Verkiezingsreglement VTK Ondersteuning vzw

2018-2019

Afdeling 1. Algemene Bepalingen
Artikel 1. Algemene basisprincipes
§1.

Dit verkiezingsreglement regelt de verkiezingen van de leden van de kringvergadering van studentenvereniging VTK en VTK Ondersteuning vzw zoals bepaald in de statuten van VTK Ondersteuning vzw. Studentenvereniging VTK en VTK Ondersteuning vzw worden verder VTK
genoemd.

§2.

Leden van ploegen die zich inschrijven voor de verkiezingen stemmen in met dit reglement en
zijn dus in staat overtredingen op dit reglement te begaan. De officiële leden (Artikel 3 §7)
van elke ploeg dienen ervoor te zorgen dat alle ploegleden op de hoogte zijn van het reglement.
Fouten die voortkomen uit slechte informatiedoorstroming binnen de ploeg zijn dus volledig op
verantwoordelijkheid van de ploeg.

§3.

De ploegen maken geen beloftes aan externen (niet-stemgerechtigden volgens Artikel 1 §4) voor
de komende werkingsjaren.

§4.

Stemgerechtigd bij de verkiezing voor verkiesbare ploegen zijn (conform het participatiereglement
van Studentenraad KU Leuven):
Studenten met een diplomacontract aan de Faculteit Ingenieurswetenschappen aan de
Katholieke Universiteit Leuven, verder genoemd de faculteit.
Studenten met een creditcontract, waarvan tenminste 15 credits zijn opgenomen aan
de faculteit.
Doctoraatsstudenten en studenten met een examencontract hebben geen stemrecht.

§5.

Stemgerechtigd bij de verkiezing voor niet-verkiesbare ploegen zijn :
De stemgerechtigden zoals vermeld in Artikel 1 §4
Alle leden, steunende leden en ereleden van VTK Ondersteuning vzw, die niet onder
Artikel 1 §4 vallen.

§6.

Ploegen mogen op geen enkele wijze de werking van VTK hinderen. Hieronder vallen onder andere
shiften, bedrijvenrelaties...

§7.

Ploegen leven uiteraard de Belgische wetgeving na. Ze zijn zelf verantwoordelijk voor eventuele
overtredingen.
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Afdeling 2. VerkiezingsControleCommissie
Artikel 2. VKK
§1.

De Raad van Bestuur van VTK Ondersteuning vzw (verder de RvB genoemd) delegeert zijn
bevoegdheid (cf statuten van VTK Ondersteuning vzw, artikel 22 §3) aan de verkiezingscontrolecommissie, verder VKK genoemd. VKK houdt toezicht op de correcte naleving van dit reglement
en op het eerlijke verloop van de verkiezingen.

§2.

VKK zal bestaan uit minstens vijf studenten die het huidige academiejaar reeds hun bachelordiploma behaald hebben OF minstens 1 studiepunt opnemen uit een masteropleiding aan de
faculteit, verder masterstudenten genoemd, en die niet behoren tot de leden van een verkiesbare
ploeg of tot de officiële leden van een niet-verkiesbare ploeg (voor deze termen zie verder). De
voorzitter van de RvB neemt het mandaat van voorzitter van VKK op. Leden van VKK kunnen in
de komende werkingsjaren geen bestuurder worden van VTK. Daarnaast zetelen de 2 beheerders
van VTK ook in VKK.

§3.

Verkiesbare ploegen kunnen een of meerdere leden van VKK wraken indien zij hiervoor aan de
RvB een gegronde reden kunnen voorleggen, waarover de RvB dan beslist.

§4.

Leden van VKK mogen op geen enkele manier hun voorkeur voor een bepaalde ploeg laten merken.

§5.

De leden van VKK worden op de VTK-website bekendgemaakt vóór de deadline ’Bekendmaking
VKK’ en VKK treedt bij deze bekendmaking in werking. Tot dan ligt de taak van VKK bij de
huidige RvB.

§6.

De taak van VKK bestaat erin toe te kijken dat het verkiezingsreglement gevolgd wordt door alle
ploegen en eventuele maatregelen te treffen.

§7.

VKK zal dit reglement zo letterlijk mogelijk volgen. Op vlak van taal en woordinterpretatie echter
is het duidelijk dat het reglement naar de geest moet worden gevolgd.

§8.

VKK heeft het recht alle gewone publicaties, elektronische publicaties en discussiegroepen van
VTK met betrekking tot de verkiezingen te controleren, modereren en aan te passen waar haar
dat nodig blijkt.

Afdeling 3. Kandidatuur
Artikel 3. Kandidatuur
§1.

VKK heeft de plicht alle informatie van de ploegen op de VTK-website te publiceren vanaf de
dag na de deadline ’Indienen volledige ploeglijst’.

§2.

Een lid van een kiesploeg voor VTK mag zich niet profileren als lid noch sympathisant van een
andere kiesploeg voor VTK.

§3.

Ploegnamen mogen niet verwijzen naar andere ploegen uit datzelfde jaar. Ploegnamen van verkiesbare ploegen mogen niet verwijzen naar VTK. VKK kan steeds namen weigeren en beslist wie
eventueel van naam moet veranderen.
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Artikel 4. Verkiesbare ploegen
§1.

Een verkiesbare ploeg stelt zich kandidaat door de kandidatuur (zie Artikel 3 §5) aan de voorzitter
van VKK af te geven vóór de deadline ’Kandidatuur verkiesbare ploegen’. Bij het verstrijken van
deze deadline, worden er geen nieuwe ploegen aangenomen. Een verkiesbare ploeg wordt in Artikel
9 van de statuten van VTK Ondersteuning vzw gewoon ‘ploeg’ genoemd.

§2.

De kandidatuur moet bevatten:
Een volledig ordelijk en duidelijk ingevuld exemplaar van Bijlage A.
Een exemplaar van dit reglement ondertekend door de officiële leden, zoals vermeld
onder Artikel 3 §7.

§3.

Een verkiesbare ploeg moet zorgen voor:
Voldoende vertegenwoordigers om te zetelen in de Algemene Vergadering van Barbarafonds vzw, zoals bepaald in diens statuten, indien zij verkozen worden.
Negentien ingevulde en getekende intentieverklaringen zoals het model van Bijlage C,
waarin zij verklaren volgend academiejaar een kot te huren van KU Leuven studentenvoorzieningen, Dienst Residentiebeheer, gelegen te Studentenwijk Arenberg 6, 3001
Heverlee, indien hun ploeg verkozen wordt en indien Residentiebeheer dit toelaat.

§4.

Bij het ondertekenen van Bijlage A worden 5 namen en contactgegevens vastgelegd, waaronder
die van de kandidaat-praeses en de ploegbeheerder. Verkiesbare ploegen moeten (volgens de
statuten van VTK Ondersteuning vzw) bestaan uit minstens 5 leden die dit jaar en het jaar van
hun mandaat stemrecht hebben bij de verkiezingen voor verkiesbare ploegen volgens Artikel 1
§3. Deze 5 personen garanderen hierbij dat het komende academiejaar de statuten van VTK
volwaardig gevolgd zullen worden. De 5 personen, vermeld op bijlage A, zijn de officiële leden van
de ploeg en worden verder kernleden genoemd. Deze leden kunnen nog veranderd worden, met
goedkeuring van VKK en volgens de regels in dit artikel. Ook de andere leden van de ploeg dienen
dit jaar en het jaar van hun mandaat stemrecht te hebben bij de verkiezingen voor verkiesbare
ploegen volgens datzelfde artikel. Een uitzondering kan gemaakt worden voor studenten die dit
jaar al een andere opleiding aan de KU Leuven volgen die toegang geeft tot een Masteropleiding
in de Ingenieurswetenschappen (cfr Bachelor in de Informatica). Zij dienen hiervoor maximaal 60
studiepunten van deze Masteropleiding verwijderd te zijn.

§5.

Verkiesbare ploegen verbinden zich er vanaf hun kandidatuur toe dat:
de kandidaat-praeses alle RvB’s en AV’s van VTK, LOKO-AV’s, Stura-AV’s, FPOC’s1 ,
VTK Bureaus en Barbarafonds vergaderingen (als waarnemer) volgt.
De officiële leden een informatiesessie volgen over de structuur en financiën van VTK
en haar bijbehorende vzw’s. Deze sessie wordt in samenspraak met de ploegen belegd
door VKK en vindt plaats vóór het einde van de paasvakantie.
De kandidaat-praeses mag zich laten vervangen door een ander kernlid van zijn/haar ploeg voor de
RvB’s, AV’s, LOKO-AV’s, Stura-AV’s, FPOC’s2 , VTK Bureaus en Barbarafonds vergaderingen,
indien hij/zij een grondige reden heeft om zelf niet aanwezig te zijn. Op de informatiesessie moeten
echter minstens 2 officiële leden, waaronder de kandidaat-praeses aanwezig zijn. Per vergadering
waar de kandidaat-praeses niet aanwezig is zal VKK de ploeg een sanctie van graad 2 opleggen.
Indien er minder dan 2 officiële leden aanwezig zijn op de informatiesessie, zal VKK de ploeg een
sanctie van graad 3 opleggen.

1 Hiervoor is toelating vereist van de faculteit. Indien de faculteit deze niet geeft wordt de FPOC vervangen door de Faculteitsraad. Indien dit ook niet toegelaten is vervalt deze verplichting.
2 Zie ook bovenstaande voetnoot.

3

§6.

Vóór de deadline ’Volledige ploeglijst verkiesbare ploegen’ zorgt de verkiesbare ploeg voor de
ploeglijst, bijlage D, waar alle namen op ingevuld zijn van de ploegleden die officieel ploegtextiel
mogen dragen en die, indien verkozen, van rechtswege in de kringvergadering van VTK terechtkomen. VKK zorgt ervoor dat deze ploeglijst bij LOKO worden binnengebracht conform het
sectionicipatiedecreet.

§7.

Alle intentieverklaringen worden door VKK verbroken bij niet-verkiezing van de ploeg of bij
andere geldige redenen.

§8.

Het verslag van de vergaderingen opgesomd in §5 van dit artikel wordt na de desbetreffende
vergadering ook naar de verschillende kandidaat-praesessen doorgestuurd.

Artikel 5. Niet-verkiesbare ploegen
§1.

Een niet-verkiesbare ploeg stelt zich kandidaat door bijlage B aan de voorzitter van VKK af te
geven voor de deadline ’Kandidatuur niet-verkiesbare ploeg’ zoals bepaald in Artikel 21. Nietverkiesbare ploegen moeten bestaan uit minstens 3 studenten die stemrecht hebben volgens artikel
1§4. Verder mogen ook personen die stemrecht hebben volgens artikel 1§5 een niet-verkiesbare
ploeg aanvullen. Allen tezamen worden dezen de officiële leden van de ploeg genoemd.

Afdeling 4. Campagnevoering
Artikel 6. Algemene bepalingen
§1.

Het is verboden om bij gelijk welke activiteit van de ploeg naar de naam van een andere opkomende
ploeg te verwijzen. Bovendien organiseert een ploeg zijn activiteiten als kandidaat-praesidium van
VTK en niet als huidig praesidium.

§2.

Activiteiten van VTK mogen geen hinder ondervinden van de verkiezingen, tenzij er expliciet
toelating is verkregen van VKK. Overtredingen van dit artikel leiden, na een melding van de RvB
van VTK, tot een sanctie van graad 2.

§3.

Elke verkiesbare ploeg mag aanvragen om hun startvergadering te laten bekend maken door
VKK. Hierbij mag dan vermeld worden dat het gaat om een startvergadering van een opkomend
praesidium.

Artikel 7. Precampagne
§1.

Alle precampagne activiteiten - dit zijn activiteiten voor het begin van de passieve week - moeten
goedgekeurd worden door VKK alsook hun budgetten en promotie.

§2.

Verkiesbare ploegen hebben voor het begin van de passieve campagne het recht om minimaal drie
activiteiten te organiseren ten voordele van hun budget als voldaan is aan volgende voorwaarden:
Nergens mag duidelijk gemaakt worden wat de standpunten van de ploeg zijn, noch
wie de officiële leden van de ploeg zijn.
Deze activiteit moet goedgekeurd zijn door VKK.
Deze activiteit mag niet samenvallen of concurreren met een VTK-activiteit tenzij
expliciete goedkeuring verkregen werd van VKK. VTK probeert hiervoor dagen vrij
te houden.
De activiteit mag slechts 24 uren duren tenzij expliciete goedkeuring verkregen werd
van VKK.
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Het organiseren van rekruteringsactiviteiten is in algemene regel verboden.
Eventuele doorlopende activiteiten moeten expliciet goedkeuring verkrijgen van VKK.
§3.

Precampagneactiviteiten mogen ook in het Theokot of fakbar ’t ElixIr plaatsvinden, mits goedkeuring door VKK en de betrokken post.

Artikel 8. Passieve campagne
§1.

De passieve campagne start op de datum bepaald in de kalender in bijlage en eindigt bij het begin
van de actieve campagne. Vóór deze datum zijn alle vormen van reclame of activiteiten die een
ploegnaam, standpunten of de officiële leden van een ploeg insinueren verboden, tenzij expliciete
goedkeuring is verkregen van VKK.

§2.

Elke verkiesbare ploeg moet tijdens de passieve campagne met een visie naar buiten komen in verband met de eigen werking en studentenvertegenwoordiging. Indien lesbezoeken gedaan worden,
moet deze visie tijdens deze lesbezoeken duidelijk gecommuniceerd worden naar de leden.

§3.

Alle vormen van activiteiten waarmee een ploegnaam wordt geassocieerd zijn verboden tijdens
de passieve week, tenzij ze expliciet toegelaten worden door de volgende paragrafen. Speciaal
gedrag, niet verder gespecifieerd, in de les of elders wordt aanzien als een activiteit, net als het
uitdelen van allerlei zaken.

§4.

Alle vormen van reclame dienen eerst door VKK goedgekeurd te worden.

§5.

Er mag geen overlast gecreëerd worden door promotiestunts.

§6.

De gemeenschappelijke ruimten van Blok 6/0, 6/1, de kelder van Blok 6, het Theokot en ’t ElixIr
worden nooit gebruikt als opslagplaats en daar kan dus ook niets gestapeld worden. VKK kan
expliciet uitzonderingen toestaan. Een overtreding van deze paragraaf resulteert in een sanctie
van graad 1.

Artikel 9. Ploegtextiel
§1.

Vanaf het begin van de passieve campagne is het toegelaten om ploegtextiel te dragen, ook in de
les.

§2.

Ploegleden van verkiesbare ploegen dragen ploegtextiel dat verschilt van sympathisantentextiel.
Al het ploegtextiel en het sympathisantentextiel moet goedgekeurd worden door VKK. Zij moeten
deze goedkeuring ten laatste een week voor de passieve vragen.

§3.

VKK staat er voor in dat het onderscheid tussen het ontwerp van het textiel van ploegen en
sympathisanten duidelijk is.

Artikel 10. Elektronische publicaties
§1.

Er wordt door VKK webspace op de VTK webserver vrijgemaakt voor een website voor de
ploegen. De grootte van de webspace kan door VKK om technische redenen beperkt worden.
Deze webspace zal vanaf het begin van de passieve campagne bereikbaar zijn met de URL:
http://ploegnaam.vtk.be. De voorwaarden waaraan deze webspace zal voldoen, worden bepaald
door VKK.

§2.

Vanaf de passieve campagne is het toegelaten reclame te maken via een website van de ploeg
alsook via Facebookgroepen en andere elektronische media. Via deze kanalen mogen gedurende
de passieve campagne enkel volgende zaken staan:
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lijst van de ploegleden
voorstelling van de ploegleden
foto van elk ploeglid
standpunten van de ploeg
voorstelling van de activiteiten die men gaat organiseren
logo’s van de sponsors
Andere zaken moeten expliciet worden goedgekeurd door VKK. De website en de andere publicaties moet daarom eerst goedgekeurd worden door VKK voordat deze online geplaatst wordt.
Ook wijzigingen moeten aan VKK aangevraagd worden. Elke ploeg die een website en/of een Facebookgroep heeft, krijgt een link op de VTK homepage bij het begin van de passieve campagne
en deze blijft staan tot na de verkiezingen.

Artikel 11. Drukwerk
§1.

Vanaf de passieve week is het toegelaten reclame te maken in drukwerken op volgende manieren:
Twee bladzijden in de verkiezings-IrReëel. De artikels dienen binnengebracht te worden bij Communicatie voor de deadline bepaald door Communicatie, op de door haar
vooropgezette wijze. Verkiezingsploegen moeten hun visie zoals bepaald in Artikel 7§2
duidelijk vermelden in hun artikels. Alle te publiceren inhoud moet ten minste twee
dagen voor deze deadline doorgestuurd worden naar VKK voor goedkeuring. De volgorde van publicatie wordt bepaald door loting.
Een mededeling in het Bakske van de passieve week en in het Bakske van de actieve
week.
Alle drukwerken dienen goedgekeurd te worden door VKK.

§2.

Wanneer een ploeg een drukwerk uitbrengt, krijgt VKK voldoende ruimte ter beschikking om
VKK-activiteiten van de actieve week aan te kondigen. Overtredingen van dit artikel op vlak van
drukwerk leiden tot een sanctie van graad 2.

Artikel 12. Affiches, spandoeken, e.a.
§1.

Aftrekken van affiches is illegaal en is dus ten strengste verboden.

§2.

Plakken van affiches is toegelaten op officiële plakplaatsen, in koten en aan valven. In het Theokot
en in ’t ElixIr mag dit enkel op de gereserveerde plaatsen en met goedkeuring van VKK en
respectievelijk Theokot en Fakbar. In de gemeenschappelijke ruimtes, de kelder en zichtbaar op
koten (incl. ramen) van Blok 6/0 en Blok 6/1 en op de VTKar is het verboden promomateriaal te
tonen. Van elke officiële plakplaats mag maar 1/3de beplakt worden. De LOKO plakregels moeten
ten allen tijde nageleefd worden en worden door VKK aan de officiële leden doorgecommuniceerd.

§3.

Elke vorm van affiches, spandoeken, e.a. moet goedgekeurd worden door VKK. Een overtreding
van dit artikel op vlak van affiches, spandoeken, e.a. zal bestraft worden met een sanctie van
graad 3.
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Artikel 13. Lesbezoeken
§1.

Elke ploeg mag voor iedere groep (= een bepaald jaar met een bepaalde optie of voor eerste en
tweede bachelor een bepaalde groep), binnen de mate van het mogelijke, slechts eenmaal de les
betreden mits voorafgaande toestemming van de docent. De verdeling en de organisatie van de
lesbezoeken wordt door VKK verzorgd en ten laatste een week voor de aanvang van de passieve
week door VKK meegedeeld aan de ploegen. Deze lesbezoeken worden gespreid over de passieve
en, indien nodig, actieve week.

§2.

Begeleide ’zittingen’ (oefenzittingen, practica...) mogen evenwel niet gestoord worden. Het is
enkel toegelaten tijdens de pauze van, voor of na de zitting de betreffende groep te bereiken (een
uitzondering hierop zijn de tekenzalen in het Kasteel, waar men wel op ieder moment binnen kan
vallen). Dit mag slechts eenmaal gebeuren per groep en staat los van de lesbezoeken.

§3.

Overtredingen van dit artikel leiden tot een sanctie van graad 2.

Artikel 14. De actieve campagne
§1.

De actieve campagne loopt gedurende de periode bepaald in de kalender in bijlage.

§2.

Alles is toegelaten behalve wat verboden is volgens volgende artikels, of wat expliciet verboden is
in de overige regels van dit verkiezingsreglement.

§3.

Verboden zijn:
Reclame in het Bakske die meer plaats inneemt dan toegelaten.
Het opslaan van materiaal in fakbar ’t ElixIr; behalve tijdens de periode overeengekomen met Fakbar en VKK.
Opslaan van materiaal in de gemeenschappelijke ruimten van Blok 6/0 en 6/1, de
kelder van Blok 6 en in het Theokot (dit is dus ook verboden voor en na de actieve
campagne).
Reclame in de gangen, de kelder en koten (toegelaten indien het niet naar buiten toe
zichtbaar is) van Blok 6/0 en 6/1.
Ploegactiviteiten tijdens het debat en de cantus van de verkiezingsweek.
Plakken op niet-officiële plakplaatsen (tenzij op privé-plaatsen zoals op kot - met
uitzondering van bovenstaande regels).

§4.

Een lijst met alle activiteiten dient voor het begin van de passieve campagne bezorgd te worden
aan VKK. Alle activiteiten die niet aangegeven zijn, zullen niet mogen doorgaan. Als zij toch
doorgaat zal de sanctie bepaald worden door VKK. Een overtreding van deze paragraaf resulteert
in een sanctie van graad 3.

§5.

Voor elke activiteit moet men officiële toestemming hebben van alle instanties die voor het organiseren van de activiteit gecontacteerd moeten worden (dienst Studentenaangelegenheden, dienst
Veiligheid, Gezondheid en Milieu, dienst Lokalenreservering, dienst Perken en Plantsoenen, SABAM, Stad Leuven,. . . ).

§6.

Zulke aanvragen dienen volgens de respectievelijk geldende regels en tijdspannes te gebeuren
met een minimum van 2 weken voor de start van de actieve campagne en gebeuren steeds in
samenspraak en met voorafgaand overleg met VKK.

§7.

Aanvragen voor materiaal bij AV (audiovisuele dienst), Technische en Facilitaire Dienst of stadsdepot gebeuren allemaal via VKK.
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§8.

Op de donderdagavond van de actieve week organiseert VKK de verkiezingscantus, en in de loop
van passieve of, indien nodig, actieve week organiseert VKK een debat en VTK zijn jaarlijkse AV
met een voorlezing van het financiële jaarverslag van VTK.

§9.

De verdeling van (de terreinen aan) Alma, ’t ElixIr en (andere) universitaire terreinen en gebouwen en VTK-faciliteiten (geluidsinstallatie, kar,...) gebeurt door VKK. Ook de zalen tijdens de
verkiezingsweek worden voor die week door VKK vastgelegd. Gebruik ervan wordt dus door VKK
geregeld. Aanvragen kunnen steeds ingediend worden (er kan rekening gehouden worden met de
volgorde van aanvragen). Bij discussie beslist dus ook VKK, eventueel door loting, minstens twee
weken voor de conflicterende datum.

§10.

De verkiesbare ploegen dienen het toegewezen terrein opgeruimd te hebben vóór de aanvang
van de lolploegennamiddag zodat het terrein beschikbaar is voor de niet-verkiesbare ploegen.
Uitzonderingen kunnen op voorhand aangevraagd worden bij VKK.

§11.

Voor het begin van de verkiezingsdag, klokslag middernacht dienen alle spandoeken, platen en
andere openbaar geplaatst materiaal verwijderd te zijn, uitgezonderd affiches. Ook al het afval
moet verwijderd zijn. Dit betekent legaal weggebracht. Afval dumpen waar het niet mag wordt
door VKK streng bestraft. VKK zal in dit geval een sanctie van graad 4 opleggen: een geldboete
tot EUR250 (gelijkwaardig met een administratieve boete volgens de Stad Leuven), tenzij Stad
Leuven reeds een boete heeft uitgeschreven. Zou deze boete alsnog binnenkomen, dan wordt het
bedrag van de sanctie voor deze boete gebruikt.

§12.

Tijdens de actieve campagne moet door de ploegen voldoende aandacht besteed worden aan het
promoten van de verkiezingsdag om zoveel mogelijk studenten te hebben die hun stem uitbrengen. Van zodra de actieve campagne afgelopen is, moet de promotie door de ploegen voor de
verkiezingsdag ook stoppen. De lolploegen doen dit tijdens de lolploegennamiddag en stoppen
hier ook op het einde van de lolploegennamiddag. VKK kan echter nog wel promo maken zoals
bepaald in 6§2. Deze promo wordt op een neutrale manier gevoerd.

§13.

Om de opbouw vlot te laten verlopen moet van elke ploeg de verantwoordelijke voor de opbouw
2 weken op voorhand samenzitten met de logistiek verantwoordelijke van VTK om algemene
richtlijnen omtrent de opbouw vast te leggen. Ten laatste de woensdag voor het begin van de
actieve campagne moet de logistiek verantwoordelijke van VTK de planning krijgen voor de
opbouw. Indien er meerdere (lol)ploegen zijn moet onderling afgesproken worden hoe de logistieke
ondersteuning van VTK gebruikt kan worden. Grote afwijkingen op de planning van de opbouw
kunnen bestraft worden met een sanctie van graad 2.

§14.

Voor de afbraak gelden dezelfde regels als voor de opbouw. De verantwoordelijken, van VTK
logistiek en van de ploegen, zitten hier ook minstens 2 weken op voorhand samen en de planning
moet ten laatste bij het begin van de actieve kiesweek doorgegeven worden.

Afdeling 5. De verkiezingsdag
Artikel 15. De verkiezingsdag
§1.

Er kan enkel elektronisch gestemd worden. Dit kan gebeuren via de VTK website van 7u00 tot
19u00 en wordt voorzien door LOKO. De procedure voor het stemmen zal vastgelegd worden
door LOKO en VKK. De procedure zal later meegedeeld worden aan de ploegen. In het VTK
secretariaat wordt de mogelijkheid aangeboden om via computer te stemmen.

§2.

Op de verkiezingsdag is tijdens de stembusgang elk opvallend ploeggedrag naar de buitenwereld
toe verboden (dit houdt o.a. in: bijmaken van reclame, activiteiten, zingen en roepen, afbraak
- tenzij goedgekeurd door VKK-, bezoek van lessen en oefenzittingen, dragen van ploegtextiel).
Samenkomen met de ploeg is geen opvallend ploeggedrag. Bij overtreding van dit artikel zal VKK
een sanctie van graad 3 opleggen.
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§3.

Indien fraude wordt vermoed bij het stemmen kan VKK beslissingen nemen over de geldigheid
van de elektronische stemmen. VKK kan in dat geval beslissen het stemmen te staken op eender
welk moment.

§4.

Alle stemgerechtigden volgens Artikel 1 §3 en §4 mogen hun stem uitbrengen voor de verkiezing
waarvoor zij stemgerechtigd zijn. De KU Leuven-login dient als bewijs.

§5.

Men krijgt twee lijsten om te stemmen. Een eerste voor verkiesbare ploegen, een tweede voor
niet-verkiesbare ploegen. De volgorde der ploegen op de lijsten, is omgekeerd aan deze in de
verkiezings-IrReëel.

§6.

Ingeval er meer dan twee verkiesbare ploegen zijn wordt gestemd volgens een appreciatiesysteem:
een 1 voor de eerste keuze, een 2 voor de volgende, enz. Indien er minder dan 3 verkiesbare
ploegen zijn, worden er bolletjes gekleurd. Hierbij mag maximum een bolletje gekleurd worden.
Elk gekleurd bolletje is een stem.

§7.

Stemming voor niet-verkiesbare ploegen gebeurt steeds door kleuren van bolletjes. Elk gekleurd
bolletje is een stem voor de betreffende ploeg. Iedere kiezer mag meer dan één dergelijk bolletje
kleuren.

§8.

Een lijst waarop geen aantekeningen staan is een blanco stem.

§9.

Telling van stemmen voor verkiesbare ploegen gebeurt als volgt: blanco stemmen worden verwijderd. De overige stemmen worden geteld: elke ploeg behaalt zoveel stemmen als zij ’eerste
voorkeuren’ of gekleurde bolletjes heeft gekregen. Als een bepaalde ploeg de absolute meerderheid haalt is zij winnaar. Anders vallen alle ploegen met minder dan 1/(aantal ploegen nog in
koers) stemmen af. Als er dan nog meer dan één ploeg overblijft, volgt een nieuwe telling, waarbij
iedere stem van de afgevallen ploegen toegekend wordt aan de ploeg die op het respectievelijke
biljet de volgende keuze was. Indien nu een ploeg de absolute meerderheid haalt is zij winnaar.
Anders wordt het vorige procédé herhaald tot een ploeg de absolute meerderheid haalt of alleen
overblijft. Deze is dan winnaar. Indien er geen winnaar is, is er een exaequo. Er worden dan
nieuwe verkiezingen uitgeschreven tussen de overgebleven ploegen.

§10.

Voor niet-verkiesbare ploegen verloopt de telling als volgt: blanco stemmen stemmen worden
verwijderd. De ploeg met het meest aantal stemmen is winnaar. Bij ex aequo bepaalt VKK een
ludieke opdracht om de winnaar te bepalen.

§11.

De goedkeuring van de telling gebeurt door de leden van VKK in aanwezigheid van maximum één
lid van elke verkiesbare ploeg. Ook een vertegenwoordiger van het bestuur van de faculteit mag
aanwezig zijn.

§12.

De verkiezingen zijn slechts geldig als er een quorum behaald is van 10% van het aantal stemgerechtigden, na aftrek van de ongeldige stemmen. Het exacte aantal wordt bekend gemaakt, samen
met de bekendmaking van de ploegen door VKK. Bij een ongeldige stemming schrijft VKK nieuwe
verkiezingen uit.

§13.

De winnende ploeg van de niet-verkiesbare ploegen krijgt een 50 liter vat Stella, betaald door
VTK.

§14.

De uitslag wordt bekend gemaakt in fakbar ’t ElixIr op een bekendmakings moment op het
moment uit artikel 21.

Afdeling 6. Financieel
Artikel 16. Budgetten en financiële aspecten
§1.

Elke ploeg is verplicht een boekhouding, zoals gespecifieerd door VKK en de beheerders van VTK,
bij te houden die op elk moment mag ingekeken worden door de leden van VKK. Deze boekhouding
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moet consistent zijn met onderstaande artikels. Elke ploeg dient zijn voorlopige budgettering in
bij VKK. De deadlines hiervoor zijn bepaald in de kalender. Indien de budgettering moedwillig
genegeerd wordt, kan dit leiden tot een sanctie van maximaal graad 4.
§2.

Niet-verkiesbare ploegen kunnen aanspraak maken op de jaarlijkse subsidiepot, elk jaar vastgesteld bij de begroting, ter bevordering van de goedgekeurde lolploegevents. VKK verdeelt deze
subsidiepot. Een niet-verkiesbare ploeg kan maximaal voor EUR750 subsidie ontvangen over
het totaal van ingediende activiteiten. Deze activiteiten worden verwacht origineel en creatief
te zijn met een zo groot mogelijk doelpubliek onder de studenten aan de faculteit. Een ploeg
kan meerdere voorstellen van activiteiten die zij graag gesponsord zien, indienen bij VKK tot de
deadline bepaald in de kalender. De voorstellen moeten voorzien zijn van een sponsordossier en
een budgettering van de volledige werking van de ploeg. VKK zal na indiening een voorlopig
besluit geven over niet, gedeeltelijke of volledige subsidie en kan ook om wijzigingen verzoeken.
De ploegen kunnen deze voorstellen nog aanpassen tot de deadline bepaald in de kalender. Ten
laatste de dag na deze deadline voor de aanpassingen wordt dan definitief door VKK besloten de
activiteit niet, gedeeltelijk of volledig te subsidiëren.
Indien het begrote lolploegenbudget niet op is, kan VKK het begrote bedrag voor één lolploeg
aanwenden om extra activiteiten te organiseren ter promotie van de verkiezingen mits goedkeuring
van de VTK RvB. Deze activiteiten vinden niet plaats tijdens de actieve week zoals vastgelegd in
artikel 21 en, indien er minstens 2 lolploegen zijn, ook niet op de lolploegennamiddag.

§3.

Een ploeg kan maximum door externen gesponsord worden voor EUR5000 aan liquide middelen
per bedrijf. Privé-sponsoring (door personen) is verboden. Het sponsordossier moet nagelezen en
goedgekeurd zijn door VKK. Ook dient een kopie te worden afgegeven van alle sponsorcontracten
aan VKK. Alle sponsorcontracten worden zowel door de voorzitter van VKK getekend als door
een lid van de ploeg.

§4.

De VTK gegevens en contacten worden onder geen enkel beding gebruikt om contacten voor de
verkiezingen te leggen.

§5.

Leningen bij VTK kunnen slechts aangegaan worden onder volgende voorwaarden:
Vanaf de kandidatuur van de ploeg goedgekeurd is door VKK, zal de ploeg een rekeningnummer verkrijgen van de huidige beheerder van VTK. Op deze rekening staat
een startbedrag van EUR1000 dat bij het indienen van de ploegafrekening terug op
deze rekening dient te staan.
Daarna kan er slechts een bedrag geleend worden waarvan de ploeg kan aantonen
(d.m.v. ondertekende contracten) dat zij dit bedrag nog zal ontvangen als cashsponsoring. Uitzonderingen kunnen worden toegestaan door VKK en de huidige
beheerder van VTK (beide moeten akkoord zijn) op basis van de binnengebrachte
budgettering.

§6.

Als VTK op eender welke wijze financiële schade oploopt door toedoen van een ploeg, verkiesbaar
of niet, dan wordt het budget van die ploeg aangesproken om de schade te dekken.

§7.

Bij opzettelijke financiële schade aan VTK door toedoen van de ploeg, wordt de Belgische wetgeving gevolgd.

§8.

Ter controle zal elke ploeg de eerste volledige dag van de actieve verkiezingsweek nogmaals zijn
budgettering, geüpdatet naar de toestand op dat ogenblik, indienen bij de beheerders van VTK
en bij VKK. Twee weken na verkiezingsdag moet een voorlopige eindbalans ingediend worden.
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Afdeling 7. Varia
Artikel 17. Ondersteuning
§1.

Verkiesbare ploegen kunnen, indien voorhanden, gebruik maken van de VTK-faciliteiten: kar,
kopieermachine, telefoon, fax en printer, computerfaciliteiten tegen volgende voorwaarden:
kar:
150 uur gratis, daarna de door VTK intern gehanteerde prijs
kopieën:
gratis voor een bedrag tot EUR20 aan de gangbare door VTK intern gehanteerde prijs,
daarna aan dezelfde prijs
telefoon:
gratis
Hiertoe vullen zij telkens de betreffende lijst verder aan. Men kan deze faciliteiten enkel gebruiken
voor ploegdoeleinden die in verband staan met de verkiezingen. Bij fraude door bv. het niet
correct aanduiden van bovenstaande faciliteiten zal de ploeg in kwestie de faciliteiten in kwestie
niet meer gratis kunnen gebruiken.

§2.

Niet-Verkiesbare ploegen kunnen, indien voorhanden, gebruik maken van de VTK-faciliteiten kar,
kopieermachine, telefoon, fax en printer, computerfaciliteiten tegen volgende voorwaarden:
kar:
20 uur gratis, daarna de door VTK intern gehanteerde prijs
kopieën:
gratis voor een bedrag tot EUR10 aan de gangbare door VTK intern gehanteerde prijs,
daarna aan dezelfde prijs
telefoon:
gratis
Hiertoe vullen zij telkens de betreffende lijst verder aan. Men kan deze faciliteiten enkel gebruiken
voor ploegdoeleinden die in verband staan met de verkiezingen. Bij fraude door bv. het niet
correct aanduiden van bovenstaande faciliteiten zal de ploeg in kwestie de faciliteiten in kwestie
niet meer gratis kunnen gebruiken.

§3.

Alle ploegen kunnen beroep doen op volgende computerfaciliteiten:
Een aantal mailinglists voorzien door VKK. De namen van deze mailinglists kunnen gekozen worden in overleg met VKK. De mailadressen van deze mailinglists zijn:
naam@vtk.be Het gebruik van de VTK computerfaciliteiten mag de goede werking
van de computersystemen nooit schaden. De ploegen kiezen zelf wie er op de lijsten
staat.

§4.

Alle ondersteuning voor de dagelijkse werking van VTK heeft altijd voorrang op ondersteuning
voor de ploegen, doch dit binnen redelijke grenzen.

§5.

Geen enkele VTK-ruimte (gemeenschappelijke ruimtes van Blok 6 (incl. de kelder, het Secretariaat
en het Salon) Theokot, fakbar ’t ElixIr, de kar) kan gebruikt worden voor ploegvergaderingen,
tenzij met expliciete toestemming van VKK.

§6.

VTK betaalt met een maximum van het begroot bedrag de kosten voor de tent en elektriciteit
van de ploegen.

§7.

VTK mag 50% van het individueel binnengehaald budget (exc. geld reeds verkregen van VTK)
aan matching funds voor een verkiesbare ploeg geven indien er na de deadline van kandidatuur
geen andere verkiesbare ploegen hebben aangemeld, indien de financiële situatie van VTK dit
toelaat. Dit met een maximum van het begroot bedrag.
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Artikel 18. Verplichtingen
§1.

Elke verkiesbare ploeg is verplicht tot het shiften op activiteiten van VTK. VKK bepaalt over
welke activiteiten het gaat. Daarbij worden de onkosten die voortvloeien uit deze verplichting
teruggegeven, indien dit vooraf te kennen gegeven werd aan VKK en goedgekeurd. De verdeling
van het aantal shiften over de verschillende activiteiten gebeurt door VKK in samenspraak met
de verantwoordelijken in kwestie.

§2.

De ploegen dienen per werkactiviteit een lijst van hun medewerkers op de betreffende activiteit
in te dienen bij VKK. VKK maakt deze lijst vervolgens over aan de huidige beheerder van VTK
om de medewerkers te laten verzekeren. Deze lijst dient binnen te zijn één week voor de activiteit
plaatsvindt.

§3.

VKK bepaalt op welke activiteiten de ploegen moeten werken. In totaal zal elke ploeg gedurende
3 etmalen een maximum van honderd shifturen per etmaal moeten invullen. Deze etmalen moeten
van elkaar gescheiden zijn door minstens één etmaal.

§4.

De werklijsten worden in samenspraak met VKK opgesteld door de verantwoordelijke van de
activiteit en dienen 2 weken voor de activiteit bij de ploegen te zijn.

§5.

Indien het verplichte aantal uur niet wordt gehaald door een ploeg, legt VKK een sanctie van
graad 2 op.

§6.

De verkiesbare ploegen moeten de verkiezings-IrReëels rondbrengen en ontvangen hiervoor een
bedrag zoals bepaald in de jaarbegroting van VTK. Indien er rondes niet rondgebracht worden,
legt VKK een sanctie van graad 2 op.

Artikel 19. Sancties
§1.

Sportiviteit is een kwestie van de ploegen onderling. Legaliteit van de campagne is een andere
zaak. Een ploeg waarvan is aangetoond dat zij op een illegale manier campagne voert, wordt
meteen ter orde geroepen door VKK.

§2.

VTK zal niet nalaten om ploegen of individuen eventueel gerechtelijk te vervolgen.

§3.

Klachten vanwege een ploeg worden ingediend door de kandidaat-praeses bij de voorzitter van
VKK. Ook derden kunnen bij de voorzitter van VKK een klacht indienen, tenminste indien zij
persoonlijk bij de zaak betrokken zijn. De voorzitter van VKK roept vervolgens binnen de 48u
VKK bijeen om de klacht te bespreken. Het kan gebeuren dat hierbij 1 afgevaardigde van een of
meerdere ploegen aangehoord wordt. Tot VKK een uitspraak heeft gedaan, krijgt de aangeklaagde
het voordeel van de twijfel. Indien deze echter in de fout gaat in die periode, zal daarmee rekening
worden gehouden bij de bespreking van de klacht.

§4.

Klachten kunnen ingediend worden bij overtreding van eender welk artikel van dit reglement.
Onzinnige klachten zullen evenwel ook bestraft worden.

§5.

Mogelijke sancties zijn
voor verkiesbare ploegen:
graad 4
geldboete:
de ploeg krijgt een financiële boete opgelegd
uitsluiting:
de ploeg wordt definitief uitgesloten voor de verkiezingen. Deze sanctie kan ook
met terugwerkende kracht (dit is: na de verkiezingsdag) gegeven worden. Beroep
tegen deze sanctie is mogelijk bij Studentenraad KU Leuven.
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graad 3
ploegsite blokkeren:
de ploegsite wordt tijdelijk ontoegankelijk gemaakt en de sanctie verschijnt op
scherm bij het bezoeken ervan
promo-verbod:
bepaalde affiches, spandoeken e.d. worden verwijderd en/of verboden
weigering van activiteiten:
het weigeren van één of meerdere aangevraagde activiteiten in de actieve week
graad 2
inhouden van lesbezoeken:
er worden lesbezoeken geschrapt in overeenstemming met het procentueel aantal
bereikte studenten
Extra werkshiften:
Een maximum aantal van 10 extra shifturen op een door VKK te bepalen activiteit. Voor het niet nakomen van artikel 18 §5 en §6 geldt echter: maximaal het
dubbel van het niet-aantal ingevulde shifturen, op een dag waarop geen ploegshiften zijn voorzien.
graad 1
officiële waarschuwing:
de ploeg krijgt een officiële waarschuwing
voor niet-verkiesbare ploegen:
graad 4
geldboete:
de ploeg krijgt een financiële boete opgelegd
uitsluiting:
de ploeg wordt definitief uitgesloten voor de verkiezingen. Deze sanctie kan ook
met terugwerkende kracht (dit is: na de verkiezingsdag) gegeven worden. Beroep
tegen deze sanctie is mogelijk bij VTK RvB.
graad 3
ploegsite blokkeren:
de ploegsite wordt tijdelijk ontoegankelijk gemaakt en de sanctie verschijnt op
scherm bij het bezoeken ervan
promo-verbod:
bepaalde affiches, spandoeken e.d. worden verwijderd en/of verboden
stemmenaftrek:
er wordt een aantal stemmen afgetrokken na de telling van het resultaat
weigering van activiteiten:
het weigeren van één of meerdere aangevraagde activiteiten in de actieve week
verkiezingsbakske- of verkiezingsIrReëel:
advertentie verbieden/verwijderen
graad 2
inhouden van lesbezoeken:
er worden lesbezoeken geschrapt in overeenstemming met het procentueel aantal
bereikte studenten
werkshiften:
een maximum aantal van 10 extra shifturen op een door VKK te bepalen activiteit
graad 1
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officiële waarschuwing:
de ploeg krijgt een officiële waarschuwing
Vanaf een ploeg (verkiesbaar of niet-verkiesbaar) twee sancties van een bepaalde graad behaald
heeft, kan VKK beslissen om bij de volgende overtreding van dezelfde graad, een sanctie van een
graad hoger te geven.
Het niet opvolgen of uitvoeren van een sanctie leidt tot een sanctie van een gelijke graad of een
graad hoger, bepaald door VKK.
§6.

Indien een ploeg met voordachte rade (als een ploeg expliciet afspreekt om het reglement te
overtreden) een overtreding van het reglement begaat, verdubbelt VKK de sanctie.

§7.

De opgelegde geldboetes worden onmiddellijk geïnd. Deze middelen blijven tot de finale controle
van de boekhouding voorbehouden in de begroting van VTK voor eventuele vereffening van schulden van verlieslatende ploegen. Na afloop hiervan mogen deze middelen vrij besteed worden door
VTK.

§8.

VKK beslist over de sancties die zij oplegt aan de ploeg, rekening houdend met de vorige artikels.
VKK maakt voor de afsluiting van de stemming bekend welke sancties aan welke ploeg worden
opgelegd aan de kandidaat-praesides. VKK deelt op regelmatige basis aan de betreffende kandidaat praeses mee welke sancties reeds genomen zijn tegen zijn/haar ploeg. Na afloop van de
verkiezingen maakt VKK een verslag met daarin de uitslag en het verloop van de verkiezingen en
de genomen sancties met een motivatie per sanctie. Dit verslag wordt gepubliceerd op de VTK
website en in het eerstvolgende bakske.

Artikel 20. Communicatie
§1.

Commmunicatie met KU Leuven en Stad Leuven moet steeds gebeuren met expliciete goedkeuring
van VKK, uitgezonderd lokalenreservaties waarvoor het voldoende is VKK in cc te zetten bij de
aanvraag via logistiek.

§2.

Communicatie naar interne VTK posten moet steeds via de kandidaat praeses en vervolgens VKK
gebeuren, die de interne post vervolgens contacteren. Deze regel vervalt voor een verkiesbare
ploeg zolang er zich slechts 1 verkiesbare ploeg heeft gemeld, in dat geval mogen interne posten
rechtstreeks gecontacteerd worden zolang VKK hier ten allen tijde op de hoogte is.
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Artikel 21. Kalender
Alle deadlines zijn om 23u59 tenzij anders vermeld.
Deadline
Wat
24/02/2019
Kandidatuur verkiesbare ploegen
24/02/2019
Bekendmaking leden VKK
29/03/2019
Volledige ploeglijst verkiesbare ploegen
07/04/2019
kandidatuur niet-verkiesbare ploegen
14/04/2019
Volledige ploeglijst verkiesbare ploegen online
15/04/2019
Intentieverklaringen Blok 6
18/04/2019
Voorlopige budgettering verkiesbare ploegen
18/04/2019
Voorstellen sponsoring voor activiteiten en voorlopige budgettering niet-verkiesbare ploegen
24/04/2019
Wijzigen voorstellen sponsoring van activiteiten en budgettering niet-verkiesbare ploegen
28/04/2019 20u00 Passieve campagne*
05/05/2019 22u00 Begin actieve campagne*
09/05/2019 12u00 Einde actieve campagne verkiesbare ploegen en begin lolploegennamiddag*
10/05/2019
Verkiezingsdag*
12/05/2019 00u00 Bekendmaking resultaten verkiezing**
19/05/2019
voorlopige resultaten voor alle ploegen.
01/07/2019
Volledig resultaat voor alle ploegen.
*: Onder voorbehoud, afhankelijk van of de locatie beschikbaar is. De uiteindelijke data worden voor de deadline van de kandidatuur van verkiesbare ploegen door VKK meegedeeld op RvB en de VTK website.
**: Onder voorbehoud, indien er geen ongeregeldheden vastgesteld zijn.
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