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FINANCIEEL REGLEMENT VAN DE GENTSE STUDENTENRAAD
Bepalingen van toepassing op de algemene vergadering en het
Afdeling I
dagelijks bestuur
Art. 1 De Gentse Studentenraad beschikt over een bankrekening. Drie leden van het dagelijks bestuur,
daaronder begrepen de voorzitter en ondervoorzitter, zijn de beheerders van de bankrekening.
Art. 2 Voor alle transacties met chartaal geld wordt een overzicht bijgehouden onder de
verantwoordelijkheid van de voorzitter en ondervoorzitter.
Art. 3 Verplaatsingen dienen bij voorkeur te gebeuren via het openbaar vervoer of, indien niet mogelijk, via
een deelwagen. In dat geval zal de werkelijke kost van de verplaatsing vergoed worden.
Slechts indien geen andere mogelijkheden voorhanden zijn, worden verplaatsingen uitgevoerd via een
privaat voertuig. In dat geval gebeurt de vergoeding aan de hand van de wettelijke kilometervergoeding.
Art. 4 § 1 Relatiegeschenken voor externen bedragen maximaal 20 euro en worden goedgekeurd door het
dagelijkse bestuur.
Het dagelijks bestuur brengt de algemene vergadering hiervan op de hoogte.
§ 2 Voor externe sprekers worden dezelfde vergoedingen gehanteerd zoals door de Dienst
Studentenactiviteiten.
Art. 5 Het bedankingsbudget voor het dagelijks bestuur wordt vastgelegd door de algemene vergadering
bij het goedkeuren van de begroting. Dit betreft zowel de omvang als de invulling van het
bedankingsbudget.
Art. 6 § 1 Indien er contacten plaatsvinden met studentenraden van andere hogeronderwijsinstellingen,
worden maaltijden bij voorrang genuttigd in een studentenrestaurant. Indien dit niet mogelijk is, wordt voor
een alternatief gekozen waarbij de kostprijs niet hoger dan 20 euro per persoon mag liggen.
Het dagelijks bestuur brengt de algemene vergadering hiervan op de hoogte.
§ 2 Wanneer een andere studentenraad de Gentse Studentenraad tijdens een contactmoment een maaltijd
aanbiedt, kan in afwijking van § 1 een maaltijd met een gelijke of gelijkaardige kostprijs aangeboden
worden.
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Afdeling II

Bepalingen van toepassing op de facultaire studentenraden

A Toepassingsgebied en doelstelling
Art. 7 Deze afdeling is van toepassing op de door de Gentse Studentenraad erkende Facultaire
Studentenraden (hierna: FSR’s).
Art. 8 Het bedrag voorzien in de begroting van de studentenraad kan enkel aangewend worden volgens
de bepalingen van deze afdeling.

B Erkenning van de facultaire studentenraden
Art. 9 Indien nog geen FSR werd opgericht, is dit de taak van de studentenvertegenwoordigers in de Raad
van de Faculteit.
Art. 10 De FSR dient te voldoen aan de voorwaarden gesteld in het participatiereglement van de
Universiteit Gent.
Art. 11 Daarenboven dienen de FSR’s te voldoen aan de volgende voorwaarden:
•

de FSR erkent in haar statuten de algemene beginselen van non-discriminatie en gelijkheid van
alle studenten en onderstreept het belang van een democratische verkiezingsprocedure;

•

er worden geschreven statuten opgesteld dewelke worden goedgekeurd met en slechts kunnen
worden gewijzigd met een tweederdemeerderheid;

•

elke FSR bestaat uit een dagelijks bestuur en een algemene vergadering; de statuten regelen de
bevoegdheidsverdeling tussen beide organen;

•

elke student ingeschreven aan de faculteit, heeft het recht aanwezig te zijn op de Algemene
vergaderingen; de FSR’s kunnen het uitoefenen van stemrecht voorwaardelijk stellen. De statuten
bepalen uitdrukkelijk deze voorwaarden;

•

de Algemene vergadering dient minstens viermaal per academiejaar te worden bijeengeroepen;

•

voorts bepalen de statuten: de verkiezing en de samenstelling van het bestuur; de wijze van
samenroeping van de algemene vergadering; de wijze van communicatie over de verslagen van
de algemene vergadering; de verantwoordingsplicht van het dagelijks bestuur m.b.t. haar
opdrachten en haar uitgaven; de wijze waarop contact wordt gehouden met de facultaire
studentenverenigingen;

•

de FSR oefent haar bevoegdheden steeds uit rekening houdend met de specifieke noden en
gewoonten binnen de faculteit; er wordt steeds gepoogd zo veel als mogelijk alle studenten van
de faculteit te bereiken.
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C Kosten die in aanmerking komen voor terugbetaling
Art. 12 § 1 Alle kosten ter ondersteuning van de goede werking van de FSR komen in aanmerking voor
terugbetaling. Hieronder vallen onder meer vervoerskosten, kopieerkosten, e.a.
§ 2 De bepalingen van artikelen 3 en 4 zijn van overeenkomstige toepassing.
Art. 13 Uitgesloten van terugbetaling zijn:
•

kosten met een duidelijk persoonlijk karakter;

•

kosten ter ondersteuning van een activiteit met louter winstoogmerk.

Art. 14 Rechtstreekse facturatie aan de Universiteit Gent en alle kosten groter dan 300 euro kunnen enkel
mits goedkeuring van de voorzitter en ondervoorzitter van de Gentse Studentenraad.

D Procedure voor terugbetaling
Art. 14 Een daartoe geëigend lid van de FSR dient een correct ingevulde kostennota zoals ter
beschikking gesteld door het dagelijks bestuur van de Gentse Studentenraad in vergezeld van de
originele betalingsbewijzen.
Art. 15 Het dagelijks bestuur van de Gentse Studentenraad gaat over tot terugbetaling indien alle bij dit
reglement gestelde voorwaarden vervuld zijn. Het dagelijks bestuur van de Gentse Studentenraad licht
de algemene vergadering van de Gentse Studentenraad jaarlijks in m.b.t. de gedane uitgaven.
Art. 16 De algemene vergadering kan in geval van misbruik beslissen om de terugbetaling van kosten op
te schorten of niet uit te voeren.

Afdeling III

Bepalingen van toepassing op projectaanvragen

Art. 17 Elke projectaanvraag dient vergezeld te gaan van volgende documenten of een document dat
volgende zaken bevat:
•

een omstandige voorstelling van het project;

•

een voorstelling van de indiener(s) van het project;

•

een begroting met de voorziene kosten en inkomsten;

•

een verklaring over de meerwaarde van het project voor de Gentse Studentenraad;

•

een verklaring over de meerwaarde van de steun van de Gentse Studentenraad voor het project.

Art. 18 Het indienen van deze documenten is op zich geen grond voor het toekennen van financiële
ondersteuning.
Art. 19 Enkel kosten voorzien in de begroting komen in aanmerking voor terugbetaling.
Art. 20 Dit reglement doet geen afbreuk aan de bepalingen van de statuten of het huishoudelijk
reglement.
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