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Definities
Academisch jaar: de periode van 1 september tot 31 augustus in het volgende jaar
Artikel 1 Algemene Bepalingen
1. Alle bepalingen in de huisregels zijn ondergeschikt aan de wet en de statuten.
2. Dit reglement is een aanvulling op de statuten van E.S.K.V. Odin vastgesteld op
29-12-2016.
3. Dit reglement is van toepassing op elk lid en donateur van de vereniging, en er wordt
van hun verwacht de huisregels te kennen, en ernaar te handelen.

Artikel 2 krijgt een aanvulling voor donateurs die voormalig leden zijn zoals besloten is op
ALV 5 (19-2-2018).
Artikel 2 Lidmaatschap en donateurschap
1. De vereniging bestaat uit:
● Leden
● Donateurs
Artikel 2a Leden
1. Leden zijn zij die zich schriftelijk bij het bestuur hebben ingeschreven en als lid zijn
toegelaten.
2. Leden moeten voldoen aan alle onderstaande eisen:
a. Leden moeten in het bezit zijn van een SSCE-sportkaart.
b. Leden staan ingeschreven als student of PhD'er.
c. Wanneer een lid is afgestudeerd gedurende het academisch jaar kan men
gedurende het academisch jaar van afstuderen en het academisch jaar dat
volgt lid blijven. Hierna wordt het lidmaatschap opgeheven.
3. Alle eisen beschreven in Artikel 2a2 zijn niet van toepassing indien een persoon de
5-jaren regeling is toegekend. Informatie over de eisen kan verkregen worden bij het
bestuur.
Artikel 2b Donateurs
1. De vereniging kent naast leden ook donateurs.
2. Een ieder kan alleen donateur worden wanneer men lid is geweest.
3. Donateurs zijn die personen die door het bestuur zijn toegelaten en die zich ten
opzichte van de vereniging verplichten om jaarlijks een bedrag gelijk of groter dan de
jaarlijks vastgestelde contributie te doneren.
4. Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen in of
krachtens de statuten en/of reglementen zijn toegekend of opgelegd.
Artikel 3 Het lidmaatschap

1. De contributie bedraagt 20 euro voor een collegejaar.
2. Het lidmaatschap/donateurschap is geldig en enkel geldig voor het academisch jaar
waarin de contributie betaald is.
Artikel 4 Rechten en plichten van leden
1. Leden hebben het recht om deel te nemen aan iedere activiteit mits het lid aan de
gespecificeerde (al dan niet financiële) voorwaarden van de activiteit heeft voldaan.
Artikel 5 Aanvullende reglementen
1. Bij ernstige overtredingen van de huisregels van het SSCE, heeft het bestuur de
bevoegdheid om het lidmaatschap te ontzetten zoals beschreven in artikel 5.4 van de
statuten.
2. Het bestuur is verplicht voornoemde zaken door te geven aan het SSCE.
Artikel 6 Verenigingskleuren
1. Het Odin logo bestaat uit de kleuren:
a. Donkerrood: digitaal: RGB (124, 8, 19); drukwerk: PMS 1815 C
b. Lichtrood: digitaal RGB (226,39,29); drukwerk: PMS 485 C
c. Zwart: digitaal: RGB (0, 0, 0)
d. Wit: digitaal: RGB (255, 255, 255).
2. De achtergrondkleur en tevens de kleur van de verenigingskleding is Navy Blue of
een daarop gelijkende kleur.
Artikel 7 Bestuur
1. Leden die een bestuursfunctie vervullen ontdoen zich niet van hun verplichting de
vastgestelde contributie te betalen, noch doen zij afstand van hun stemrecht tijdens
de algemene leden vergadering.
2. Onder het bestuur valt, onverminderd het bepaalde dienaangaande in de statuten,
elders in het huishoudelijk reglement of in andere reglementen:
a. De algemene leiding van zaken.
b. Voorbereiden en tijdig plannen van de algemene leden vergadering.
c. De uitvoering van de door de algemene leden vergadering genomen besluiten.
d. Het toezicht op de naleving van de statuten en reglementen.
e. Het zorgen voor en beschermen van financiële stabiliteit en solvabiliteit van de
vereniging.
f. Het beheren van de ledenadministratie en documenten en/of beeldmateriaal al
dan niet in het archief.
g. Het onderhouden van relaties met externe partijen.
h. Leden van het bestuur behouden zich het recht een wijziging aan te brengen aan
de begroting van zijn/haar desbetreffende bestuursjaar. Deze wijziging mag
gebeuren zonder expliciete toestemming van de Algemene Ledenvergadering.
De grootte van deze wijziging mag niet meer bedragen dan 5% van de verwachte
inkomsten van dat desbetreffende bestuursjaar.
Artikel 8 Kandidaatsbestuur
1. Het bestuur zal een open vacature plaatsen voor de te vervullen bestuursfuncties
voor 31 maart van het academisch jaar.
Artikel 9 Kascommissie
1. Conform artikel 14 van de statuten worden door de algemene ledenvergadering de
leden van de kascommissie benoemd.

2. De kascommissie bestaat uit minstens 2 leden/donateurs.
3. De kascommissie houdt toezicht op het beheer van de penningmeester, Zij is
gehouden tenminste éénmaal per jaar de kas de saldi, de boeken en bescheiden van
de penningmeester na te zien. Van de uitkomst van dit onderzoek wordt verslag
uitgebracht aan het bestuur en dit verslag wordt voorgedragen bij de ALV waar
financiële stukken moeten worden goedgekeurd.
4. Indien de kascommissie termen aanwezig acht om de penningmeester te
dechargeren zal zij een betreffend voorstel doen aan de algemene vergadering. De
kascommissie is bevoegd aan het bestuur voorstellen betreffende het financiële
beheer te doen.
Artikel 10 Activiteitencommissie
1. De activiteitencommissie, vanaf nu AC, poogt minimaal 1 activiteit per maand te
organiseren.
2. In de AC zit minimaal 1 bestuurslid, al dan niet waarnemend.
Artikel 12 Aansprakelijkheid voor leden
Ieder lid of donateur is aansprakelijk voor de door het lid of donateur aangebrachte schade
aan de eigendommen van de vereniging.
Artikel 13 Wijziging van het huishoudelijk reglement
Het huishoudelijk reglement kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de algemene
ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van het
huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige
vergadering moet tenminste 14 dagen bedragen.
1. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft tenminste 2/3 van
de uitgebrachte geldige stemmen.
Artikel 14 Slotbepalingen
1. Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit
reglement.
2. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur behoudens haar
verantwoording aan de algemene ledenvergadering.
3. De vereniging is niet aansprakelijk voor ziekte, ongevallen of schade van welke aard
dan ook, ongeacht welke oorzaak. Leden en donateurs zijn te allen tijde
verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid en gezondheid.
4. Na vaststelling van het reglement wordt zo spoedig mogelijk de tekst bekend
gemaakt aan de leden. Dit huishoudelijk reglement en alle navolgende wijzigingen
van dit reglement treden in werking 14 dagen na het verschijnen van een
informatie-uiting waarin de tekst van het reglement is opgenomen.

