Statuten Kajira Gent
I. Algemeenheden
Art. 1. 
De vereniging draagt de naam Kajira Gent.
Art. 2. 
De vereniging richt zich tot studenten met een affiniteit voor bdsm. Zij stelt zich als doel om
enerzijds bdsm meer sociaal aanvaard te maken, onder meer door deze studenten samen te brengen;
anderzijds om deze studenten een plaats te geven waar ze vrijuit kunnen praten en zijn wie ze zijn,
zonder constant met een masker op te moeten lopen.
Dit alles slaat uitsluitend op bdsm binnen een kader dat de fundamentele rechten van een ieder
respecteert; op geen enkel ogenblik zal een activiteit van de vereniging aanzetten tot of beogen bij te
dragen tot de legitimering van handelingen in strijd met de democratische beginselen en de
fundamentele rechten en vrijheden zoals vervat in de Grondwet en het EVRM.
Art. 3. 
Kajira organiseert geen bdsmactiviteiten. Activiteiten die een door de vereniging ingevulde
bdsminhoud hebben (een praatavond, debat, …) zullen niet op openbare plaatsen doorgaan, met
uitzondering van universitaire gebouwen (zijnde de ruimten in de gebouwen van de Universiteit Gent,
welke erkende studentenverenigingen voor hun activiteiten mogen gebruiken). Minderjarigen kunnen
zich niet inschrijven voor de activiteiten.
Art. 4. 
Wanneer een activiteit in samenwerking met één of meer andere verenigingen gebeurt, kan het
bestuur beslissen de inschrijvingen aan hen uit te besteden, in welk geval hun leeftijds en locatieregels
Art. 3 vervangen.
Art. 5. 
De vereniging heeft geen politieke of levensbeschouwelijke overtuiging. Zij handelt buiten alle
winstbejag om. De activiteiten van de vereniging zijn openbaar. Elke geïnteresseerde student kan de
georganiseerde activiteiten bijwonen, tenzij anders luidende beslissing van het bestuur. In geen geval
mogen studenten geweigerd worden op basis van hun geaardheid, genderidentiteit, geslacht,
geloofsovertuiging, huidskleur, leeftijd of ras.

II. Lidmaatschap
Art. 6. 
De Algemene Vergadering is het hoogste orgaan binnen de vereniging. Ze komt minstens
éénmaal per jaar samen en beslist autonoom over alle aangelegenheden. De Algemene Vergadering zal
bij haar beslissingen altijd een algemene consensus nastreven onder de leden. Enkel wanneer dit
onmogelijk blijkt, wordt tot de stemming over gegaan. Bij staking van stemmen beslist de stem van de
voorzitter.
Art. 7. 
Leden zijn lid van de Algemene Vergadering. Lidmaatschap is kosteloos maar vergt activiteit
binnen de vereniging. Geïnteresseerde studenten kunnen lid worden mits goedkeuring van de
Algemene vergadering.
Art. 8. 
Elk lid van de Algemene Vergadering kan een motie van wantrouwen laten agenderen tegen een
ander lid of bestuurslid, ter opschorting van diens lidmaatschap en/of bestuursfunctie. Indien de
beklaagde aanwezig is op die vergadering, wordt de klacht dan behandeld en gestemd. Zoniet wordt
deze op de volgende vergadering behandeld en gestemd, ongeacht diens aanwezigheid.

III. Bestuur
Art. 9. 
De Bestuursvergadering is verantwoordelijk voor de verwezenlijking van de doelstellingen
uitgezet door de Algemene Vergadering. Zij verzorgt de dagdagelijkse werking van de vereniging en
treedt op als vertegenwoordiger ervan. Zij geniet dezelfde bevoegdheden als de Algemene Vergadering
en hanteert, met uitzondering van het verlengen van de termijn waarvoor zij verkozen is, het wijzigen
van deze statuten, en het wijzigen van de samenstelling van de Algemene Vergadering.
Art 10.
De Bestuursvergadering komt minstens eenmaal per semester samen, en kan daarnaast
worden samengeroepen door elke 3 bestuursleden die hierom vragen; tijdens de lesweken dient de
voorzitter hier binnen de twee weken op in te gaan. De Bestuursvergadering zal bij haar beslissingen
altijd een algemene consensus nastreven onder de leden. Enkel wanneer dit onmogelijk blijkt, wordt tot
de stemming over gegaan. Indien zowel het aantal voorstemmen, als het aantal tegenstemmen minder
dan 2/3 van het aantal bestuursleden is, kan de stemming op enkelvoudig verzoek uitgesteld worden tot
de volgende vergadering. Deze tweede stemming geschiedt bij gewone meerderheid. Bij staking van
stemmen in deze tweede stemming, beslist de stem van de voorzitter.
Art. 11. 
De Algemene Vergadering duidt minstens de volgende 4 bestuursfuncties aan, onder wie
minstens 3 fysiek verschillende UGentstudenten (waarbij voorzitter en vicevoorzitter ook verschillend
moeten zijn):
● De voorzit(s)ter roept de vergaderingen samen en zit deze voor. Hij/zij stelt de agenda op en
bezorgt deze voldoende tijd vóór de vergadering aan alle bestuursleden. Hij/zij waakt over de
uitvoering van de beslissingen van de Bestuursvergadering en de goede werking van de
vereniging. Hij/zij draagt de eindverantwoordelijkheid voor alle activiteiten en voor alle andere
aangelegenheden, tenzij deze expliciet aan een andere persoon of functie toegekend zijn.
● De vicevoorzit(s)ter assisteert de voorzitter waar nodig en treedt op als plaatsvervanger van de
voorzitter bij diens afwezigheid. Derhalve volgt hij/zij de werking van de vereniging op de voet,
zodat de goede werking niet in gedrang komt bij tijdelijk incapabiliteit van de voorzitter.
● De penningmeester(es) is verantwoordelijk voor de financiële administratie van de vereniging en
staat in voor alle transacties. Hij/zij dient op de hoogte te zijn van de financiële status van de
vereniging en dient hier transparant over te communiceren naar de Algemene Vergadering.
● De webmeester(es) is verantwoordelijk voor de website en de mailinglijst van de vereniging.
Hij/zij verzorgt de technische aspecten en is verantwoordelijk voor diens inhoud.
Buiten deze functies kan de Algemene Vergadering beslissen om bijkomend functies te creeëren
naargelang de noodzaak en beschikbare capaciteit.
Art. 12. 
Wanneer een bestuurslid niet meer kan instaan voor zijn/haar taken, kan deze zijn/haar ontslag
indienen bij de voorzit(s)ter. Deze laatste agendeert het ontslag voor de eerstvolgende Algemene
Vergadering, waar dit zal worden goedgekeurd. Bij voorkeur vervult de ontslagnemende wel nog de
organisatorische taken waarvoor deze zich geëngageerd heeft.

IV. Slotbepalingen
Art. 13. 
Elk interpretatierecht van deze statuten is exclusief voorbehouden aan de Algemene
Vergadering. Elke wijziging van deze statuten dient vooraf geagendeerd te worden op de agenda van de
Algemene Vergadering, met vermelding van de voorgestelde wijziging, en vereist goedkeuring door
tweederdemeerderheid.
Art. 14. 
In geval van ontbinding van de vereniging zal het bestuur beslissen dat het nettoactief wordt
geschonken aan een nader te bepalen goed doel.

