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Op dit moment mag iedereen gewoon voorstellen indienen, we bespreken ze en zullen ze dan 
uitwerken tot een mooi statuut. 
 
Kiescomité 
De bedoeling zou zijn om het kiescomité meer bevoegdheden te geven op verschillende 
vlakken: 

- over het al dan niet mensen toelaten voor bepaalde positief afhankelijk van hun CV 
(binnen wina natuurlijk) 

- bepalen op de kiesvergadering om meer of minder posities op te stellen en om 
“nieuwe” functies in te voegen na ze te hebben omschreven, we denken aan secretaris 
bv. Ook bv als we 2 scriptors willen of maar 1 feest ofzo 

 
Uniefstudenten 
Zoals reeds op het forum werd gezegd 
Een duidelijke bepalding voor niet-uniefstudenten, om het praesidium zo vol mogelijk te 
houden met unievers. Hoe we dit gaan verwezelijken zullen we op het forum duidelijk moeten 
omschrijven 
 
Opkomen in teams 
Hier lopen de meningen uiteen. 
Als eerste was duidelijk dat je als taem zowel de positieve als negatieve gevolgen moet 
dragen. En je dan alleen als team kan verkozen worden. 
Een idee was om op het einde van de keis vergadering de teams samen te stellen, en alleen als 
beide partijen toestemmen, anders zou het problemen geven met stemmentelling enzo 
Andere ideeen waren er ook, maar zijn te ingewikkeld om in een zin op te schrijven, iets met 
een team dat opkomt tegen individuen, maar voor tellingen zou dat problemen geven. 
 
Fysica 
Fysica moet vervangen worden door Fysica en Sterrekunde 
 
Extra voorwaarden voor functies 
Voor de functie IT zouden extra voorwaarden moeten worden opgelegd, een bepaalde 
basiskennis van de materie. Dit kunnen we wel doen aan de hand van ofwel een test of 
verplichte lesdag ofzo 
Ook moet de huidige IT toekijken op het verloop van deze opleiding/test 
 
Verslagen 
Ergens een bepaling dat verslagen binnen bepaalde tijd moeten klaar zijn 
 
Andere richtingen 
Ergens een clausule die zegt dat manama’s ook nog mogen opkomen als ze ooit bij ons zijn 
begonnen. 


