgekeurd door de officiële ploegen.  

7. Indien de huidige praeses niet neutraal is, leidt de neutrale persoon (die aangesteld werd volgens de regels hierboven) 
de stemming, samen met een tweede neutraal persoon aangesteld door de huidige praeses en in consensus 
goedgekeurd door de officiële ploegen.  

8. Alvorens een persoon zijn stem kan uitbrengen, wordt een gaatje gemaakt in de lidkaart van deze persoon. Zo kan 
gecontroleerd worden dat elk lid slechts 1 stem uitbrengt, tenzij hij een volmacht kreeg van een ander lid (zie 
boven).  

8. Het tellen van de stemmen gebeurt onmiddellijk na de stemming in het brabokot of een ander apart lokaal. Het tellen 
gebeurt door de huidige praeses of, indien de praeses niet neutraal is, door de aangestelde neutrale persoon, en 
wordt gecontroleerd door de tweede persoon die de stemming leidde, alsook door de kandidaat-praesessen van 
de officieel opkomende ploegen.  

9. De winnaar van de stemming wordt onmiddellijk na het tellen bekend gemaakt aan de leden, en dit door de huidige 
praeses, of, indien de praeses niet neutraal is, door de aangestelde neutrale persoon. De bekendmaking gebeurt 
bij voorkeur met microfoon en geluidsinstallatie van één der opkomende ploegen, of, indien deze middelen niet 
aanwezig zijn, op een zodanige manier dat alle aanwezige leden de kans hebben om de uitslag van de stemming 
rechtstreeks te vernemen.  

Om geldig op te komen moet de kandidaat-praeses of de verantwoordelijke van de lolploeg een exemplaar van dit 
reglement paraferen op elke pagina en onderaan ondertekenen met de vermelding ‘gelezen en goedgekeurd’.  

 
 
In tweevoud opgemaakt te Antwerpen op 07/12/2020.  
 
en voor akkoord getekend met vermelding ‘gelezen en goedgekeurd’:  
 
De huidige praeses       De kandidaat-praeses  


