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Statuten

3

Artikel 1: Vereniging
1.1 Antwerpen Boven heeft tot doel sociale, culturele en sportieve activiteiten te organiseren voor haar
leden.
1.2 Antwerpen Boven is een apolitieke club. Dit houdt in dat de vereniging noch een politiek, noch een
religieus standpunt inneemt.
1.3 De kleuren van de club zijn rood-dubbelwit-rood.
1.4 Het clublied en het clubschild zijn bijgevoegd in respectievelijk bijlage 1 en 2.
1.5 Een fusie van Antwerpen Boven met een andere club is onmogelijk aangezien geen enkele andere club
het culturele en verstandelijke niveau van Antwerpen Boven kan evenaren.
1.6 Het praesidium verbindt zich ertoe minstens tien activiteiten te organiseren in de loop van het academiejaar.
1.7 Antwerpen Boven heeft het recht zich een koninklijke hoogstudentenmaatschappij te noemen. Zie
bijlage 3.
1.8 De slagzin van Antwerpen Boven luidt: ’De strafste club van Gent!’

Artikel 2: Leden
2.1 Personen die lid willen worden van Antwerpen Boven dienen hogere studies te volgen te Gent.
2.2 De leden dienen woonachtig of geboren te zijn in een gemeente uit de provincie Antwerpen in conform
met bijlage 4.
2.3 Bij uitzondering kan het praesidium een persoon toelaten die niet aan artikel 2.2 voldoet en dit op basis
van bijzondere verdiensten voor het Gentse studentenleven van die persoon. Het volledige praesidium
dient unaniem akkoord te zijn met het lidmaatschap en de actieve proseniores dienen geconsulteerd te
worden voor een raadgevende stem.
2.4 Het aantal extramurosleden mag nooit meer dan 10% bedragen van het aantal actieve leden. Indien
dit quotum overschreden wordt, mag de club geen nieuwe extramurosleden aanvaarden.
2.5 Wanneer men lid wordt gaat men onvoorwaardelijk akkoord met de statuten van Antwerpen Boven.
2.6 Ieder lid dient jaarlijks lidgeld te betalen. Ook voor een activiteit van de club of een activiteit waar de
club aan deelneemt, kan het praesidium een bijdrage vragen aan de deelnemers. Deze bijdrage dient
bij aanvang van de activiteit medegedeeld te worden.
2.7 Leden dienen op activiteiten hun lint te dragen.
2.8 Niet-leden nemen niet deel aan activiteiten behalve indien ze hiervoor op voorhand toestemming hebben
gekregen van de praeses.
2.9 Het lidmaatschap eindigt door: het overlijden van het lid, het niet betalen van het lidgeld door het lid,
uitsluiting door het praesidium, de schriftelijke opzegging door het lid.

Artikel 3: Ereleden
3.1 Ereleden zijn personen, bedrijven of instellingen die een erlidkaart van de vereniging kopen of verkrijgen
na verleende diensten.
3.2 Een erelidkaart is gedurende één academiejaar geldig.
3.3 Men kan niet als erelid worden toegelaten indien men nog actief is als student te Gent.
3.4 Ereleden worden schriftelijk of via mail uitgenodigd voor de activiteiten van de vereniging indien zij
dit wensen.
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3.5 Ereleden worden gratis toegelaten op activiteiten van de club, behalve indien het praesidium hierover
anders beslist.
3.6 Het erelidmaatschap eindigt door: het overlijden van het lid, het niet betalen van het lidgeld door het
lid, uitsluiting door het praesidium, de schriftelijke opzegging door het lid.

Artikel 4: Praesidium
4.1 Het praesidium bestuurt de club overeenkomstig met de statuten en behartigt diens belangen.
4.2 Bij onduidelijkheid over de statuten dienen de proseniores te worden geraadpleegd. De beslissing van
de proseniores is bindend voor het praesidium.
4.3 Het praesidium bestaat minstens uit een praeses, een vicepraeses, een penningmeester, een cantor en
een schachtentemmer.
4.4 Mits voldoende kandidaten worden ook een ontspanning, secretaris en webmaster verkozen.
4.5 Ieder praesidiumlid dient een ontgroend lid te zijn van Antwerpen Boven.
4.6 Wanneer een praesidiumlid zijn lint neerlegt, of indien hij door unanieme beslissing van het praesidium
en de actieve proseniores uit zijn functie wordt ontheven, dan wordt er een nieuw praesidiumlid verkozen
op de eerstvolgende club. Het praesidium kan hier anders over beslissen.
4.7 De praeses
4.7.1 De praeses studeert aan de Universiteit Gent en is ingeschreven voor een minimum van 32
studiepunten.
4.7.2 De praeses moet een intramuroslid zijn.
4.7.3 De praeses zit de clubvergaderingen en alle andere samenkomsten voor.
4.7.4 De praeses coördineert de taken die elk praesidiumlid draagt en ondersteunt deze indien nodig.
4.7.5 De praeses onderhoudt contacten met verenigingen die dit waardig zijn.
4.7.6 De praeses heeft een volmacht over de bankrekening, net zoals de penningmeester.
4.7.7 De praeses woont de vergaderingen van het Senioren Konvent Ghendt en alle vergaderingen van
organen die Antwerpen Boven overkoepelen bij.
4.7.8 Elk lid dient de richtlijnen van de praeses te volgen.
4.8 De vicepraeses
4.8.1 De vicepraeses ondersteunt de praeses bij diens taken en steunt alle andere praesidiumleden bij
het uitvoeren van hun taken.
4.8.2 De vicepraeses vervangt de praeses bij diens afwezigheid en neemt dus al diens taken op zich
zolang de praeses in onmacht verkeert.
4.8.3 De vicepraeses staat in voor het onderhoud van de website.1
4.8.4 De vicepraeses heeft de verantwoordelijkheid van de AB-account op de SK- en DSA-site.1
4.8.5 De vicepraeses onderhoudt de OLAB-database.1
4.9 De penningmeester
4.9.1 De penningmeester studeert aan de Universiteit Gent en is ingeschreven voor een minimum van
32 studiepunten.
4.9.2 De penningmeester int de lidgelden.
4.9.3 De penningmeester houdt een kasboek bij, deze wordt maandelijks ter inzage gegeven aan de
praeses.
4.9.4 De penningmeester heeft een volmacht over de bankrekening, net zoals de praeses.
1 Deze

taken worden uitgevoerd door de vicepraeses indien er geen webmaster wordt verkozen.
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4.9.5 De penningmeester is persoonlijk verantwoordelijk voor fouten in de boekhouding, alsook voor
het verrichten van betalingen niet goedgekeurd door de praeses.
4.10 De secretaris
4.10.1 De secretaris vervaardigt en bewaart de notulen. Deze worden zo snel mogelijk bezorgd aan de
andere praesidiumleden.
4.10.2 De secretaris zorgt voor al het drukwerk zoals lidkaarten, clubblad, affiches, flyers, etc.
4.10.3 De secretaris is verantwoordelijk voor het onderhoud van de Facebookpagina.2
4.10.4 De sereataris zorgt voor het digitaliseren van het archief en het aanvullen ervan.2
4.11 De ontspanning
4.11.1 De ontspanning is verantwoordelijk voor alle communicatie omtrent de sportcompetities van het
Senioren Konvent Ghendt en het vormen van ploegen om aan deze deel te nemen.
4.11.2 De ontspanning organiseert minstens één maal per semester een culturele activiteit.
4.12 De cantor
4.12.1 De cantor heft de liederen aan op een club en voorziet hiervoor een liederenlijst.
4.12.2 De cantor is belast met het aanleren van nieuwe liederen.
4.12.3 De cantor verbindt zich ertoe een substantiële liederenkennis te hebben van de studentencodex
en levert continue inspanningen om deze kennis te vergroten.
4.12.4 De cantor woont de cantoravonden van het Senioren Konvent Ghendt bij.
4.13 De webmaster
4.13.1 De webmaster staat in voor het onderhoud van de website.
4.13.2 De webmaster is verantwoordelijk voor het onderhoud van de Facebookpagina.
4.13.3 De webmaster heeft de verantwoordelijkheid van de AB-account op de SK- en DSA-site.
4.13.4 De webmaster onderhoudt de OLAB-database.
4.13.5 De webmaster zorgt voor het digitaliseren van het archief en het aanvullen ervan.
4.14 De schachtentemmer
4.14.1 De schachtentemmer doopt de schachten.
4.14.2 De schachtentemmer houdt de schachten wekelijks op de hoogte van de activiteiten van de club
en moedigt ze aan om hierop aanwezig te zijn.
4.14.3 De schachtentemmer brengt de schachten de waarden van de club bij en zorgt er voor dat ze tegen
hun ontgroening klaar zijn om volwaardige commilitones van Antwerpen Boven te worden.
4.14.4 De schachtentemmer neemt deel aan de schachtenkonventen van het Senioren Konvent Ghendt.

Artikel 5: Vergaderingen
5.1 Het praesidium vergadert minstens wekelijks gedurende de lesperiode.
5.2 Alle praesidiumleden dienen op elke vergadering aanwezig te zijn, behalve indien ze beschikken over
een gegronde reden. Deze dient op voorhand meegedeeld te worden aan de praeses.
5.3 Alleen leden van het praesidium en eventueel proseniores zijn aanwezig op de vergadering.
5.4 Zaken behandeld op vergaderingen dienen vertrouwelijk behandeld te worden.
5.5 Indien het praesidium niet tot een unanieme beslissing kan komen, dient er gestemd te worden. Iedereen
heeft één stem. Indien er een gelijk aantal stemmen is, beslist de praeses. Er wordt enkel gestemd
door aanwezige praesidiumleden.
2 Deze

taken worden uitgevoerd door de secretaris indien er geen webmaster wordt verkozen.
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5.6 Een vergadering is geldig wanneer minstens de helft van de praesidiumleden aanwezig zijn.
5.7 Beslissingen genomen op een vergadering waar de praeses gerechtigd afwezig was, kunnen steeds door
hem herroepen worden.

Artikel 6: Clubs
6.1 De club wordt geleid door de praeses.
6.2 Tijdens de club moet men zich, in mate van het mogelijke, houden aan wat in de Gentse Codex
geschreven staat.
6.3 Enkel gedoopte leden zijn toegelaten op de club. Op het schachtenkonvent en de doopclub zijn ook
niet gedoopte leden toegelaten, in conform met artikel 2.2.
6.4 Leden van andere clubs uit het Senioren Konvent Ghendt zijn enkel toegelaten na unanieme toelating
door het praesidium en de actieve proseniores. Ze moeten op voorhand een schriftelijke motivatie
sturen naar de praeses waarom ze een positieve toevoeging zouden zijn aan de club. Hun wordt een
tolk aangewezen onder de leden van Antwerpen Boven. Ze hebben het recht niet om het woord te
nemen en zullen spreken door middel van hun tolk.
6.5 De praeses heeft het recht om personen op de club te weigeren, alsook om personen ex te sturen.

Artikel 7: Verkiezingen
7.1 De verkiezingen gebeuren tijdens een verkiezingsclub. Dit is op uitzondering van de zwanenzang de
laatste club van het academiejaar en tevens de laatste club door het huidige praesidium.
7.2 Enkel ontgroende leden van Antwerpen Boven kunnen zich voor een functie kandidaat stellen. Voor
praeses is een bijkomende vereiste dat het lid minstens één jaar praesidiumervaring heeft. Indien er na
de eerste ronde geen praeses verkozen is, mogen AB-leden met praesidiumervaring uit een andere club
rechtstaan. Bij de derde ronde mag elk ontgroend AB-lid zich kandidaat stellen.
7.3 De kandidaten maken zich kenbaar bij de derde hamerslag.
7.4 Alle kandidaat praesidiumleden krijgen de kans om zich voor te stellen en hun motivatie kenbaar te
maken.
7.5 De stemming gebeurt anoniem op de door de secretaris gemaakte stembriefjes.
7.6 Ieder aanwezig ontgroend lid heeft één stem. Stemming met volmacht is niet toegelaten.
7.7 De winnaar van een praesidiumfunctie krijgt de stembriefjes van de stemmingsronde. De praeses kan
hier anders over beslissen.
7.8 De stemmen worden door de praeses luidop gelezen en de vicepraeses houdt de telling bij. Deze telling
is definitief. Enkel proseniores kunnen een hertelling en/of inzage vragen van de briefjes.
7.9 De verkiezing van de praeses gebeurt met een 2/3 meerderheid. Voor de andere functies volstaat de
helft plus één. Indien er meer dan twee kandidaten zijn, valt bij iedere ronde de kandidaat met het
minste stemmen af.
7.10 Een blanco stem wordt van het totaal aantal stemmen afgstrokken. Een ongeldige stem wordt beschouwd
als een stem tegen alle kandidaten. De praeses is verantwoordelijk voor de interpretatie van de ongeldigheid van een stem.
7.11 Leden mogen zich kandidaat stellen voor meerdere functies, voor zover ze niet voor een eerdere functie
verkozen zijn.
7.12 Een praesidiumfunctie bij Antwerpen Boven is onverenigbaar met een praesidiumfunctie bij een WestVlaamse studentengroepering.
7.13 Praesidiumleden worden voor één academiejar verkozen. Indien er niemand voor een functie verkozen
is, wordt op de eerste club van het volgende academiejaar een verkiezing voor deze functie gehouden.
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Artikel 8: Statuten
8.1 In zaken waarin de statuten niet voorzien, is de beslissing van de praeses bindend.
8.2 Wijzigingen aan de statuten dienen op een praesidiumvergadering behandeld te worden. De actieve
proseniores dienen hiervan op voorhand op de hoogte gebracht te worden zodat ze de kans hebben deze
vergadering bij te wonen. Voor een geldige stemming is een 2/3 meerderheid vereist.
8.3 De statuutwijzigingen moeten voorgelegd worden aan de actieve proseniores. Zij hebben een vetorecht
op deze wijzigingen.
8.4 Na goedkeuring van de wijzigingen zijn de nieuwe statuten onmiddellijk van kracht.
8.5 Alle leden van Antwerpen Boven hebben recht tot inzage van de statuten.
8.6 Deze statuten werden laatst aangepast op 21 maart 2016
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Bijlagen
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Bijlage 1: Clublied

Wij zijn de mannen van Antwerpen Boven,
door heel de Gentse stee om hun jolijt bekend.
Aan d’Universiteit ons af te sloven,
zijn wij sinjoorse zonnekloppers ni gewend.
Maar ’s avonds laat zijn wij in form om te gaan rollen,
dan klinkt ons lied en schuimt ons bier in elk café!
Na iedere lege pint komt weer een volle!
Die drinken wij tesaam op het heil van de AB!
Wij zingen om ter meest Antwerpen Boven
En in het salamanderen zijn wij wel thuis
We flirten als perfekte filosofen.
En kussen maagdekens al is ’t voor hen niet pluis.
Doch komt de vader om zijn dochter bij ons grollen,
Of horen wij ne flik die zegt M’chieu allez;
We schenken die kadees de pinte volle;
Ze drinken allemaal op ’t heil van den AB
Sta op, o mannen van Antwerpen Boven
En zweert Sinjoor te blijven in de Stroppenstee.
Bourgeois, dat zijn we niet, we staan daarboven
We zijn student, en dit alleen telt voor ons mee.
We blijven trouw en immer broederlijk verbonden
En staan ons man voor alles met leus: ”Recht door zee”
Komt eens de tijd dat w’allen gaan ontbonden,
Dan scheidt eenieder van ons ’k was van den AB.
En als we later als gebaarde knullen,
terug gaan reizen naar die goei Gentse Stee
De pinten eerst geledigd weer zien vullen,
gaat al ons denken weer terug naar den AB.
O lang voorbije vreugdevolle studiejaren,
gepeezuigd hebben en het nu worden valt nie mee,
als wij vernamen wie die mannen waren,
drinkt allen nen tournee op het heil van den AB!
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Bijlage 2: Clubschild
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Bijlage 3: Brief Koning Boudewijn
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Bijlage 4: Gemeenten die behoren tot Antwerpen Boven

Lille
Lint
Malle
Meerhout
Merksplas
Mol
Mortsel
Nijlen
Olen
Oud-Turnhout
Ranst
Ravels
Retie
Rijkevorsel
Schelle
Schilde
Schoten
Stabroek
Turnhout
Vorselaar
Vosselaar
Westerlo
Wijnegem
Wommelgem
Wuustwezel
Zandhoven
Zoersel

Aartselaar
Antwerpen
Arendonk
Baarle-Hertog
Balen
Beerse
Boechout
Borsbeek
Brasschaat
Brecht
Dessel
Edegem
Essen
Geel
Grobbendonk
Hemiksem
Herentals
Herenthout
Herselt
Hoogstraten
Hove
Hulshout
Kalmthout
Kapellen
Kasterlee
Kontich
Laakdal
Lier
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Bijlage 5: Lijst der proseniores
1929-1930
1930-1931
1931-1932
1932-1933
1933-1934
1934-1935
1935-1936
1936-1937
1936-1937
1937-1938
1938-1939
1939-1940
1940-1941
1941-1942
1942-1943
1943-1944
1944-1945
1944-1945
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1957-1958
1958-1959
1958-1959
1959-1960
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1972-1973

1973-1974
1974-1975
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1978-1979
1979-1980
1979-1980
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1987-1988
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018

ROTTIERS Hubert
ROTTIERS Hubert
VAN GANSE Renaat
VERHULST Edmond
DE RIDDER Wim
DE JAEGHERE Marcel
MEYVISCH Louis
CALEWAERT Willy
MONTENY Fik
DOM Adolf
VERSTRAETEN Eddy
MOONS Herman
PEERAER Dirk
PAUWELS Bruno
DYCK Jef
VANDERPOORTEN Herman
SCHOLLIERS Etienne
VERELST Herman
SULS Erik
CLARA Rob
IN DEN KLEEF Leon
VANDERPOORTEN Hugo
SULS Ivo
BROECKHOVE Walter
PEETERS Rik
LAUWERS Edmond
VONCK Edwin
AUGUSTIJNS Willy
VONCK Edwin
WANNYN Walter
METSERS Jos
MUCHEZ Walter
VERHAEGHE John
VAN WALLENDAEL Tuur
DE CRAECKER Charel
HERREMANS Herman
MARTELEUR Chris
LANGE Herman
VERBRAEKEN Hugh
BROCK Pol
GERARD Walter
LEYS Eugne
DE SMEDT Frank
JANSSENS Dirk
GROOTJANS Dirk
DE VRIES Tony
GROOTJANS Dirk
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VAN BUGGENHOUT Nicole
MORTELMANS Herwig
MICHEL Martin
ABSILLIS Fikke
CLAES Walter
VAN CAMP Carl
MOENS Yves
ROGGEN Sonja
GODTS Lucas
KOKELENBERG Rudy
JANSSENS Frank
DAMS Luc
VAN ASSCHE Eric
VERZWIJVEL Glenn
CLAESKENS Marc
SKERATH Alex
VAN DIJCK Luc
VAN DERVEN Dave
BOYEN Lars
VERBIST Karin
DE CONINCK Yannick
BEERNAERT Joeri
BEERNAERT Joeri
VAN DER VELDEN Roel
PAUWELS Dagmar
CRUYSBERGHS Wim
DAEMS Bert
VAN HERCK Patrick
BECKX Koen
JACOBS Tim
LINGIER Wouter
MARIEN Koen
VAN DAEL Bram
VERVECKEN Thomas
GEUENS Sam
VANSTEENBERGEN Jef
JANSSEN Quentin
LIEVENS Jasper
PUTS Maarten
HUYSMANS Hanne
GEVERS Sam
OP DE BEECK Katrine
VAN PEER Jonas
DE VRIENDT Xeno
VAN DEN HOOFF Laure
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