Statuten van Mesacosa
[aangepaste versie d.d. 06/05/1999; goedgekeurd binnen het bestuur d.d. 10/05/1999 en A.V. 3-05/ 2000]
[bijgewerkt op woe 06-12/2000, goedgekeurd binnen bestuur d.d. .18-12/2000 en A.V. .... ]
[bijgewerkte versie goedgekeurd op de BAV van 13/05/2013]
[bijgewerkte versie goedgekeurd op de AV van 30/04/2014]

Algemeenheden:
Mesacosa is een feitelijke vereniging.
Lidgeld: Het bedrag hiervan wordt door het bestuur vastgelegd op de eerste vergadering van het nieuwe
bestuur. De verkoop van lidkaarten is beperkt tot het eerste semester van het academiejaar.
Erelidgeld: Het bedrag hiervan wordt door het bestuur vastgelegd ten laatste drie weken voor het nieuwe
erelidjaar.
Alle bepalingen die niet in de statuten van Mesacosa behandeld zijn, kunnen in een huishoudelijk
reglement (HHR) opgenomen worden. Het huishoudelijk reglement kan ten alle tijde door het bestuur,
bij gewone meerderheid, veranderd worden.

Titel I: Stichtende leden.
- Willems Stephan
St-Goriksplein 7, 2650 Edegem
- Philip van der Veen
Duizendbladlaan 9, 3090 Overijse
- Boets Dirk
P. Benoitstraat 10, 2400 Mol
- Boon Ann
Marktstraat 71, 9111 Belsele
- De Vos Wim
Netestraat 35, 2840 Rumst

Titel II: Benaming, zetel, doel, duur.
Art 1: De benaming van de vereniging is "Mesacosa", als afkorting van “Mens Sana in Corpore Sano”.
Art 2: De kring groepeert de studenten Lichamelijke Opvoeding en de studenten Kinesitherapie aan de
VUB.
Art 3: De zetel is gevestigd in lokaal D115, campus Oefenplein, Pleinlaan 2, 1050 Brussel.
Art 4: De kring is opgericht in het jaar 1990.
Art 5: De bestuursleden onderschrijven, in naam van de kring, het principe van het Vrij Onderzoek en
de beginselen van Mesacosa.
Art 6: Het doel van de vereniging is tweeërlei:
- de belangen van de studenten van de faculteit LK behartigen;
- het verzorgen van de studentikoziteit voor - in eerste instantie - de studenten van de faculteit LK.
Art 7: De duur van de vereniging is onbeperkt.

Titel III: De leden.
Art 8: De kring telt sympathiserende, effectieve, bestuurs- en ereleden:
Sympathiserende leden:
- hebben het lidgeld betaald
- hebben geen stemrecht op de Algemene Vergadering
Effectieve leden:
- zijn student LO of Kinesitherapie aan de VUB of hebben minstens de kandidaturen of de BachelorMasterstuctuur in de LO of Kinesitherapie begonnen en/of doorlopen
- hebben het lidgeld betaald
- hebben stemrecht op de Algemene Vergadering
Ereleden:
- hebben het erelidgeld betaald
[Een Erelid kan effectief of sympathiserend lid zijn]
Bestuursleden
- enkel effectieve leden kunnen bestuurslid zijn
- de lijst van bestuursleden wordt bij elk nieuw bestuur afgegeven bij het BSGgtgv, eventuele wijzigingen
dienen te worden gemeld aan het BSGgtgv
- worden verkozen volgens de procedure voorgeschreven onder titel V
- hebben stemrecht op de Algemene Vergadering

Titel IV: De Algemene Vergadering (AV).
Art 9: Alle effectieve leden en Pro Senioren van Mesacosa hebben stemrecht.
Art 10: De AV wordt voorgezeten door de voorzitter van de kring en komt minstens éénmaal per jaar
samen.
Art 11: De AV dient minimum 14 dagen op voorhand ad valvas te Etterbeek en Jette aangekondigd te
worden en via de hedendaags gebruikelijke kanalen van mail, facebook, e.a….
Art 12: Op de agenda van de statutaire AV dienen tenminste volgende punten voor te komen:
1) Goedkeuring Financieel & Moreel Verslag (STEMMING)
2) Goedkeuring Statuten of aanpassingen eraan (STEMMING);
3) Voorstelling nieuwe bestuur
4) Verkiezing van de nieuwe voorzitter: bekrachtiging of verwerping van de beslissing van de
voorafgaande bestuursvergadering (STEMMING)
De agenda kan bij het begin van de AV aangevuld worden met punten op voorstel van de voorzitter,
25% van de bestuursleden of de helft van de aanwezige stemgerechtigden.
Art 13: Alle agendapunten kunnen goedgekeurd worden bij een gewone meerderheid. Voor goedkeuring
van de statuten dient een 2/3 meerderheid bereikt te worden van de stemgerechtigde aanwezigen.
Voorstellen tot statutaire aanpassingen dienen minimum 1 week voor de (B)AV te worden meegedeeld
aan de leden van de (B)AV via mail.
Art 14: De statutaire AV dient plaats te vinden in de periode van twee weken vóór de lentevakantie tot
ten laatste 48 uur vóór de overdrachtscantus, met uitsluiting van de lentevakantie zelf. De AV mag niet
vallen op officiële en VUB-verlofdagen of tijdens weekends.
Art 15: Het verslag van de statutaire AV wordt overgemaakt aan de Ronde Schare en aan het BSG.
Art. 16: Indien de AV niet tot een consensus komt over agendapunten 1, 2 en 4, dient een bijzonder AV
te worden georganiseerd voor de overdrachtscantus.

Art. 17: Het verloop van de AV en de geldigheid wordt gecontroleerd door een ad-hoc commissaris die
toeziet op de stemgerechtigdheid van de leden en de telling. Hij/zijn wordt aangeduid op de
voorafgaande bestuursvergadering. Hij/zij is minimum effectief lid. Hij/zij mag niet een van de volgende
functies binnen de kring uitvoeren in het huidig en toekomstig bestuur: praeses, vice-praeses,
penningmeester.

Titel V: Het bestuur.
Art 18: Het bestuur bestaat minimum uit de vier hoofdfuncties, nl.: een voorzitter, een ondervoorzitter,
een penningmeester en een secretaris.
Art 19: Een persoon die een hoofdfunctie uitoefent binnen een ander bestuur, van een door de
Studentenraad VUB goedgekeurde kring (met inbegrip van het BSG en V.O.), kan niet in aanmerking
komen voor een hoofdfunctie binnen het bestuur.
Art 20: Bevoegdheden:
-- De voorzitter zit de vergadering voor, organiseert de AV, vertegenwoordigt de kring op allerhande
gelegenheden en staat aan het hoofd van de organisatie.
-- De ondervoorzitter vervangt bij eventuele afwezigheid de voorzitter.
-- De secretaris maakt een verslag op van alle bestuursvergaderingen en stelt het moreel verslag op.
-- De penningmeester houdt de boekhouding bij, stelt het financieel verslag op en is samen met de
voorzitter verantwoordelijk voor alle inkomsten en uitgaven van de kring. De penningmeester maakt een
tussentijds financieel verslag op na aanvraag door het bestuur en/of De Ronde Schare.
Art 21: Het bestuur neemt beslissingen bij gewone meerderheid. Bij gelijkheid van stemmen heeft de
voorzitter het beslissingsrecht. Persoonsgebonden stemmingen zijn steeds geheim.
Art 22: De voorzitter kan bij hoogdringendheid beslissingen nemen, waarna hij dit op gemotiveerde wijze
meedeelt op de eerstvolgende bestuursvergadering, zolang dit geen financiële consequenties heeft die
het bedrag van 250 Euro (10 085 BEF) overschrijden.
Art 23: Elk bestuurslid heeft op eenvoudige vraag inzage in de financiële verrichtingen die de kring heeft
uitgevoerd.
Art 24: Ieder bestuurslid kan een punt op de agenda laten plaatsen mits voorafgaande kennisgeving
aan de voorzitter en heeft het recht tijdens een bestuursvergadering een geheime stemming aan te
vragen.
Art 25: Tijdens de mededelingen en de rondvraag kunnen geen beslissingen genomen worden.
Art 26: Na drie opeenvolgende onaangekondigde afwezigheden op de bestuursvergadering heeft de
voorzitter het recht, na beslissing bij 2/3 meerderheid van het (aanwezige) bestuur, de persoon in
kwestie uit het bestuur te zetten. Om ongegronde redenen de vergadering verlaten wordt aanzien als
een afwezigheid. De voorzitter bepaalt de gegrondheid.
Art.27: De afgevaardigde van De Ronde Schare heeft geen stemrecht met betrekking tot Schareaangelegenheden. De Schare afgevaardigde moet wel steeds gehoord worden met betrekking tot deze
aangelegenheden.

Art 28: Verkiezing van de voorzitter.
De kandidaat-voorzitters moeten tenminste 1 jaar in het bestuur gezeten hebben en moeten student LO
of kinesitherapie zijn op het ogenblik van zijn/haar kandidaatstelling. De kandidaat-voorzitters schrijven
minimum 2 weken voor de AV hun motivatiebrief naar de huidige voorzitter en De Ronde Schare. Indien
hier geen antwoord aan wordt gegeven, kan er ten laatste de dag van de (B)AV nog een kandidaat
rechtstaan, anders geldt Art. 28 §5.
§1: Het bestuur beslist bij gewone meerderheid wie de eerstvolgende voorzitter van de kring zal zijn.
§2: Deze beslissing wordt ter verwerping of bekrachtiging voorgelegd op de AV. De stemming gebeurt
bij gewone meerderheid.
§3: Elke stemgerechtigde (aanwezige) mag maximaal 1 volmacht van een andere stemgerechtigde
(afwezige) bij zich hebben. Die volmacht moet aan hem zijn gegeven in overeenstemming met de door
het bestuur vastgestelde richtlijnen en op een door het bestuur op voorhand vastgesteld
standaardformulier.
§4: Bij verwerping, door de AV, van het door het bestuur goedgekeurde voorstel (voorzitter), hebben de
leden van de AV tot ten laatste 24u vóór de overdrachtscantus tijd om een voorstel in te dienen op de
voortgezette statutaire AV. De datum en het uur van de voortgezette AV worden door de voorzitter
voorgesteld op de AV.
§5: Indien aan voorgaande paragraaf niet wordt voldaan beslist het bestuur, autonoom, ten laatste op
de dag van de overdrachtscantus, wie de volgende voorzitter zal zijn.
Art 29: Verkiezing van het bestuur.
De kandidaturen voor bestuursfuncties dienen bij de nieuwe voorzitter ingediend te worden ten laatste
1 uur voor de bestuursvergadering waarin het nieuwe bestuur wordt goedgekeurd.
§1: De kandidaat-bestuursleden moeten facultair gedoopt en ontgroend zijn volgens de tradities van de
VUB. Kernfuncties en doopmeester dienen gedoopt en ontgroend te zijn volgens de tradities van
Mesacosa.
§2: Het huidige bestuur behoudt zijn mandaat tot de overdracht.
§3: Bij meerdere kandidaturen voor eenzelfde bestuursfunctie ligt de beslissing bij de nieuwe voorzitter.
Art 30: In overeenstemming met de Statuten en Huishoudelijk Reglement van de Ronde Schare schrijft
de Kring een jaarlijkse dotatie over op de Schare-rekening.
Na de (B)AV en vóór de overdrachtscantus wordt de jaarlijkse dotatie van Mesacosa op de Scharerekening verwacht. Dit bedrag wordt op de (B)AV bepaald:
Indien geld werd geleend van De Ronde Schare en het werd terug gewonnen, moet tussen het galabal
en de overdrachtscantus tenminste ditzelfde bedrag teruggestort worden op de Schare-rekening.
Art 31: Om op de hoogte te kunnen zijn van de werking van de Kring, moet de Schare, naast het krijgen
van financiële tussenrapporten, toelating krijgen en de mogelijkheid hebben om de verslagen te lezen.
Van de verslagen wordt automatisch een kopie gemaakt voor de Schare.
Art 32: Op het einde van ieder werkjaar moet de kring een financieel en moreel verslag indienen bij het
BSG. Hiervan moet een kopie gemaakt worden voor de Schare. De Schare zal steeds proberen te
helpen bij het opstellen van dit verslag.

Titel VI : Niet-naleving van de statuten.
Art 33: Elk lid van de kring wordt verondersteld de statuten gelezen en goedgekeurd te hebben. Tegen
niet naleving van de statuten kan klacht ingediend worden bij de AV, het BSG of de voorzitter van de
Studentenraad.

Titel VII : Ontbinding van de kring.
Art 34: Om tot ontbinding van de kring over te gaan is het akkoord nodig van tenminste de helft van de
effectieve en bestuursleden en de leden van de "Ronde Schare".

Art 35: Bij de ontbinding van de kring stelt de Studentenraad de curatoren aan die ervoor zullen zorgen
dat, na vereffening van alle schulden, de resterende bezittingen zullen worden overgedragen aan de
Ronde Schare. De Schare dient alle bezittingen te bewaren. Indien binnen vijf jaar geen aanstalten
wordt gemaakt ter oprichting van een kring met soortgelijk doel, draagt de Schare de bezittingen over
aan de faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie.

