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Preambule 
 
 
 
 
 

“Het denken mag zich nooit onderwerpen, noch aan dogma, noch aan 

een partij, noch aan belang, noch aan een voordeel, maar uitsluitend aan 

de feiten zelf, want zich onderwerpen betekent, het einde van alle 

denken.”  - Poincaré 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titel I  Benaming en Doelstellingen 
 

 
 
 
 
 

Artikel 1 Naam 
 
 
 

LVSV Antwerpen is een feitelijke vereniging en draagt de naam ‘Liberaal 
 

Vlaams StudentenVerbond Antwerpen’ 
 

 
 

Artikel 2 Doelstelling 
 
 
 

LVSV Antwerpen richt zich op de Antwerpse studenten met politiek- 

filosofische interesses.  LVSV Antwerpen werkt deze doelstelling uit op drie 

niveaus, waar eenieder zijn eigen keuzes en preferenties laat spelen: 
 
 

a)  Individueel: Alle leden en bestuursleden delen dezelfde passie voor 

het liberalisme. De bevrijdende boodschap van het liberalisme als 

ideologie en project met al haar interessante facetten, vormt een 

continue bron van innerlijke inspiratie en groeimogelijkheden. 



b)  Lokaal en extern, gericht op de Antwerpse studenten: LVSV Antwerpen 

biedt tal van activiteiten aan in de vorm van debatten, 

gespreksavonden met gastspreker(s) of interne discussieavonden. 

Daarnaast neemt LVSV Antwerpen deel aan het maatschappelijk 

debat via opinie- of persteksten en campagnes, en participeert zij in 

het studentenleven. 

 
 

c)  Federaal en extern: Op nationaal niveau ressorteert LVSV Antwerpen 

onder de koepel van LVSV Nationaal, dat uit alle LVSV-afdelingen 

bestaat. LVSV Nationaal verkondigt het gemeenschappelijke 

standpunt van alle LVSV-afdelingen naar buiten toe en zij organiseert 

jaarlijks een studiedag. 
 
 

Artikel 3 Autonomie 
 
 
 

LVSV Antwerpen is ideologisch, structureel en financieel volledig 

onafhankelijk van elke andere vereniging, politieke partij, overheid of 

instelling. 
 
 

Artikel 4 Nationale Koepel 
 
 
 

LVSV Antwerpen maakt als autonome afdeling deel uit van de koepel van LVSV 

Nationaal, dat uit alle LVSV-afdelingen bestaat. LVSV Antwerpen neemt ten volle 

haar engagement op in deze koepel en werkt in samenspraak met de andere LVSV- 

afdelingen. 



Titel II  Lidmaatschap 
 
 
 

Artikel 5 Leden 
 
 
 

Het lidmaatschap is vrij, doch richt zich in de eerste plaats op Antwerpse 

studenten die zich politiek-filosofisch willen engageren. Enkel leden die 

reeds 8 weken vooraf lid zijn geworden, hebben stemrecht op de algemene 

vergadering indien ze aan de voorwaarden voldoen zoals beschreven in titel 

IV. Het bestuur van LVSV Antwerpen legt jaarlijks het lidgeld en de 

voorwaarden van het lidmaatschap vast. 

 
 

Artikel 6 Ereleden 
 
 
 

Met een jaarlijkse bijdrage voor erelidmaatschap ter ondersteuning van de 

vereniging, kan men erelid worden van LVSV Antwerpen. Enkel ereleden 

die reeds 8 weken vooraf lid zijn geworden, hebben stemrecht op de 

algemene vergadering indien ze aan de voorwaarden voldoen zoals 

beschreven in titel IV. Het bestuur van LVSV Antwerpen legt jaarlijks het 

lidgeld en de voorwaarden van het erelidmaatschap vast. 
 
 

Artikel 7 Ontheffing of schorsing 
 

Hij die op een manifeste manier de doestellingen van LVSV Antwerpen uit 

artikel 2 afzweert en bijgevolg de vereniging wetens en willens ernstige 

schade toebrengt, kan als lid of erelid ontheven worden of voor een 

opgelegde termijn geschorst worden. 

De ontheffing of schorsing gebeurt op voordracht van de voorzitter en mits 
 

2/3 meerderheid van de aanwezige leden van het bestuur. 



Titel III  Werking 
 
 
 

Artikel 8 Bestuursvergadering 
 
 
 

- In beginsel zijn enkel bestuursleden en aspirant-bestuursleden 

aanwezig op de bestuursvergaderingen en enkel zij hebben 

stemrecht. Externen kunnen slechts aanwezig zijn dan na voordracht 
 

van de voorzitter en mits de instemming van een gewone 
 

meerderheid van de aanwezige bestuursleden. Externen hebben geen 

stemrecht. 

- Bij het bijeenroepen van de bestuursvergadering brengt de voorzitter 

ook de agenda ter kennis. 

- Op bestuursvergaderingen wordt in hoofdorde naar een consensus 

gestreefd over de behandelde onderwerpen. In ondergeschikte orde 

wordt gestemd met gewone meerderheidsregel. 

- Bij afwezigheid kan geen volmacht verleend worden. 
 

- Van elke bestuursvergadering stelt de secretaris een verslag op dat 

steeds dient te worden goedgekeurd op de volgende vergadering. 

- Wanneer op een aangekondigde bestuursvergadering meer dan de 
 

helft der bestuursleden afwezig is, kan de vergadering worden 

uitgesteld op initiatief van de voorzitter. Een tweede bijeenroeping 

met dezelfde gevolgen is niet onderhevig aan dit quorum. 

- Een bestuursvergadering kan niet plaatsvinden zonder de voorzitter, 

slechts dan bij een aanwezigheid van 2/3 van het bestuur. 
 
 

Artikel 9 Schorsing 
 
 
 

Op voordracht van de voorzitter en met 2/3 meerderheid van de aanwezige 

leden van het bestuur, kan een lid van het bestuur geweerd worden uit de 

vergadering wegens schending van de orde en de goede gang van zaken. 



Titel IV  Algemene vergadering 
 
 
 

Artikel 10 Verloop en Samenstelling 
 
 
 

- Bij aanvang van de Algemene Vergadering wordt de agenda 

vastgesteld. 

- De Algemene Vergadering bestaat uit zij die minstens 8 weken lid of 
 

erelid van LVSV Antwerpen zijn op de dag van de Algemene 

Vergadering. Deze vergadering is bevoegd om het nieuwe bestuur te 

verkiezen, om wijzigingen in de statuten goed te keuren en om 

kwijting te verlenen aan voorzitter en penningmeester voor hun 

financiële verantwoordelijkheid. 

- Datum en locatie van de Algemene Vergadering worden minstens 1 
 

maand op voorhand bekend gemaakt op de website van LVSV 

Antwerpen. 

- Alle leden worden persoonlijk op de hoogte gebracht van de datum 

en de agenda van de Algemene Vergadering via schriftelijke 

uitnodiging of email en dit minstens 1 week op voorhand. 

- Stemming per volmacht is uitgesloten. 
 
 
 

Artikel 11 Kandidaatstelling 
 
 
 

Ieder lid van het bestuur kan zich kandidaat stellen voor het voorzitterschap 

van LVSV Antwerpen. Hij of zij dient daarvoor een beleidsplan voor te 

leggen aan en te verdedigen voor de Algemene Vergadering. 
 
 

Ieder lid kan zich kandidaat stellen om deel uit te maken van het bestuur 

van LVSV Antwerpen. Hij of zij dient zijn of haar kandidatuur te motiveren 

op de Algemene Vergadering. 



Artikel 12 Stemming 
 
 
 

- Er wordt gestemd per functie, waarbij iedere functie met gewone 

meerderheid (d.w.z. ½ van de totale stemmen +1) verkozen wordt. 

- Ieder aanwezig lid of erelid heeft 1 stem. 
 

- Ieder aanwezig lid van het bestuur heeft 1 stem ter waarde van [het 

aantal aanwezige en stemgerechtigde leden en ereleden] gedeeld door 

[het aantal aanwezige en stemgerechtigde bestuursleden], zonder dat 

de waarde kleiner kan zijn dan 1 stem. 

- De stemming gebeurt schriftelijk en is geheim. 
 
 
 
 
 
 

Titel V  Bestuur 
 
 
 

Artikel 13 Engagement 
 
 
 

Van alle leden van het bestuur wordt verwacht dat zij zich volledig inzetten 

voor LVSV.  Zij dragen hun verantwoordelijkheid met trots en volle 

overgave. Dit vertaalt zich naar aanwezigheid op alle activiteiten, een wil 

tot intellectuele ontwikkeling, medewerking in het dagelijkse werk van de 

vereniging en het uitdragen van LVSV naar buiten toe. 

 
 

Artikel 14 Werking 
 
 
 

Het bestuur staat in voor de coördinatie van de activiteiten alsook voor het 

dagelijkse organisatorische, administratieve en financiële beleid van de 

vereniging. In hoogdringende gevallen, die omwille van het tijdsgebrek een 

vergadering niet toelaten, neemt de voorzitter de beslissingen in het belang 

van de vereniging. Deze beslissingen worden naderhand aan de 

bestuursvergadering voorgelegd ter goedkeuring. 



Artikel 15 Ontheffing en schorsing 
 
 
 

Leden van het bestuur die driemaal per semester zonder voorafgaande 

verontschuldigingen afwezig blijven op een vergadering en/of activiteit, of 

die de hun opgedragen taken of functie niet uitoefenen overeenkomstig 

artikel 13, kunnen uit hun functie ontheven of geschorst worden op 

voordracht van de voorzitter en met 2/3 meerderheid van het aantal 

aanwezige leden van het bestuur. 

Bij ontheffing of schorsing verliest men definitief of gedurende een 
 

opgegeven periode het recht om de symbolen van de vereniging te 

gebruiken, zich te associëren met het bestuur en om te stemmen op de 

bestuursvergaderingen. 
 
 

Artikel 16 Standpunten 
 
 
 

Standpunten kunnen enkel ingenomen worden na bespreking met het 

bestuur en na goedkeuring overeenkomstig artikel 8 sub 3, met uitzondering 

van de hoogdringendheid uit artikel 14. 

Standpunten kunnen slechts extern gecommuniceerd worden na fiat van de 

voorzitter. 
 
 

Artikel 17 Functies 
 
 
 

Het bestuur van LVSV Antwerpen is steeds haar liberale uitgangspunten 

indachtig en hecht veel belang aan de sterke organische en spontane orde 

van haar werking.  Iedereen draagt eendrachtig en spontaan bij aan de 

goede werking van de vereniging.  Functies impliceren in dat kader geen 

hiërarchie maar omvatten slechts de eindverantwoordelijkheid over de 

toegewezen taken. 

 
 

De functies worden verkozen overeenkomstig Titel IV. 



a) Voorzitter: 
 

- De primus inter pares die de mogelijkheidsvoorwaarden van een goed 

draaiend bestuur onderhoudt. Hij of zij coördineert de inspanningen 

van iedereen en laat eenieder zich zoveel mogelijk ontplooien binnen 

LVSV. 

- Hij of zij zit de bestuurs- en algemene vergaderingen voor en 

vertegenwoordigt als enige de vereniging naar buiten toe. 

- Het voorzitterschap is onverenigbaar met een politiek mandaat of het 

voorzitterschap van een andere politiek-filosofische vereniging. 

- Hij of zij is dagstudent –geen doctoraatstudent- aan een instelling van 
 

hoger onderwijs in Antwerpen. 
 
 
 

b)  Ondervoorzitter: Hij of zij staat de voorzitter bij en is desgevallend diens 

plaatsvervanger. 
 
 

c) Politiek secretaris: Hij of zij is de inhoudelijke vormgever van de 

vereniging, die –inter alia- elke inhoudelijke activiteit voorbereidt, en actief 

mee het liberalisme in de vereniging helpt ontwikkelen. 
 
 

d) Penningmeester: Hij of zij is de schatbewaarder van de vereniging en 

draagt samen met de voorzitter de verantwoordelijkheid over de financiën. 

Minstens 1 maal per semester, en bij elk verzoek door een lid van het 

bestuur, wordt de boekhouding aan het bestuur voorgelegd. 
 
 

e) Secretaris: Hij of zij is verantwoordelijk voor de administratieve taken. 
 

Hij of zij maakt de verslagen van de vergaderingen en activiteiten op, houdt 

de leden- en ereledenlijsten bij, onderhoudt de contactgegevens, e.d. 
 
 

f) Hoofdredacteur: Hij of zij is verantwoordelijk voor de publicatie van het 

ledenblad Daimon, dat minstens 1 maal per semester verschijnt met 

bijdragen van de bestuursleden en dergelijke meer. 



g) Internationaal Politiek Secretaris: Hij of zij staat in contact met zijn of haar 

collega van LVSV Nationaal en volgt de werking en activiteiten op van 

relevante internationale liberale verenigingen (o.a. IHS, IES Europe, Cato, 

IEA, LYMEC, IFLRY, Stockholm Network, enz…). 

 
 

h) Webmaster: Hij of zij draagt zorg voor de digitale fora van de vereniging, 

de website en eventuele digitale media. 
 
 

i) Activiteitenverantwoordelijke: Hij of zij verzorgt in het bijzonder de 

activiteiten van LVSV Antwerpen. 
 
 

j) PR: Hij of zij draagt de verantwoordelijkheid over de zoektocht naar en 

het onderhoud met sponsors van de vereniging. 
 
 

k) Bestuurslid: Hij of zij draagt geen specifieke verantwoordelijkheid, maar 

heeft als taak om medewerking te verlenen aan het behandelen van alle 

bestuurlijke bekommernissen. ‘Bestuursleden kunnen tijdens het jaar ook 

opgenomen in het bestuur op een gewone bestuursvergadering, waar 

voorzitter en minstens 2/3 van het bestuur aanwezig is, na gewone 

meerderheidsstemming.’ 

 
 

l) Aspirant-bestuurslid: Hij of zij kan worden opgenomen in het bestuur, op 

de algemene vergadering volgens artikel 11  of op voordracht van de 

voorzitter op een bestuursvergadering doorheen het jaar waar voorzitter 

en minstens 2/3 van het bestuur aanwezig is, waarna bij gewone 

meerderheidsstemming beslist wordt. Hij of zij heeft dezelfde 

verantwoordelijkheid als een bestuurslid en is evenzeer gebonden aan 

artikel 13, maar heeft geen stemrecht op bestuursvergaderingen in deze 

hoedanigheid. 

 

 
Deze opgesomde functies zijn niet exhaustief en kunnen jaarlijks worden 

uitgebreid, ingeperkt of aangepast op voordracht van de voorzitter en mits 

goedkeuring overeenkomstig artikel 8 sub 3. 



Titel 6  Financiën 
 
 
 

Artikel 18 Financiën 
 
 
 

Het beheer van de financiën van LVSV Antwerpen wordt aan de 

penningmeester en de voorzitter toevertrouwd. Beiden staan onder toezicht 

van het bestuur. Het bestuur verbindt er zich vanzelfsprekend toe om het 

verkregen geld op een verantwoorde wijze te besteden en een transparante 

boekhouding voor te leggen die door alle leden van het bestuur opgevraagd 

kan worden. Voorzitter en penningmeester zijn hoofdelijk aansprakelijk 

voor alle financiële feiten gesteld in naam van LVSV Antwerpen gedurende 

de periode waarin zij een volmacht bezitten. 

Tijdens het werkjaar wordt van de penningmeester en voorzitter verder 

verwacht dat zij het bestuur informeren over de inkomsten en de uitgaven. 

De penningmeester houdt alle rekeninguittreksels nauwkeurig bij. 

De volmacht blijft behouden totdat de wijziging van het bestuur aan de 

financiële instelling doorgegeven is. 
 
 
 
 
 
 

Titel 7  Samenwerking met andere verenigingen 
 
 
 

Artikel 19 Samenwerking met andere verenigingen 
 
 
 

LVSV Antwerpen kan samenwerken met andere studenten en/of 

jongerenverenigingen, zelfs over de ideologische grenzen heen, zonder 

hierbij haar eigenheid en onafhankelijkheid te verliezen. Deze 

samenwerking kan onder verschillende vormen geschieden en dient steeds 

casusgebonden beoordeeld te worden op de bestuursvergadering en met 

volledige werking van artikel 3. Daarnaast erkent LVSV Antwerpen de 

OudLedenBond LVSV Antwerpen (OLB) en staat zij open tot 

samenwerking met de OLB (overeenkomstig met haar eigen statuten en de 

statuten van de OLB). 



Titel 8  Statuten 
 
 
 

Artikel 20 Statuten 
 
 
 

De statuten omvatten de interne regelgeving van LVSV Antwerpen. Zij 

worden gepubliceerd op de website van LVSV Antwerpen en kunnen bij 

ieder verzoek door een lid, erelid of lid van het bestuur opgevraagd worden 

bij de secretaris. 

 
 

Het bestuur kan, na een beslissing overeenkomst artikel 8 sub 3, wijzigingen 

in de statuten voorleggen aan de Algemene Vergadering. Het stemgewicht 

van leden, ereleden en leden van het bestuur is dezelfde als in artikel 12 sub 

3. Er wordt steeds gestemd over de geheelheid van de statuten en niet over 
 

aparte onderdelen. De door het bestuur voorgestelde nieuwe statuten zijn 

slechts goedgekeurd dan na 2/3 meerderheid op de Algemene Vergadering. 
 
 
 
 
 
 

Titel 9  Daimon 
 
 
 

Artikel 21 Beginselverklaring 
 
 
 

Met een consequente openheid voor de pluraliteit aan meningen en een 

gebalanceerd gevoel voor politiek, economie, filosofie, literatuur en andere 

schone kunsten wil Daimon een forum bieden aan de waarachtige queeste 

naar hogere waarden en waarheden in alle vrijheid. 
 
 

Artikel 22 Redactie 
 
 
 

De redactie van het clubblad Daimon valt onder de leiding van de 

hoofdredacteur. Hij legt, alvorens over te gaan tot het drukken, de finale 

versie voor aan minstens de voorzitter en bij voorkeur aan het hele bestuur. 



Minstens de voorzitter, en bij voorkeur het hele bestuur, moet met de finale 

versie instemmen alvorens wordt overgegaan tot drukken en tot distributie. 
 
 
 
 
 

Titel 10  Symbolen 
 
 
 

Artikel 23 Symbolen van LVSV Antwerpen 
 
 
 

Naar buiten toe maakt het bestuur zich kenbaar door de eerbiediging van de 

symbolen van LVSV Antwerpen. Het bestuur vult in, op voordracht van de 

voorzitter en overeenkomstig artikel 8 sub 3, welke de symbolen van LVSV 

Antwerpen uitmaken. 

Ieder lid van het bestuur beslist op discretionaire wijze in welke mate hij 
 

deze symbolen draagt. 


