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Statuten
Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen
Artikel 1 Er bestaat in Utrecht een gemengde, van oorsprong katholieke,
vereniging met de naam ‘Collegium Studiosorum Veritas’, hierna te
noemen ‘het Collegium’.
Artikel 2 Het Collegium stelt zich tot doel mogelijkheden tot ontspanning
in verenigingsverband te bieden, de ontwikkeling van zijn leden op
levensbeschouwelijk en cultureel-maatschappelijk gebied te bevorderen
en de algemene studentenbelangen te behartigen, een en ander in de
ruimste zin des woords.
Artikel 3 Het Collegium tracht dit doel te bereiken langs wettige weg en
wel door:
a. het houden van vergaderingen;
b. het organiseren van activiteiten, bijeenkomsten en dergelijke, die
tot doel hebben de ontwikkeling en/of samenwerking van de
leden te bevorderen;
c. het oprichten en stimuleren van onderverenigingen, die tot doel
hebben de ontwikkeling en/of samenwerking van haar leden op
een bijzonder gebied te bevorderen;
d. het daartoe aan het Collegium door de Stichting Veritas Eigen
Huis ter beschikking gestelde pand te gebruiken of doen gebruiken
ten behoeve van het onder a, b en c vermelde, alsmede voor het
bieden van de mogelijkheid aan de leden elkaar te treffen; e. het
contact te bevorderen van de leden met andere verenigingen,
alsmede instanties en personen in de maatschappij, waarmee en
met wie tot bereiking van het doel kan worden samengewerkt;
f. alle andere tot het doel reikende wettige en geoorloofde middelen.
Artikel 4 Het Collegium is aangegaan voor een tijdvak van negenentwintig
jaar en zes maanden, te rekenen vanaf de dag van oprichting, zijnde dertig
mei achttienhonderd negenentachtig, welke termijn is verlengd met
negenentwintig jaar en zes maanden, te rekenen vanaf dertig november
negentienhonderd achttien, welke termijn is verlengd met vijftien jaar,
eindigend negenentwintig mei negentienhonderd drieënzestig, welke
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termijn wederom is verlengd tot negenentwintig november
negentienhonderd tweeënnegentig en verder voor onbepaalde tijd.
Artikel 5 Het verenigings- en boekjaar van het Collegium vallen samen en
lopen van een augustus tot en met eenendertig juli, tenzij het
huishoudelijk reglement anders bepaalt.

Hoofdstuk 2 - Van de Leden
Artikel 6 Het Collegium kent:
a. ereleden;
b. leden van verdienste;
c. honorair-bestuursleden en honorair-leden;
d. (aankomend) kandidaatsleden;
e. leden;
f. reünisten;
g. donateurs.
Artikel 7 Ereleden zijn zij, die uit hoofde van hun positie of van hun
verdienste voor het Collegium, op voorstel van het bestuur of van ten
minste vijf procent van het aantal leden, afgerond op een lid naar boven,
met ten minste twee derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen
door de Algemene Ledenvergadering als zodanig zijn benoemd.
Artikel 8 Leden van verdienste zijn zij, die na het beëindigen van hun
lidmaatschap van grote betekenis zijn voor het Collegium of zijn geweest,
en zij die buiten het Collegium staande, bijzondere verdienste voor het
Collegium hebben, en die op voorstel van het bestuur of ten minste vijf
procent van het aantal leden, afgerond op een lid naar boven, met ten
minste twee derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen door de
Algemene Ledenvergadering als zodanig zijn benoemd.
Artikel 9
1. De honorair-bestuursleden en de honorair-leden vormen de
Broederschap der Honorairen, hierna te noemen de Broederschap.
2. Alle bepalingen, zowel de rechten als plichten de leden betreffende,
zijn voor hen bindend en geldig. Wanneer de betrokkene ophoudt lid
van de vereniging te zijn, behoudt hij de titel van honorair-bestuurslid
dan wel honorair-lid; aan deze titel zijn alsdan geen verplichtingen
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verbonden en geen andere rechten verbonden dan het recht tot
bijwonen van de Algemene Ledenvergadering en daar het woord te
voeren.
Artikel 10
1. Honorair-bestuursleden zijn de afgetreden bestuursleden die door het
bestuur, tezamen met de Broederschap, worden benoemd tot
honorair-bestuursleden met inachtneming van de bepalingen en
beperkingen door het huishoudelijk reglement te stellen.
2. Honorairleden zijn zij, die vanwege hun bijzondere verdienste als lid
van het Collegium op voorstel van het bestuur of ten minste vijf
procent van het aantal leden, afgerond op een lid naar boven, met ten
minste twee derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen door
de Algemene Ledenvergadering als zodanig zijn benoemd.
Artikel 11 Voor het lidmaatschap van het Collegium komen in
aanmerking:
a. zij, die studeren aan een instelling van wetenschappelijk of hoger
beroepsonderwijs of zich voorbereiden op een examen bij
bovengenoemde instellingen;
b. zij, die naar de mening van het bestuur overigens hiervoor in
aanmerking komen.
Artikel 12 Zij, die als lid wensen te worden aangenomen en voldoen aan
het bepaalde in artikel 11, geven dit te kennen aan het bestuur en
onderwerpen
zich,
ook
gedurende
hun
(aankomend)
kandidaatslidmaatschap, aan de bepalingen, die in het huishoudelijk
reglement worden gesteld met betrekking tot (aankomend)
kandidaatsleden. Over de aanneming als lid beslist de Algemene
Ledenvergadering met volstrekte meerderheid.
Artikel 13
1. Reünisten zijn de leden, die na ommekomst van vijf jaar sedert de
aanvang van het lidmaatschap automatisch reünistlid worden, tenzij
het lidmaatschap overeenkomstig artikel 16 voortijdig eindigt of tenzij
de betrokkene de wens tot continuering van het actieve lidmaatschap
aan de ab Actis van het bestuur te kennen geeft.
2. Voorts zijn reünisten zij, die na een lidmaatschap van ten minste drie
jaar hun lidmaatschap van het Collegium hebben opgezegd en de ab
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Actis van het bestuur schriftelijk ervan kennis geven opnieuw toe te
willen treden tot het Collegium als reünistlid. Zij worden echter eerst
dan reünistlid na schriftelijke instemming van het bestuur.
Artikel 14 Donateurs kunnen zijn zij, die zich verbinden een jaarlijkse
som geld of een som geld ineens in de kas van het Collegium te storten,
beide nader te bepalen bij huishoudelijk reglement.
Artikel 15
1. Men houdt op erelid, lid van verdienste, honorair-bestuurslid,
honorair-lid, (aankomend) kandidaatslid, lid, reünist of donateur te
zijn:
a. wanneer men de wens hiertoe schriftelijk te kennen geeft bij de ab
Actis van het bestuur met dien verstande dat het lidmaatschap
eindigt per ingang van volgend verenigingsjaar;
b. door opzegging namens de vereniging door het bestuur wegens
wanbetaling, wanneer de betrokkene heeft opgehouden aan de
vereisten, door de statuten voor het lidmaatschap gesteld, te
voldoen, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet
gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
c. door royement;
d. door overlijden.
2. Het onder lid 1 sub c bedoelde royement kan alleen geschieden
wanneer een lid in strijd handelt met de Statuten en reglementen van
het Collegium, of besluiten der vereniging of de vereniging op
onredelijke wijze benadeelt. Royement geschiedt door de Algemene
Ledenvergadering. Het besluit daartoe kan slechts genomen worden
met een meerderheid van ten minste twee derde van het aantal geldig
uitgebrachte stemmen op gemotiveerd voorstel van
a. in het geval van een erelid of lid van verdienste: het bestuur;
b. in het geval van een honorair-bestuurslid of honorair-lid: een
gecombineerde vergadering van het bestuur en de Broederschap,
alwaar het voorstel met ten minste twee derde van het aantal geldig
uitgebrachte stemmen is aangenomen, op gemotiveerd voorstel
van het bestuur of ten minste vijf honorair-bestuursleden of
honorair-leden; en
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c. in de overige gevallen: het bestuur of van ten minste tien procent
van het aantal leden, afgerond op een lid naar boven.
De betrokkene wordt ten spoedigste schriftelijk van het besluit, met
opgaaf van reden, in kennis gesteld.
3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft
desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.
4. Ten aanzien van verplichtingen van geldelijke aard kan een lid niet
door opzegging van zijn lidmaatschap de toepasselijkheid van een
besluit, waarbij deze verplichtingen zijn verzwaard, uitsluiten. Artikel
16 Degene, wiens lidmaatschap is geëindigd door opzegging namens
de vereniging of door royement, of degene die bedankt als lid
hangende een voorstel tot royement, kan niet opnieuw lid worden
binnen twee jaar na dat eindigen van het lidmaatschap respectievelijk
het indienen van het voorstel tot royement.

Hoofdstuk 3 - Van het Bestuur
Artikel 17 Het Collegium wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit
ten minste vijf personen, te weten een Praeses, Vice-Praeses, ab Actis,
Fiscus en Vicarius. Ter uitvoering van geldig genomen bestuursbesluiten
vertegenwoordigen Praeses en een ander bestuurslid gezamenlijk het
Collegium in en buiten rechte.
Artikel 18 Het bestuur wordt uit en door de leden gekozen met
inachtneming van de bepalingen door het huishoudelijk reglement op te
stellen. Het bestuur wordt geïnstalleerd op de Jaarvergadering en
gedéchargeerd op de volgende Jaarvergadering. Het bestuur is aan de
Algemene Ledenvergadering verantwoording verschuldigd en kan door
de Algemene Ledenvergadering worden ontslagen.

Hoofdstuk 4 - Van de vergadering
Artikel 19 Het Collegium kent Jaarvergaderingen en Bijzondere en
Algemene Ledenvergaderingen.
Artikel 20 De Algemene Ledenvergadering vertegenwoordigt de hoogste
macht binnen het Collegium. Haar besluiten zijn bindend voor een ieder.
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Artikel 21
1. Elk jaar wordt een jaarvergadering gehouden, waarin het bestuur
verslag doet over de werkzaamheden in het afgelopen jaar, waarvan
een afschrift in het archief wordt gedeponeerd.
2. Op Bijzondere Ledenvergaderingen en op de Jaarvergadering vinden
installaties en décharges van ereleden, leden van verdienste,
honorairbestuursleden, honorair-leden en leden plaats op de
gebruikelijke wijze.
3. Voor aankondiging, vergadertechniek en -structuur gelden de regels,
gesteld voor de Algemene Ledenvergadering.
Artikel 22 De Algemene Ledenvergaderingen worden aangekondigd door
een mededeling ad Valvas in het gebouw van het Collegium en voorts
schriftelijk of mondeling of door een aankondiging in het blad van het
Collegium, een en ander nader te regelen in het huishoudelijk reglement.
De Algemene Ledenvergaderingen worden voorgezeten door een
onafhankelijke voorzitter of de Praeses volgens regels, nader vast te
stellen in het huishoudelijk reglement.
Artikel 23 De Algemene Ledenvergaderingen worden gehouden:
a. wanneer het bestuur dit nodig acht; en
b. wanneer ten minste vijf procent van de leden, afgerond op een lid
naar boven bij het bestuur een gemotiveerde schriftelijke aanvraag
daartoe indient, aan welke aanvraag binnen veertien dagen door
het bestuur moet worden voldaan; blijft het bestuur in gebreke,
dan hebben de aanvragers het recht zelf de Algemene
Ledenvergadering bijeen te roepen.
Artikel 24 Onderwerpen, niet op de agenda vermeld, kunnen slechts
worden behandeld, nadat de Algemene Ledenvergadering daartoe
toestemming heeft verleend. Stemming over deze onderwerpen is echter
uitgesloten.
Artikel 25
1. Besluiten van de Algemene Ledenvergadering worden genomen bij
volstrekte meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte stemmen,
tenzij de statuten anders bepalen. Over voorstellen betreffende zaken
of personen kan mondeling dan wel schriftelijk gestemd worden,
overigens op een wijze te bepalen bij huishoudelijk reglement. In geval
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van benoeming van ereleden, leden van verdienste en honorairleden
kan het bestuur van deze regel afwijken; wanneer ten minste vijf
procent der aanwezige leden een hoofdelijke stemming wenst, moet
deze schriftelijk of mondeling plaatsvinden.
2. In geval van voorstel tot royement wordt te allen tijde schriftelijk
gestemd, een en ander met inachtneming van artikel 15 lid 2.
Artikel 26 Elke introductie van een niet-lid op de Algemene
Ledenvergadering geschiedt slechts met goedkeuring van de Algemene
Ledenvergadering op een wijze te bepalen in het huishoudelijk reglement.
Artikel 27 Alleen bij een zeer dringende reden mag een Algemene
Ledenvergadering worden gehouden binnen het zomerreces.

Hoofdstuk 5 - Van de gelden
Artikel 28 De inkomsten bestaan uit contributies van leden en reünisten,
bijdragen van donateurs, uit makingen, uit giften en uit toevallige baten
en boeten.
Artikel 29 Alle leden en reünisten zijn verplicht de bij huishoudelijk
reglement vastgestelde contributie tijdig te voldoen. Alle inningskosten
bij wanbetaling zijn voor rekening van het debiteurslid, volgens regels te
stellen bij huishoudelijk reglement.
Artikel 30 Een hoofdelijke omslag kan van de leden volgens besluit van
de Algemene Ledenvergadering met ten minste twee derde van het aantal
geldig uitgebrachte stemmen alleen worden geheven voor bepaalde
aangewezen doeleinden en alleen in uiterste noodzaak. Deze hoofdelijke
omslag is invorderbaar op een door het bestuur te stellen datum. Ieder
die lid is op de dag waarop tot het heffen van een hoofdelijke omslag
door de Algemene Ledenvergadering wordt besloten, is verplicht het
vastgestelde bedrag te betalen.
Artikel 31 Boeten worden opgelegd op een wijze te bepalen bij
huishoudelijk reglement en in overeenstemming met hoofdstuk 9.
Artikel 32 Zodra mogelijk na de aanvaarding van het fiscaat dient de
fiscus, na overleg met de kascommissie, bij de Algemene
Ledenvergadering de begroting in ter goedkeuring. Op een Algemene
Ledenvergadering binnen zes maanden na afloop van het boekjaar,
behoudens verlenging van deze termijn door de Algemene
Ledenvergadering, legt het bestuur, onder overlegging van de nodige
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bescheiden, verantwoording af over zijn in het afgelopen boekjaar
gevoerde bestuur. De verantwoording dient vergezeld te zijn van het
verslag van de kascommissie.

Hoofdstuk 6 - Van de onderverenigingen
Artikel 33 Er kunnen in het Collegium onderverenigingen worden
opgericht, geheel of overwegend bestaande uit leden van het Collegium,
welke ten doel hebben in de geest van het Collegium de ontwikkeling en
samenwerking van haar leden op een bepaald gebied te bevorderen.
Artikel 34 Officieel erkend zijn de onderverenigingen eerst dan, wanneer
haar bij de notariële akte verleden statuten door de Algemene
Ledenvergadering van het Collegium zijn goedgekeurd. Het verzoek tot
goedkeuring dient door bemiddeling van het bestuur van het Collegium
te worden gedaan. Deze statuten mogen niet strijdig zijn met de Statuten
en huishoudelijk reglement van het Collegium.
Artikel 35 Een ondervereniging houdt op officieel erkend te zijn:
a. als de Algemene Ledenvergadering van het Collegium de
erkenning heeft ingetrokken; en
b. wanneer de ondervereniging de wens hiertoe schriftelijk te kennen
geeft aan de ab Actis van het bestuur.
Artikel 36 Aan het hoofd van een ondervereniging staat een bestuur, door
en uit de leden van de ondervereniging gekozen, dat ten aanzien van
zaken van het Collegium betreffende verantwoording verschuldigd is aan
het bestuur van het Collegium.
Artikel 37
1. In de statuten van een erkende ondervereniging dient te zijn bepaald,
dat het bestuur van het Collegium het recht heeft de besluiten van het
bestuur en van de ledenvergadering van de ondervereniging te
vernietigen, welke het bestuur van het Collegium in strijd acht met het
belang van het Collegium.
2. Het bestuur respectievelijk de ledenvergadering kan binnen twee maal
vierentwintig uur na de mededeling van de vernietiging van het besluit
aan het bestuur respectievelijk de ledenvergadering van de
ondervereniging in beroep gaan bij de Algemene Ledenvergadering
van het Collegium. Gedurende de beroepstermijn en hangende het
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beroep blijft het besluit vernietigd. De uitspraak van de Algemene
Ledenvergadering van het Collegium is voor alle betrokkenen
bindend.
Artikel 38 Het Collegium is voor het nakomen van en het zich houden
aan verbintenissen, aangegaan door officieel erkende onderverenigingen,
niet aansprakelijk, behoudens haar aansprakelijkheid volgens de wet.

Hoofdstuk 7 - Van de Stichting Veritas Eigen Huis,
de Stichting Veritas Beheer en de Stichting
Studiefonds Reünisten Veritas
Artikel 39 Het Collegium kent een Stichting Veritas Eigen Huis, hierna te
noemen de SVEH, welk ten dienste van het Collegium tot taak heeft het
instandhouden van Het Eigen Huis, een en ander in de ruimste zin des
woords.
Artikel 40 Het Collegium kent een Stichting Veritas Beheer, hierna te
noemen de SVB, welke ten dienste van het Collegium tot taak heeft het
exploiteren van een eetgelegenheid en een aantal bars in het Eigen Huis,
een en ander in de ruimste zin des woords.
Artikel 41 Het Collegium kent een Stichting Studiefonds Reünisten
Veritas, hierna te noemen de SSRV, welke ten dienste van het Collegium
tot taak heeft het verstrekken van studiebeurzen aan en het anderszins
ondersteunen van de leden van het Collegium, een en ander in de ruimste
zin des woords.

Hoofdstuk 8 - Van de Commissies
Artikel 42
1. Het bestuur moet de volgende commissies ter benoeming uit en door
de leden aan de Algemene Ledenvergadering voordragen:
- de kascommissie;
- de financiële commissie;
- de diescommissie;
- de lustrumcommissie;
- de statutencommissie;
- de commissie tot redactie der Vox Veritatis;
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- de UIT-commissie;
- de annuariumcommissie;
- de acquisitiecommissie - het Reünistenbestuur; - de Raad van
Beroep.
2. Deze commissies zijn verantwoording schuldig aan de Algemene
Ledenvergadering.
3. Het bestuur kan besluiten van deze commissies, welke het strijdig acht
met het belang van het Collegium vernietigen, behoudens beroep op
de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering na de mededeling van
de vernietiging van het besluit aan de betreffende commissie.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep blijft het
besluit vernietigd. De uitspraak van de Algemene Ledenvergadering
is bindend. Dit lid is niet van toepassing op de Raad van Beroep.
Artikel 45 Het bestuur kan verder, buiten de in artikel 44 genoemde
commissies, andere commissies of personen belasten met een speciale
taak, waarvoor het bestuur ten volle aansprakelijk blijft. Alle door het
bestuur benoemde commissies en functionarissen zijn gebonden aan
de aanwijzingen van het bestuur en aan het bestuur verantwoording
verschuldigd. Zij dienen te worden geïnstalleerd door het bestuur op
een in het huishoudelijk reglement te bepalen wijze.
Artikel 43 De in artikel 42 lid 1 bedoelde commissies kunnen worden
verplicht bij hun aftreden verslag te doen van hun werkzaamheden aan
de Algemene Ledenvergadering waarvan de notulen betreffende dit
verslag in het archief van het Collegium wordt bewaard.

Hoofdstuk 9 - Van de Rechtspraak
Artikel 44 Het bestuur en de statutencommissie als rechtsprekend orgaan
in eerste aanleg spreken recht bij inbreuken op het algemeen belang van
het Collegium, volgens regels te stellen bij huishoudelijk reglement.
Belanghebbenden kunnen binnen twee maal vier en twintig uur na de
openbare uitspraak in beroep gaan bij de Raad van Beroep als
rechtsprekend orgaan in hoogste aanleg middels een schriftelijk
gemotiveerde aanvraag. De Algemene Ledenvergadering kan als
belanghebbende in beroep gaan bij de Raad van Beroep, tijdens de
eerstvolgende Algemene Ledenvergadering na de mededeling van de
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beslissing van het bestuur en de statutencommissie als rechtsprekend
orgaan in eerste aanleg middels een schriftelijk gemotiveerde aanvraag.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep blijft de beslissing
van het bestuur van kracht. De uitspraak van de Raad van Beroep als
rechtsprekend orgaan in hoogste aanleg is bindend.

Hoofdstuk 10 - Slotbepalingen
Artikel 45
1. Het huishoudelijk reglement, dat niets mag bevatten in strijd met de
statuten, wordt door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld en
gewijzigd. Het bepaalt nader de rechten en plichten de leden
betreffende en alles wat de huishouding van het Collegium raakt.
2. Het reünistenreglement, dat niets mag bevatten in strijd met de
Statuten, wordt door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld en
gewijzigd. Het bepaalt nader de rechten en plichten de reünisten
betreffende en alles wat de huishouding van het reünistlidmaatschap
van het Collegium raakt.
Artikel 46 Wijziging van deze statuten geschiedt op voorstel van het
bestuur of van ten minste tien procent van het aantal leden, afgerond op
een lid naar boven. Zij kan alleen plaats hebben op een Algemene
Ledenvergadering met twee derde van het aantal geldig uitgebrachte
stemmen, samen vormend ten minste de helft van het aantal leden.
Indien niet het vereiste aantal leden aanwezig is, kan ten minste twee
dagen later op overeenkomstige wijze een tweede vergadering worden
belegd, waarin het voorstel tot wijziging der statuten met twee derde van
het aantal geldig uitgebrachte stemmen dient te worden aangenomen. De
voorgestelde wijzigingen moeten ten minste acht dagen tevoren middels
ad Valvas bekend zijn gemaakt. De wijzigingen treden niet in werking,
dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.
Artikel 47 Het bepaalde in artikel 46, behoudens de derde en laatste zin
is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van een voorstel tot
ontbinding van het Collegium. In geval van ontbinding bepaalt het
bestuur de bestemming van het eventuele batig saldo en wel zoveel
mogelijk in overeenstemming met het doel van het Collegium.
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Artikel 48 In zaken waarin de statuten en de reglementen niet voorzien,
beslist het bestuur.

Overal waar “hij’ genoemd wordt als verwijzing naar een
persoon kan uiteraard ook “zij” gelezen worden.
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Huishoudelijk reglement
Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen
Artikel 1 Er bestaat te Utrecht een gemengde, van oorsprong katholieke
vereniging met de naam ‘Collegium Studiosorum Veritas’, hierna te
noemen ‘het Collegium’. Deze heeft als zinsspreuk ‘Deus Scientiarum
Dominus’ (God, Heer der Wetenschappen). De Dies Natalis is 30 mei
1889.
Artikel 2 Het Collegium stelt zich tot doel mogelijkheden tot ontspanning
in verenigingsverband te bieden, de ontwikkeling van zijn leden op
levensbeschouwelijk en cultureel-maatschappelijk gebied te bevorderen
en de algemene studentenbelangen te behartigen, een en ander in de
ruimste zin des woords (artikel 2 Statuten).
Artikel 3 Het Collegium tracht dit doel te bereiken langs wettige weg en
wel door:
a. het houden van vergaderingen;
b. het organiseren van activiteiten, bijeenkomsten en dergelijke, die
tot doel hebben de ontwikkeling en/of samenwerking van haar
leden te bevorderen;
c. het oprichten en stimuleren van onderverenigingen, die tot doel
hebben de ontwikkeling en/of samenwerking van haar leden op
een bijzonder gebied te bevorderen;
d. het daartoe aan het Collegium door de Stichting Veritas Eigen
Huis ter beschikking gestelde pand te gebruiken of doen gebruiken
ten behoeve van het onder a, b en c vermelde, alsmede voor het
bieden van de mogelijkheid voor de leden om elkaar te treffen;
e. het contact te bevorderen van de leden met andere verenigingen,
alsmede instanties en personen in de maatschappij, waarmee tot
bereiken van het in artikel 2 genoemde doel kan worden
samengewerkt;
f. alle andere tot het in artikel 2 genoemde doel reikende wettige en
geoorloofde middelen (artikel 3 Statuten).
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Artikel 4 Het embleem van het Collegium is het wapen van de stad
Utrecht, omgeven door een stralenkrans, waaromheen de letters D.S.D.
zijn geplaatst.
Artikel 5 Het verenigingsjaar en het boekjaar van het Collegium vallen
samen en lopen van 1 augustus tot en met 31 juli.
Artikel 6 Het Veritas Eigen Huis is gelegen aan de Kromme
Nieuwegracht 54 te Utrecht.

Hoofdstuk 2 - Van de leden
Artikel 7 Het Collegium kent:
a. ereleden;
b. leden van verdienste;
c. honorair-bestuursleden en honorair-leden;
d. (aankomend) kandidaatsleden;
e. leden;
f. reünisten;
g. donateurs (artikel 6 Statuten).
Van de ereleden
Artikel 8
1. Ereleden zijn zij, die uit hoofde van hun positie of van hun verdienste
voor het Collegium, op voorstel van het bestuur of van ten minste vijf
procent van het aantal leden, afgerond op een lid naar boven, met ten
minste twee derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen door
de Algemene Ledenvergadering als zodanig zijn benoemd
(artikel 7 Statuten).
2. Zij hebben geen financiële verplichtingen ten opzichte van het
Collegium. In de rechtspraak worden zij behandeld als leden.
3. Hen wordt een uitnodiging gezonden tot het bijwonen van alle
officiële feesten en plechtigheden van het Collegium en in alle andere
gevallen waarin het bestuur zulks wenselijk acht.
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Van de leden van verdienste
Artikel 9
1. Leden van verdienste zijn zij, die na beëindigen van hun lidmaatschap
van grote betekenis voor het Collegium zijn of zijn geweest, en zij die
buiten het Collegium staande, bijzondere verdienste voor het
Collegium hebben, en die op voorstel van het bestuur of van ten
minste vijf procent van het aantal leden, afgerond op een lid naar
boven, met ten minste twee derde van het aantal geldig uitgebrachte
stemmen door de Algemene Ledenvergadering als zodanig zijn
benoemd (artikel 9 Statuten).
2. Op hen is artikel 8 lid 2 van overeenkomstige toepassing.
3. Hun wordt een uitnodiging gestuurd in alle gevallen, waarin het
bestuur zulks wenselijk acht.
Van de honorair-bestuursleden
Artikel 10
1. Afgetreden bestuursleden die ten minste zes maanden bestuurslid zijn
geweest, worden door het bestuur, tezamen met de Broederschap der
Honorairen, benoemd tot honorair-bestuursleden, tenzij blijkt dat zij
hun plicht als bestuurslid in een of ander opzicht hebben
verwaarloosd.
2. De Algemene Ledenvergadering kan deze benoeming eisen door
middel van een voorstel tot benoeming, dat met de volstrekte
meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte stemmen dient te
worden aangenomen voordat benoeming plaatsvindt.
3. Alle bepalingen, rechten zowel als plichten, de leden toegestaan en
opgelegd, zijn voor hen bindend en geldig. Wanneer de betrokkene
ophoudt lid van de vereniging te zijn, behoudt hij de titel van
honorair-bestuurslid; aan deze titel zijn geen andere rechten
verbonden dan het recht tot het bijwonen van de Algemene
Ledenvergadering en daar het woord te voeren.
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Van de honorair-leden
Artikel 11
1. Honorair-leden zijn zij, die vanwege hun bijzondere verdienste als lid
van het Collegium op voorstel van het bestuur of van ten minste vijf
procent van het aantal leden, afgerond op een lid naar boven, met ten
minste twee derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen door
de Algemene Ledenvergadering als zodanig zijn benoemd.
2. Alle bepalingen, zowel de rechten als de plichten de leden betreffende,
zijn voor hen bindend en geldig. Wanneer de betrokkene ophoudt lid
van de vereniging te zijn, behoudt hij de titel van honorair-lid; aan
deze titel zijn geen verplichtingen verbonden en geen andere rechten
verbonden dan het recht tot bijwonen van de Algemene
Ledenvergadering en daar het woord te voeren.
Van de leden
Artikel 12
1. Voor het lidmaatschap van het Collegium komen in aanmerking:
a. zij, die studeren aan een instelling van wetenschappelijk of hoger
beroepsonderwijs of zich voorbereiden op een examen bij
bovengenoemde instellingen;
b. zij, die naar de mening van het bestuur overigens hiervoor in
aanmerking komen (artikel 11 Statuten).
2. Het Collegium streeft bij het aannemen van nieuwe leden naar een zo
gelijk mogelijk verdeling van het aantal aan te nemen mannen en
vrouwen.
3. Dit streven mag geen invloed hebben op het door de Algemene
Ledenvergadering jaarlijks af te spreken minimum aantal nieuwe
leden.
Artikel 13 Zij, die als lid wensen te worden aangenomen en voldoen aan
het bepaalde in artikel 11, geven dit te kennen aan het bestuur en
onderwerpen
zich,
ook
gedurende
hun
(aankomend)
kandidaatslidmaatschap, aan de bepalingen, die in dit reglement voor
(aankomend) kandidaatsleden worden gesteld. Over de aanneming als lid
beslist de Algemene Ledenvergadering met volstrekte meerderheid.
19

Artikel 14 Men wordt lid door installatie op de gebruikelijke wijze. De
betrokkene ontvangt een bul, ondertekend door alle bestuursleden,
alsmede een door het bestuur samengesteld boekje, inhoudende de
Statuten en de reglementen.
Artikel 15
1. Het lidmaatschap wordt telkens aangegaan voor een jaar,
overeenkomstig het in artikel 5 gestelde. Men wordt stilzwijgend
geacht lid te blijven voor het volgende jaar behoudens het in artikel
27 bepaalde.
2. Men kan zich uitschrijven tot 1 juli van het verenigingsjaar
voorafgaand aan het jaar waarvoor men zich als lid wenst af te melden.
Een opzegging dient schriftelijk te kennen zijn gegeven aan de ab
Actis van het bestuur. De opzegging dient te zijn voorzien van naam,
adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres en moet
daarnaast, indien per post verzonden, in de brievenbus van het Eigen
Huis worden gedeponeerd. De uitschrijving is definitief na een
ontvangstbevestiging door de ab Actis.
3. De voorwaarden genoemd in het voorafgaande lid worden naast de
neerlegging in het huishoudelijk reglement aan de leden kenbaar
gemaakt door deze te noemen in de contributiebrief, de ledenmail en
op de site.
Artikel 16
1. Zij, die reeds lid van het Collegium zijn geweest en schriftelijk te
kennen geven opnieuw toe te willen treden, worden eerst dan lid, als
het bestuur daarin toestemt, en zij de contributie, die volgt uit het
aantal jaren dat zij betalend lid zijn geweest, hebben voldaan,
behoudens het gestelde in artikel 16 van de Statuten.
2. Het bestuur verleent geen schriftelijke toestemming dan na
goedkeuring door de Algemene Ledenvergadering.
Artikel 17 De rechten der leden zijn:
a. het recht van gratis toegang tot de Algemene en Bijzondere
Ledenvergadering en de Jaarvergadering, alsmede tot de feesten,
plechtigheden en overige activiteiten van het Collegium binnen het
Eigen Huis, gedurende de gebruikelijke tijden, met dien verstande
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b.

c.

d.
e.
f.
g.
h.
i.

dat de Algemene Ledenvergadering kan besluiten tot
entreeheffing;
het recht van gratis toegang tot het Eigen Huis en de overige ter
beschikking van het Collegium staande lokaliteiten gedurende de
gebruikelijke tijden, met uitzondering van:
- ruimtes, afgeschreven door leden of verbanden van het
Collegium, met dien verstande dat een ruimte met barfaciliteit
voor leden toegankelijk moet blijven;
- de bestuurskamer en ruimtes met instemming van het bestuur
gereserveerd voor het gebruik door bepaalde commissies,
bedrijfsinstanties en dergelijke, met dien verstande dat een
ruimte met barfaciliteit voor leden toegankelijk moet blijven.
In geval van beperking van dit recht of twijfel omtrent de uitleg
beslist de Algemene Ledenvergadering. Bij onvoorziene
omstandigheden beslist de op dat moment voor het Eigen
Huis verantwoordelijke persoon met een daarop volgende
uitspraak van de Algemene Ledenvergadering;
het recht op een annuarium, uitgebracht in het verenigingsjaar
waarover contributie is betaald. Dit recht vervalt op 1 juli van het
verenigingsjaar waarover contributie is betaald;
actief kiesrecht;
passief kiesrecht;
stemrecht;
recht van initiatief, amendement en motie;
recht van woord voeren en interpellatie;
recht van introductie van niet-leden op de volgende momenten:
bij toestemming van het bestuur of het door hen
gemachtigde sluiterscollectief op donderdagavond, voor 1:00
uur; en
op overige momenten dat het bestuur het introduceren
van niet-leden gepast acht naar redelijkheid en billijkheid.
Op de volgende momenten wordt in elk geval niet geïntroduceerd:
de dagen van de binnenweek van de introductietijd van
het Collegium en twee restjesavonden;
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de jaarclubpresentaties.
Voor de in dit artikel bedoelde activiteit geldt, dat zij de
sluitingstijd van het gebouw niet kan overschrijden en dat zij acht
dagen van tevoren ad Valvas aangekondigd dient te worden;
j. de onder artikel 17 sub i genoemde rechten gelden onder de
voorwaarde dat de introducé de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.
Hiervan kan worden afgeweken wanneer het bestuur dit gepast
acht naar redelijkheid en billijkheid;
k. alle andere rechten door dit reglement toegestaan; alles met
inachtneming van de beperkingen door dit reglement te stellen.
Artikel 18 Elk eerstejaars lid of (aankomend) kandidaatslid is verplicht
een door de Algemene Ledenvergadering vast te stellen aantal
strijdbeurten te verrichten.
Artikel 19
1. Zij die nog geen negen maanden onafgebroken lid zijn missen het
passief kiesrecht wat betreft het bestuurslidmaatschap.
2. Wat betreft commissies en dergelijke kan de Algemene
Ledenvergadering het passief kiesrecht aan hen die nog geen negen
maanden onafgebroken lid zijn ontnemen middels een algemeen
besluit.
Artikel 20 Vervallen.
Artikel 21 Aan hen, tegen wie een royementsprocedure krachtens artikel
15 lid 2 van de Statuten wordt ingesteld, dient ten minste twee maal
vierentwintig uur van tevoren een aangetekende schriftelijke
aankondiging van het voorstel tot royement, zoals dat in de Algemene
Ledenvergadering zal worden behandeld, te worden toegezonden en zij
dienen tijdens de Algemene Ledenvergadering in de gelegenheid gesteld
te worden zich te verdedigen.
Van de reünisten
Artikel 22
1. Reünisten zijn de leden, die na ommekomst van vijf jaar sedert de
aanvang van het lidmaatschap automatisch reünist worden, tenzij het
lidmaatschap overeenkomstig artikel 16 voortijdig eindigt of tenzij de
betrokkene de wens tot continuering van het actieve lidmaatschap aan
de ab Actis van het bestuur te kennen geeft.
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2. Voorts zijn reünisten zij, die na een lidmaatschap van ten minste drie
jaar hun lidmaatschap van het Collegium hebben opgezegd en de ab
Actis van het bestuur schriftelijk ervan kennis geven opnieuw toe te
willen treden tot het Collegium als reünist. Zij worden echter eerst
dan reünist na schriftelijke instemming van het bestuur.
3. Het staat het bestuur vrij om uitzonderingen te maken op het onder
lid 1 en 2 minimale vereiste van vijf respectievelijk drie jaar
lidmaatschap.
Artikel 23 Reünisten worden uitgenodigd in alle gevallen waarin het
bestuur of het Reünistenbestuur zulks wenselijk acht.
Artikel 24
1. Het bestuur en het Reünistenbestuur dragen tezamen zorg voor het
Reünistenbeleid.
2. Het Reünistenbestuur geeft aan het Reünistenbeleid uitvoering.
Artikel 25
1. Op voorstel van het bestuur, na overleg met het Reünistenbestuur, of
van ten minste vijf procent van het aantal reünisten, afgerond op een
reünist naar boven, of van ten minste tien procent van het aantal
leden, afgerond op een lid naar boven, stelt de algemene
ledenvergadering een Reünistenreglement vast.
2. Het Reünistenreglement bevat in elk geval het Reünistenbeleid.
Voorts bepaalt het nader de rechten en plichten de reünisten
betreffende.
Van de donateurs
Artikel 26
1. Donateurs zijn zij, die zich verbinden jaarlijks ten minste 12,50 euro
of ten minste 125 euro ineens in de kas van het Collegium te storten
2. Zij kunnen door het bestuur worden uitgenodigd tot het bijwonen
van de feesten en plechtigheden van het Collegium, waaronder de
Algemene en Bijzondere Ledenvergaderingen, alsmede de
Jaarvergadering.
Van het einde van het lidmaatschap
Artikel 27
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1. Men houdt op erelid, lid van verdienste, honorair-bestuurslid,
honorair-lid, (aankomend) kandidaatslid, lid, reünist of donateur te
zijn:
a. wanneer men de wens hiertoe schriftelijk te kennen geeft bij de ab
Actis van het bestuur met dien verstande dat het lidmaatschap
eindigt per ingang van volgend verenigingsjaar;
b. door opzegging namens de vereniging door het bestuur wegens
wanbetaling, wanneer de betrokkene heeft opgehouden aan de
vereisten, door de statuten voor het lidmaatschap gesteld, te
voldoen, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet
gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
c. door royement;
d. door overlijden.
2. Het onder lid 1 sub c bedoelde royement kan alleen geschieden
wanneer een lid in strijd handelt met de Statuten en reglementen van
het Collegium, of besluiten der vereniging of de vereniging op
onredelijke wijze benadeelt. Royement geschiedt door de Algemene
Ledenvergadering. Het besluit daartoe kan slechts genomen worden
met een meerderheid van ten minste twee derde van het aantal geldig
uitgebrachte stemmen op gemotiveerd voorstel van
a. in het geval van een erelid of lid van verdienste: het bestuur;
b. in het geval van een honorair-bestuurslid of honorair-lid: een
gecombineerde vergadering van het bestuur en de Broederschap,
alwaar het voorstel met ten minst twee derde van de het aantal
geldig uitgebrachte stemmen is aangenomen, op gemotiveerd
voorstel van het bestuur of ten minste vijf honorair-bestuursleden
of honorair-leden; en
c. in de overige gevallen: het bestuur of van ten minste tien procent
van het aantal leden, afgerond op een lid naar boven.
De betrokkene wordt ten spoedigste schriftelijk van het besluit, met
opgaaf van reden, in kennis gesteld.
3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft
desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor een geheel jaar verschuldigd.
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4. Ten aanzien van verplichtingen van geldelijke aard kan een lid niet
door opzegging van zijn lidmaatschap de toepasselijkheid van een
besluit, waarbij deze verplichtingen zijn verzwaard, uitsluiten (artikel
15 Statuten).
Artikel 27 Degene, wiens lidmaatschap is geëindigd door opzegging
namens de vereniging of door royement, of degene die bedankt als lid
hangende een voorstel tot royement, kan niet opnieuw lid worden binnen
twee jaar na dat eindigen van het lidmaatschap respectievelijk het
indienen van het voorstel tot royement (artikel 16 Statuten).

Hoofdstuk 3 - Van de introductietijd
Artikel 28
1. Omstreeks de opening van het academisch jaar wordt, in een door het
bestuur bepaalde periode, na een eventuele loting, gelegenheid
gegeven zich te laten inschrijven als aankomend kandidaatslid.
2. Het bestuur draagt er zorg voor dat de tijd en plaats van inschrijving
ter kennis van de belanghebbende worden gebracht.
3. Het bestuur is bovendien bevoegd gelegenheid tot inschrijving te
geven op andere tijden.
Artikel 29
1. Voor inschrijving als aankomend kandidaatslid zijn zij verplicht tot:
a. opgave van naam, voornamen, geboortedatum en adres;
b. opgave van de studie welke zij volgen, voor zover het de situatie
van artikel 11 sub a betreft;
c. betaling van een jaarlijks door de Fiscus vereniging in overleg met
de introductiecommissie voor te stellen en door de Algemene
Ledenvergadering goed te keuen inschrijfgeld; en
d. medewerking aan een eventuele medische keuring.
2. Het bestuur draagt zorg voor het verstrekken van een fotolijst van alle
(aankomend) kandidaatsleden uit de betreffende periode en neemt de
in lid 1 genoemde gegevens op in de administratie van het Collegium.
Artikel 30
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1. De aankomend kandidaatsleden zijn verplicht deel te nemen aan een
introductieperiode, op een wijze door het bestuur vooraf, met
goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering, bepaald.
2. In bijzondere gevallen kan het bestuur aankomend kandidaatsleden
geheel of gedeeltelijk van de introductieperiode vrijstellen. Artikel 31
(Aankomend) kandidaatsleden die klachten hebben, kunnen zich
wenden tot het bestuur, die verplicht is op de klachten in te gaan.
Artikel 32
1. Kandidaatsleden die een introductie hebben gevolgd dienen, mits zij
zich niet schriftelijk hebben afgemeld vóór de inauguratie, tot
installatie te worden voorgedragen.
2. Het bestuur kan gemotiveerd aan de Algemene Ledenvergadering
adviseren een of meerdere installatievoorstellen af te stemmen.
Artikel 33 De leden hebben slechts toegang tot de bijeenkomsten der
(aankomend) kandidaatsleden voor zover het bestuur, met inachtneming
van artikel 3 van dit reglement, hen dit toestaat.
Artikel 34 Het bestuur draagt er zorg voor dat:
a. het programma van de introductieperiode tijdig wordt
samengesteld, in overeenstemming met de desbetreffende
bepalingen van dit reglement en met actueel inzicht;
b. dit programma ten minste een maand voor de introductieperiode
ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de Algemene
Ledenvergadering;
c. aan de (aankomend) kandidaatsleden een optimale gelegenheid
wordt geboden om met elkaar, met de leden en met het Collegium
kennis te maken; en
d. de (aankomend) kandidaatsleden het programma optimaal kunnen
volgen en dat zij tijdig het tijdstip van hun installatie weten.
Artikel 35
1. Het bestuur is gedurende de introductieperiode voor zover mogelijk
verantwoordelijk voor het lichamelijk en geestelijk welzijn van de
(aankomend) kandidaatsleden.
2. Het bestuur is verantwoordelijk voor de materiele verwezenlijking van
de voorgenomen doelstellingen.
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Hoofdstuk 4 - Van het bestuur
Artikel 36
1. Het Collegium wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit
tenminste vijf personen, te weten een Praeses, Vice-Praeses, ab Actis,
Fiscus en Vicarius.
2. Het bestuur wordt uit en door de leden gekozen voor ten hoogste de
periode tussen twee opeenvolgende Jaarvergaderingen.
Artikel 37 Het onderscheidingsteken van de Praeses is een
bourgognerood fluwelen lint, waarop in zilver het embleem van het
Collegium is geborduurd en waaraan een zilveren D.S.D.-penning is
bevestigd. Het onderscheidingsteken van de overige bestuursleden is een
bourgognerood fluwelen lint, waarop in goud het embleem van het
Collegium is geborduurd en waaraan een zilveren D.S.D.-penning is
bevestigd. Deze onderscheidingstekens blijven eigendom van het
Collegium.
Artikel 38 De bestuursleden kunnen elkaar zo nodig in hun
bestuursfunctie vervangen zonder dat hierdoor de verantwoordelijkheid
wordt overgedragen.
Artikel 39 t/m 40 Vervallen
Van de bestuurswisseling
Artikel 41
1. De bestuurswisseling vindt plaats vóór 15 november tijdens de
Jaarvergadering. Zij mag niet plaatsvinden gedurende de academische
vakanties of op zon- en feestdagen.
2. Dag, uur en plaats van de bestuurswisseling, alsmede de namen van
de kandidaten, worden tenminste acht maal vierentwintig uur van
tevoren door het bestuur aan de leden bekend gemaakt.
Artikel 42
1. De leden hebben het recht medekandidaten afzonderlijk dan wel een
medekandidaatbestuur in zijn geheel tot uiterlijk drie maal
vierentwintig uur vóór de bestuurswisseling voor te stellen.
2. De kandidatuur moet schriftelijk worden ingediend bij het bestuur en
ondertekend zijn door ten minste vijf procent van het aantal leden,
afgerond op een lid naar boven.
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3. Voor de geldigheid van de kandidatuur is de schriftelijke toestemming
van de desbetreffende persoon vereist.
Artikel 43
1. Gedurende het laatste uur voor het verstrijken van de termijn,
genoemd in artikel 42 lid 1, is minimaal een bestuurslid aanwezig om
de eventuele kennisgeving van medekandidatuur in ontvangst te
nemen.
2. Indien gewenst wordt van een kennisgeving een bewijs van ontvangst
verstrekt.
3. Terstond na een officiële kennisneming van medekandidatuur gaat het
bestuur over tot publicatie ad Valvas.
Artikel 44 Ieder lid is slechts gerechtigd een medekandidatuur voor één
en dezelfde functie met zijn handtekening te ondersteunen. In geval van
overtreding van deze bepaling worden zijn handtekeningen als niet
geplaatst beschouwd.
Artikel 45
1. De kandidaten kunnen hun kandidatuur schriftelijk intrekken tot twee
maal vierentwintig uur voor de bestuurswisseling. Hierna mogen zij
zich niet meer aan hun installatie onttrekken.
2. Afwijking van het in lid 1 gestelde geschiedt slechts met toestemming
van de volstrekte meerderheid der ter vergadering aanwezige leden.
Artikel 46
1. In geval van een of meer kandidaatsbesturen is dat bestuur gekozen
dat de volstrekte meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte
stemmen heeft verworven.
2. In geval van afzonderlijke medekandidaten wordt per functie
gestemd. Gekozen is diegene, die de volstrekte meerderheid van het
aantal geldig uitgebrachte stemmen heeft verworven.
3. Indien een of meer afzonderlijke leden van een kandidaatsbestuur niet
worden gekozen, hebben de overige leden van dit kandidaatsbestuur,
tot aan hun installatie, het recht zich terug te trekken.
Artikel 47 Wordt bij meer dan een kandidatuur de volstrekte meerderheid
niet verworven, dan vindt herstemming op de volgende wijze plaats:
Ieder ter vergadering aanwezig lid drukt zijn waardering per kandidatuur
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uit in een cijfer. De laagste waardering wordt uitgedrukt in het cijfer een;
de hoogste waardering door het cijfer dat volgt uit het aantal
kandidaturen plus twee. Ieder cijfer kan meerdere malen vergeven
worden. De aldus per kandidatuur behaalde punten worden geteld door
de ab Actis onder toezicht van alle kandidaten. Het kandidaatsbestuur dat
het hoogste aantal punten heeft verworven dan wel de kandidaat die voor
een bepaalde functie het hoogste aantal punten heeft verworven, is
gekozen.
Artikel 48 Voor zover geen meerderheid van punten wordt behaald, vindt
herstemming plaats met uitbreiding van de cijferreeks, totdat een
meerderheid wordt behaald.
Artikel 49 In geval van herstemming kan de vergadering, indien de
meerderheid der ter vergadering aanwezige leden het wenselijk acht, voor
een periode van maximaal zeven maal vierentwintig uur geschorst
worden.
Artikel 50 Bij tussentijdse vacatures moet binnen zes weken aanvulling
plaatsvinden, op dezelfde wijze als hierboven ten aanzien van de
bestuurswisseling is vastgesteld.
Artikel 51
1. De décharge van het oude bestuur en de installatie van het nieuwe
bestuur vindt direct na de verkiezing op de gebruikelijke wijze plaats.
In geen geval kan een installatie per absentum plaatsvinden.
2. Gekozen kandidaten dienen zich binnen zes weken te laten
installeren; na het verstrijken van deze termijn worden zij als niet
gekozen beschouwd.
3. Afwijking van het in lid 2 gestelde geschiedt slechts met toestemming
van de volstrekte meerderheid der ter vergadering aanwezige leden.
Van de rechten en plichten van het bestuur in het algemeen
Artikel 52 Het bestuur draagt zorg voor de handhaving van de wet, van
de Statuten en van de reglementen van het Collegium. Voorts voert het
de besluiten uit van de vergadering en behartigt het de verdere belangen
van het Collegium, een en ander in de ruimste zin des woords.
Artikel 53
1. Het bestuur vertegenwoordigt het Collegium binnen en buiten rechte,
met inachtneming van artikel 19 van de Statuten.
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2. Het bestuur kan zich bij verhindering buiten rechte laten
vertegenwoordigen door een lid van het Collegium.
Artikel 54 Bij verschil van mening betreffende de uitleg van de Statuten
of de reglementen, of in gevallen waarin de Statuten of de reglementen
niet voorzien beslist het bestuur, behoudens beroep van de
belanghebbende op de Algemene Ledenvergadering.
Artikel 55 Indien de toepassing van een voorschrift onbillijk zou werken
ten aanzien van een lid kan het bestuur, bij unaniem besluit, voor dat
speciale geval ontheffing verlenen en handelen in de geest van het
reglement.
Artikel 56 In geval van een overlijden worden door het bestuur gepaste
maatregelen genomen overeenkomstig de heersende opvattingen. Artikel
57 Het bestuur of de voor het Eigen Huis verantwoordelijke persoon
beslist in geschillen van feitelijke aard. Beroep voor belanghebbenden
staat dan open via de rechtspraak.
Artikel 58 Het bestuur verleent medewerking aan het ontstaan en de
ontwikkeling van onderverenigingen.
Artikel 59
1. Het bestuur kan commissies benoemen of ter verkiezing aan de
Algemene Ledenvergadering voordragen die tot doel hebben een
gedeelte van haar taak over te nemen, voor welke taak het bestuur
echter ten volle aansprakelijk blijft; dit alles met inachtneming van
artikel 45 van de Statuten.
2. Alle door het bestuur benoemde commissies zijn in hun geheel en
ieder lid der commissie afzonderlijk verantwoording verschuldigd aan
het bestuur.
3. Indien wenselijk kan in ieder van deze commissies een bestuurslid
zitting hebben.
Artikel 60 Het bestuur heeft het recht besluiten van een commissie
buiten werking te stellen of een commissie te schorsen.
Artikel 61 Het bestuur draagt zorg voor of laat zorg dragen voor het
archief, dat onder haar verantwoordelijkheid blijft.
Artikel 62
1. In die gevallen dat het bestuur het opportuun acht kunnen besluiten,
die met goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering dienen te
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worden genomen, direct door het bestuur worden genomen; deze
besluiten worden zo spoedig mogelijk aan de leden bekend gemaakt,
waarna zij bindend zijn.
2. Tegen besluiten besproken in lid 1 kan bezwaar worden gemaakt
binnen twee weken na bekendmaking. Wanneer drie procent van het
aantal leden schriftelijk bezwaar maakt tegen dit besluit wordt dit
opgeschort tot de Algemene ledenvergadering zich over het besluit
heeft uitgesproken.
Artikel 63 De uitgaven, welke door een bestuurslid in de uitoefening van
zijn functie en na voorafgaande goedkeuring van het bestuur worden
gemaakt, zijn voor rekening van het Collegium. Het bestuurslid legt
hierover verantwoording af aan de Fiscus.
Artikel 64 Het bestuur brengt alle voor het Collegium belangrijke
onderwerpen, zo spoedig als zij dit wenselijk acht voor het belang van
het Collegium, ter kennis van de leden.
Artikel 65 Het bestuur reikt aan de te installeren leden een door haar
ondertekende bul, alsmede een boekje, inhoudende de Statuten en de
reglementen.
Artikel 66
1. Het bestuur draagt er zorg voor dat regelmatig Algemene
Ledenvergaderingen worden gehouden.
2. Het nodigt hiervoor de personen uit waarvan zij de aanwezigheid
wenselijk acht.
Artikel 67 Het bestuur en elk van zijn leden houden een handleiding bij,
waarin zijn werkzaamheden zo volledig mogelijk vermeld worden.
Artikel 68 De bestuursleden zijn verplicht de vergaderingen van het
Collegium bij te wonen. Van eventuele verhindering geven zij kennis aan
het bestuur.
Artikel 69 Men bedankt voor zijn bestuurslidmaatschap door schriftelijke
kennisgeving aan het bestuur, dat de leden hiervan binnen drie dagen na
kennisneming op de hoogte stelt.
Artikel 70 Een bestuurslid is gerechtigd en verplicht zijn functie waar te
nemen totdat zijn opvolger geïnstalleerd is, tenzij hij is opgehouden lid
van het Collegium te zijn krachtens artikel 27 of als een situatie als
geregeld in de artikelen 121 en 124 zich voordoet.
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Artikel 71
1. Bij zijn aftreden draagt een bestuurslid al datgene over wat hij in die
hoedanigheid onder zich heeft; hij werkt zijn opvolger naar behoren
in.
2. Bij tussentijds aftreden is hij zijn opvolger tevens behulpzaam bij het
opmaken van het jaarverslag.
Van de bestuursvergadering
Artikel 72 Het bestuur regelt de wijze van bijeenroepen en de structuur
van de bestuursvergadering met inachtneming van de artikelen 73 en 74.
Artikel 73 Van alle bestuursvergaderingen worden notulen gemaakt.
Bestuursbesluiten buiten de vergadering genomen worden eveneens
zoveel mogelijk genotuleerd.
Over de stemming
Artikel 74 Het bestuur bepaalt aan het begin van het bestuursjaar de
stemprocedure die het bij de besluitvorming zal hanteren. Indien middels
deze procedure geen besluitvorming kan worden bereikt, heeft bij een
staking der stemmen de Praeses de doorslaggevende stem.
Van de rechten en plichten van de verschillende bestuursleden
Van de Praeses
Artikel 75 De Praeses houdt het overzicht over het functioneren van het
bestuur.
Artikel 76 Vervallen
Artikel 77 De Praeses zit de Jaarvergadering en de Bijzondere
ledenvergadering voor, overeenkomstig de wijze bepaald in de artikelen
118 en 119.
Artikel 78 Bij onduidelijkheid omtrent toerekenbaarheid van de door het
bestuur verrichte, nagelaten of gedelegeerde handelingen is de Praeses
rekenschap verschuldigd aan de Algemene Ledenvergadering.
Artikel 79 De Praeses installeert op de gebruikelijke wijze de leden van
het nieuwe bestuur, de ereleden, de leden van verdienste, de leden, de
honorair-bestuursleden en honorair-leden en de commissies en diens
leden en de overige ledenverbanden en diens leden die ter installatie
worden goedgekeurd.
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Artikel 80 De Praeses draagt zorg voor het Moresboek en vult dit, voor
zover nodig, aan.
Artikel 81 De Praeses geeft op de Jaarvergadering een overzicht van de
gebeurtenissen van het afgelopen jaar, na dit tevoren aan het bestuur ter
goedkeuring te hebben voorgelegd. Hij brengt in dit overzicht de
wijzigingen aan die het bestuur wenselijk acht.
Van de Vice-Praeses
Artikel 82 De Vice-Praeses steunt de Praeses bij het houden van het
overzicht over het functioneren van het bestuur. Daartoe voert hij
regelmatig overleg met de Praeses.
Artikel 83 De Vice-Praeses vervangt de Praeses bij diens afwezigheid,
tenzij het bestuur iemand anders uit zijn midden aanwijst.
Van de ab Actis
Artikel 84
1. De ab Actis verzorgt de correspondentie van het Collegium.
2. Hij leest de ingekomen en uitgegane stukken, ten aanzien waarvan het
bestuur dit wenselijk acht, aan de Algemene Ledenvergadering voor.
Artikel 85 De ab Actis is verplicht de vergaderingen uit te schrijven, welke
worden genoemd in artikel 109.
Artikel 86
1.
De ab Actis voert overleg over de agenda van de Algemene
Ledenvergadering met de onafhankelijke voorzitter.
2.
De ab Actis stelt in overleg met de medebestuursleden de agenda
van de vergadering vast.
Artikel 87 Bekendmaking ad Valvas van de agenda dient minimaal acht
dagen voor de desbetreffende vergadering plaats te vinden.
Artikel 88
1. Aan een tijdig en schriftelijk verzoek van ten minste vijf procent van
de leden, afgerond op een lid naar boven, om een voorstel op de
agenda te plaatsen is de ab Actis verplicht gehoor te geven.
2. Hij is tevens verplicht een dergelijk verzoek van het bestuur van een
ondervereniging of van een commissie in te willigen, mits het
onderwerp betrekking heeft op de ondervereniging respectievelijk de
commissie.
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Artikel 89 De ab Actis draagt er zorg voor dat op elke vergadering van
het Collegium aanwezig zijn: het vaandel van het Collegium, een
bijgewerkt exemplaar van de Statuten en de reglementen en een
presentieboek.
Artikel 90
1. De ab Actis maakt notulen van elke Algemene Ledenvergadering en
legt deze ter goedkeuring aan de leden voor op de eerstvolgende
Algemene Ledenvergadering.
2. Op verzoek van een of meer leden notuleert de ab Actis een naar
voren gebrachte opmerking.
Artikel 91 De ab Actis verzorgt de ledenadministratie en draagt zorg voor
het bijhouden en onderhouden van het archief.
Van de Fiscus
Artikel 92 Het taakgebied van de Fiscus omvat het fiscaat vereniging en
het fiscaat bedrijf. De functie van Fiscus kan door twee bestuursleden
worden uitgeoefend, afhankelijk van hun specifieke deeltaak Fiscus
vereniging en Fiscus bedrijf te noemen.
Artikel 93 De Fiscus vereniging werkt conform de Fiscus handleiding.
Artikel 94 De Fiscus vereniging is belast met de invordering en het beheer
der gelden, voor zover dat niet aan een andere instantie is opgedragen,
en houdt hiervan nauwkeurig boek. Hij is verplicht te allen tijde aan de
kascommissie en financiële commissie inzage te geven in alle bescheiden
van het fiscaat.
Artikel 95
1. Hij maakt bij de aanvang van het verenigingsjaar in overleg met zijn
voorganger en voor zover mogelijk na het horen van de ter zake
doende verbanden binnen het Collegium een begroting op, welke hij
het bestuur ter goedkeuring voorlegt.
2. Hij zendt deze ten minste veertien dagen voor de
begrotingsvergadering aan de leden van de kascommissie toe.
3. Hij geeft de leden van het Collegium ten minste drie dagen voor
genoemde vergadering gelegenheid tot inzage.
4. De begroting wordt vóór 1 december aan de Algemene
Ledenvergadering ter goedkeuring voorgelegd.
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Artikel 96 Indien de Fiscus vereniging voorziet dat een post
aanmerkelijke veranderingen zal ondergaan, is hij verplicht een suppletoir
begroting in te dienen waarvoor dezelfde bepalingen gelden als voor een
gewone begroting.
Artikel 97 Hij doet halverwege het verenigingsjaar aan de Algemene
Ledenvergadering verslag van de financiële stand van zaken: het
halfjaarlijks verslag.
Artikel 98
1. Namens het bestuur legt hij schriftelijk rekening en verantwoording
af aan de Algemene Ledenvergadering.
2. Deze rekening en verantwoording dienen vergezeld te zijn van het
verslag van de kascommissie.
3. Indien de Fiscus vereniging niet vóór de bestuurswisseling rekening
en verantwoording heeft afgelegd aan de Algemene
Ledenvergadering, wordt hij onder voorbehoud gedéchargeerd.
Artikel 99 Hij deponeert alle bescheiden, het fiscaat betreffende, in het
archief.
Artikel 100 Hij legt de bepalingen, vervat in de artikelen 138 tot en met
147 ten uitvoer.
Artikel 101 Hij is, na voorafgaande goedkeuring van de kascommissie,
bevoegd op naam van het Collegium een rekening te openen bij een bank.
Artikel 102
1. De Fiscus bedrijf is belast met het beheer der gelden die het leveren
van bar- en eettafelfaciliteiten, alsmede het gebouw betreffen.
2. Hij maakt in die hoedanigheid deel uit van het bestuur van de Stichting
Veritas Beheer.
3. Hij is te allen tijde aan het bestuur verantwoording verschuldigd. Hij
brengt verslag uit aan de Algemene Ledenvergadering, indien de
Algemene Ledenvergadering of het bestuur dit wenst.
4. Artikel 97 is op hem van overeenkomstige toepassing, indien de
Algemene Ledenvergadering of het bestuur dit wenst.
Van de Vicarius
Artikel 103 Het taakgebied van de Vicarius omvat het vicariaat vereniging
en het vicariaat bedrijf. De functie van Vicarius kan door meer dan een
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bestuurslid worden uitgeoefend, afhankelijk van hun specifieke deeltaak
Vicarius vereniging en Vicarius bedrijf te noemen.
Artikel 104 De Vicarius vereniging is in het bijzonder belast met het
bevorderen en coördineren van de aan de in artikel 2 geformuleerde
doelstelling dienstige activiteiten binnen het Collegium, een en ander in
de ruimste zin des woords.
Artikel 105
1. De Vicarius bedrijf is in het bijzonder belast met het bevorderen en
coördineren der aangeboden bar- en eettafelfaciliteiten, alsmede met
de exploitatie en het onderhoud van het Eigen Huis.
2. De Vicarius bedrijf maakt in die hoedanigheid deel uit van het bestuur
van de Stichting Veritas Beheer.
Van de overige taakverdeling
Artikel 106 Het onderhouden van de externe contacten ten behoeve van
de doelstellingen genoemd in artikel 2 Statuten en de overige
werkzaamheden van het bestuur worden in onderling overleg onder de
bestuursleden verdeeld.
Artikel 107 Bij verschil van mening omtrent de taakverdeling probeert
het bestuur zo snel mogelijk onderling tot overeenstemming te komen.
Zolang onduidelijkheid bestaat, is de Praeses direct verantwoordelijk.
Artikel 108 Langdurige afwijking van de taakverdeling zoals deze in dit
reglement bepaald is, wordt voorgelegd aan de Algemene
Ledenvergadering.

Hoofdstuk 5 - Van de vergadering
Algemeen
Artikel 109 Het Collegium kent Jaarvergaderingen en Bijzondere en
Algemene Ledenvergaderingen (artikel 19 Statuten).
Artikel 110
1. Elk jaar wordt er een Jaarvergadering gehouden, waarin het bestuur
verslag uitbrengt over de werkzaamheden in het afgelopen jaar,
waarvan afschrift in het archief wordt gedeponeerd.
2. In deze vergadering wordt na goedkeuring door de Jaarvergadering
het zittende bestuur gedéchargeerd en het nieuwe bestuur
geïnstalleerd.
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3. De Jaarvergadering vindt plaats vóór 15 november.
Artikel 111
1. Op Bijzondere Ledenvergaderingen en op de Jaarvergadering vinden
installaties en décharges van ereleden, leden van verdienste,
honorairbestuursleden,
honorair-leden
en
(aankomend)
kandidaatsleden plaats op de gebruikelijke wijze.
2. Voor aankondiging, vergadertechniek en -structuur gelden de regels,
gesteld voor de Algemene Ledenvergadering.
Artikel 112
1. De Algemene Ledenvergadering vertegenwoordigt de hoogste macht
in het Collegium. Haar besluiten zijn bindend voor een ieder.
2. Besluiten van de Algemene Ledenvergadering worden genomen bij
volstrekte meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte stemmen,
tenzij de Statuten anders bepalen.
3. Besluiten worden van kracht door hamerslag van de voorzitter. Artikel
113 In de officiële academische vakanties mogen geen vergaderingen
worden gehouden, tenzij hiertoe een dringende reden aanwezig is.
Artikel 114 De Algemene Ledenvergaderingen worden gehouden:
a. wanneer het bestuur dit nodig acht;
b. wanneer ten minste vijf procent van de leden, afgerond op een lid
naar boven, bij het bestuur een gemotiveerde schriftelijke aanvraag
daartoe indient, aan welke aanvraag binnen veertien dagen door
het bestuur moet worden voldaan. Blijft het bestuur in gebreke,
dan hebben de aanvragers het recht zelf de Algemene
Ledenvergadering bijeen te roepen (artikel 23 Statuten).
Artikel 115
1. Aankondiging van de Algemene Ledenvergadering vindt ten minste
veertien dagen van tevoren plaats door middel van mededeling ad
Valvas. Indien mogelijk vermeldt het bestuur de onderwerpen
waarover gesproken zal worden.
2. Wat betreft de agenda gelden de artikelen 86 tot en met 88. Artikel
116 De agenda bevat in ieder geval de volgende punten: opening,
notulen, bestuursmededelingen, W.V.T.T.K., rondvraag en sluiting.
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Artikel 117 Onderwerpen die niet op de agenda vermeld staan, kunnen
slechts worden behandeld nadat de Algemene Ledenvergadering daartoe
toestemming heeft verleend. Stemming over deze onderwerpen is echter
uitgesloten (artikel 27 Statuten).
Artikel 118
1. Opening en sluiting geschieden door de voorzitter door middel van
een hamerslag.
2. De notulen worden aan de Algemene Ledenvergadering ter
goedkeuring voorgelegd.
3. Gedurende de W.V.T.T.K. en rondvraag beperkt de voorzitter de
discussie tot een minimum.
Artikel 119 Omtrent vergadertechniek gelden de vol bepalingen:
a. de voorzitter leidt de vergadering en verleent het woord in de
volgorde waarin het gevraagd is;
b. de sprekers richten zich tot de voorzitter;
c. hij is bevoegd een spreker niet meer dan drie maal over hetzelfde
onderwerp het woord te verlenen;
d. hij heeft het recht tot sluiting van de discussie over te gaan, tenzij
de meerderheid der op de vergadering aanwezige leden zich
daartegen verzet;
e. hij handhaaft de orde;
f. in het belang van de orde kan hij het recht van woord voeren en
interpellatie op de vergadering aan de leden ontnemen;
g. wat betreft alle bijeenkomsten geldt dat hij met instemming van
de vergadering personen die hinderlijk zijn voor de goede orde kan
gelasten zich te verwijderen of de toegang tot de vergadering kan
ontzeggen;
h. hij kan aan introducés het recht van woord voeren en interpellatie
geven;
i. hij kan de vergadering in het belang van de orde schorsen of
verdagen;
j. hij kan wijzigingen aanbrengen in de volgorde der agendapunten;
dit recht komt ook toe aan de vergadering. Een voorstel hiertoe
moet terstond worden behandeld;
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k. hij is verplicht moties welke verband houden met agendapunten
in stemming te brengen en wel voordat het eindbesluit in die
aangelegenheid is genomen.
Artikel 120 Introductie van een niet-lid geschiedt slechts met
toestemming van de Algemene Ledenvergadering.
Artikel 121
1. Moties van afkeuring betreffende personen mogen niet in stemming
gebracht worden zonder dat de betreffende persoon in de gelegenheid
is geweest zich in de vergadering te verdedigen.
2. Moties van goed- of afkeuring betreffende personen zijn aangenomen
indien vóór de motie een volstrekte meerderheid van het aantal geldig
uitgebrachte stemmen is.
Artikel 122 De vergadering heeft het recht het bestuur als zodanig om
inlichtingen te vragen. Het bestuur is verplicht deze inlichtingen te geven,
tenzij het van oordeel is dat dit in strijd is met de belangen van het
Collegium.
Artikel 123
1. Indien een motie van wantrouwen tegen het bestuur wordt
aangenomen, moet het aftreden.
2. Het bestuur kan ook aftreden, indien het van mening is dat het hij
vertrouwen van de vergadering niet meer in voldoende mate bezit of
het bepaalde besluiten van de vergadering ten zeerste in strijd acht
met de doelstellingen van het Collegium.
3. Het bestuur treedt terstond na het aannemen van een motie van
wantrouwen af. Besluit het zelf tot aftreden, dan zet het bestuur de
motieven die tot deze stap genoopt hebben op een vergadering uiteen
en treedt hierna af. Het bestuur is in beide gevallen automatisch
gedéchargeerd.
Artikel 124
1. Indien het bestuur in de in het vorige artikel genoemde gevallen
aftreedt, komt de Broederschap der Honorairen in spoedvergadering
bijeen. Hij wijst uit zijn midden en eventueel uit de leden een bestuur
ad interim aan, dat ten minste voor de helft uit de Broederschap moet
voortkomen en dat onderling de functies verdeelt. In de
tussenliggende periode draagt de onafhankelijke voorzitter, en bij
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ontstentenis van deze de deken der honorairen, zorg voor de lopende
zaken en het, voor zover mogelijk, voortzetten van de voor de leden
bestaande faciliteiten.
2. Het bestuur ad interim tracht de gerezen geschillen bij te leggen.
3. Het bestuur ad interim regelt zo spoedig mogelijk het formeren en
installeren van een nieuw bestuur.
Artikel 125
1. De ledenvergadering is bevoegd een commissie te benoemen teneinde
een onderzoek in te stellen naar de gedragingen van het bestuur of
een of meer bestuursleden als zodanig. Het bestuur is verplicht aan
deze commissie alle mogelijke medewerking te verlenen.
2. Deze commissie deelt haar bevindingen mee in een Algemene
Ledenvergadering, welke binnen veertien dagen nadat ze door de
commissie is aangevraagd gehouden dient te worden.
Artikel 126
1. Indien omtrent de gedragingen van een bestuur of een of meer
bestuursleden het onderzoek van deze commissie is voltooid, is de
vergadering bevoegd uitspraak te doen. Zij kan besluiten het bestuur
of een of meer bestuursleden te ontslaan. Eveneens kan zij overgaan
tot maatregelen die volgens de rechtspraak worden toegepast.
2. Aan de uitspraak van de vergadering kan men zich niet onttrekken
door vooraf ontslag te nemen.
3. In geval van schorsing of ontslag van het gehele bestuur zijn de
bepalingen vermeld in artikel 124 van toepassing.
Het voorzitterschap van de algemene ledenvergadering
Artikel 127
1. De Algemene Ledenvergadering kiest haar voorzitter.
2. Bij zijn afwezigheid treedt de Praeses op als plaatsvervanger.
3. De voorzitter of de Praeses in hoedanigheid van plaatsvervanger heeft
geen stemrecht.
Artikel 128 Het voorzitterschap is onverenigbaar met het lidmaatschap
van het bestuur van het Collegium, de besturen van de Stichting Veritas
Eigens Huis, Stichting Veritas Beheer en van de Stichting Studiefonds
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Reünisten Veritas, de kascommissie, de financiële commissie, de
statutencommissie, het Reünistenbestuur en de Raad van Beroep.
Artikel 129
1. Kandidaatstelling voor het voorzitterschap vindt plaats door een tot
de voorzitter gerichte, schriftelijke kennisgeving.
2. De voorzitter geeft ten minste twee maanden voor het verstrijken van
zijn ambtstermijn gelegenheid tot kandidaatstelling. Hij draagt er zorg
voor dat de Algemene Ledenvergadering tijdig de gelegenheid krijgt
zich over zijn opvolging uit te spreken.
3. Het bestuur is niet bevoegd een kandidaat voor te dragen. Indien
echter drie weken voor de in lid 2 bedoelde Algemene
Ledenvergadering zich geen lid kandidaat heeft gesteld, is het bestuur
verplicht tijdig voor een kandidaatstelling zorg te dragen.
Artikel 130 Zodra een tussentijdse vacature ontstaat draagt het bestuur er
zorg voor dat gelegenheid tot kandidaatstelling wordt gegeven en dat
binnen vier weken verkiezing kan plaatsvinden op de in artikel 129 lid 1
en 3 en artikel 131 genoemde wijze, met dien verstande dat in dit geval
in artikel 129 lid 1 in plaats van 'voorzitter' 'bestuur' moet worden
gelezen. Artikel 131
1. Indien er twee kandidaten zijn, wordt de kandidaat gekozen op wie de
meeste stemmen zijn uitgebracht.
2. Indien er meer dan twee kandidaten zijn en geen der kandidaten de
volstrekte meerderheid behaalt, vallen alle kandidaten af, behalve de
twee op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht. Herstemming vindt
vervolgens plaats op de in lid 1 bepaalde wijze.
Artikel 132 De voorzitter wordt gekozen voor een jaar.
Artikel 133
1. Het voorzitterschap wordt beëindigd:
a. na het verstrijken van de termijn genoemd in artikel 132;
b. nadat de voorzitter zijn wens daartoe op een Algemene
Ledenvergadering te kennen heeft gegeven;
c. door beëindiging van het lidmaatschap overeenkomstig artikel 27;
d. door een motie van wantrouwen, ondersteund door de volstrekte
meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.
41

2. Een motie van wantrouwen kan worden ingediend door tien procent
der aanwezige leden, afgerond op een lid naar boven, en door het
bestuur. De voorzitter neemt de motie van wantrouwen terstond in
behandeling. Weigert hij dit te doen, dan wordt zijn voorzitterschap
automatisch opgeschort tot over de motie is gestemd.
Artikel 134 Installatie en décharge van de voorzitter vinden plaats op de
gebruikelijke wijze in de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering.
Van stemming en verkiezingen
Artikel 135
1. Over voorstellen betreffende zaken wordt mondeling gestemd, tenzij
ten minste twintig procent van de ter vergadering aanwezige leden,
afgerond op een lid naar boven, schriftelijke stemming wenst.
2. Over voorstellen betreffende personen wordt mondeling gestemd,
tenzij ten minste tien procent van de ter vergadering aanwezige leden,
afgerond op een lid naar boven, schriftelijke stemming wenst.
3. De volstrekte meerderheid van het aantal stemmen wordt gevormd
door meer dan de helft van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.
4. De voorzitter van de vergadering is verantwoordelijk voor het verloop
van het stemmen.
Artikel 136
1. Indien op een Algemene Ledenvergadering bij stemming over
personen of zaken de stemmen staken, vindt op de volgende
Algemene Ledenvergadering herstemming plaats.
2. Indien de stemmen in dit geval wederom staken, wordt het voorstel
als verworpen beschouwd.
Artikel 137
1. Leden kunnen elkaar schriftelijk tot stemmen machtigen. Op straffe
van ongeldigheid mag een machtiging geen richtlijnen omtrent
stemgedrag bevatten. Voorts dient de machtiging op naam,
handgeschreven, gedateerd en voorzien van een handtekening te zijn.
2. De gemachtigde levert voor de aanvang van de vergadering de
machtiging bij de voorzitter in.
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3. Niemand mag per vergadering meer dan een keer gemachtigd worden.
De gemachtigde kan alleen bij aanwezigheid op de vergadering
gebruik maken van zijn bevoegdheid.

Hoofdstuk 6 - Van de gelden
Artikel 138 De inkomsten bestaan uit de contributies van leden en
reünisten, uit bijdragen van donateurs, uit makingen, uit giften en uit
toevallige baten en boeten (artikel 29 Statuten).
Artikel 139
1. De contributie voor leden, inclusief 8 euro voor een annuarium,
bedraagt gedurende het eerste lidmaatschapsjaar 140 euro, gedurende
het tweede lidmaatschapsjaar 125 euro, gedurende het derde
lidmaatschapsjaar 110 euro, gedurende vierde lidmaatschapsjaar 95
euro en vanaf het vijfde lidmaatschapsjaar 80 euro.
2. Bovenop de contributie voor leden komt nog een bedrag van 5 euro
ten behoeve van het Lustrum, ook wel het Lustrumvijfje genoemd. In
het Lustrumjaar wordt het Lustrumtientje betaald; bovenop de
contributie komt in het Lustrumjaar deswege 10 euro ten behoeve van
het Lustrum.
3. Voor leden die gedurende een periode van ten minste vijf maanden
geen reëel gebruik kunnen maken van de mogelijkheden die het
Collegium te bieden heeft, bedraagt de contributie, inclusief 8 euro
voor een annuarium, 50 euro. Lid 2 blijft van toepassing. Een
gemotiveerd verzoek om voor deze verlaagde contributie in
aanmerking te komen dient voor 1 september bij de ab Actis te
worden ingediend, vergezeld van een bewijs van afwezigheid (bijv.
bewijs van inschrijving). Dit slapend lidmaatschap geldt voor één jaar.
De ab Actis kan een dergelijk verzoek toe- of afwijzen.
4. De contributie voor reünisten bedraagt 20 euro. Reünisten hebben
geen recht op een annuarium. Lid 2 en 3 zijn niet van toepassing.
5. In afwijking van lid 1 bedraagt de contributie voor leden, lid geworden
vóór 1 augustus 2016, inclusief 8 euro voor een annuarium, gedurende
het eerste lidmaatschapsjaar 130 euro, gedurende het tweede
lidmaatschapsjaar 115 euro, gedurende het derde lidmaatschapsjaar
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105 euro, gedurende vierde lidmaatschapsjaar 100 euro en vanaf het
vijfde lidmaatschapsjaar 80 euro. Dit lid vervalt per 1 augustus 2020.
Artikel 140
1. De contributie is invorderbaar per 1 oktober.
2. Na het verstrijken van de vervaldatum van de contributiebetaling, te
weten per 1 november voor leden, 1 december voor kandidaatsleden
en de leden die dat verenigingsjaar lid zijn geworden en 1 februari
voor reünisten, is de contributie over het lopende verenigingsjaar
verschuldigd, met inachtneming van artikel 15.
Artikel 141
1. Leden die twee weken na de vervaldatum van de contributiebetaling
nog niet betaald hebben, worden beboet met 10 euro. Voor reünisten
geldt een termijn van vier weken.
2. Zo zij vier weken na de beboeting hun schuld niet betaald hebben,
wordt hen een tweede boete van 10 euro opgelegd.
3. Zo zij vier weken na toepassing van het vorige lid hun schuld niet
betaald hebben, worden zij geschorst tot zij hun gehele schuld hebben
betaald, met bekendmaking ad Valvas. Dit lid is niet van toepassing
op reünisten.
Artikel 142
1. Van de leden, die vier weken na schorsing wegens de in het vorige
artikel genoemde feiten hun gehele schuld nog niet betaald hebben,
kan het lidmaatschap namens de vereniging door het bestuur worden
opgezegd, met bekendmaking ad Valvas.
2. Van de reünisten, die acht weken na oplegging van de tweede boete
hun gehele schuld nog niet betaald hebben, kan het lidmaatschap
namens de vereniging door het bestuur worden opgezegd, met
bekendmaking ad Valvas.
Artikel 143 De Fiscus vereniging kan na toepassing van artikel 141 tot
inning overgaan met behulp van de deurwaarder. De aan de deurwaarder
verschuldigde inningkosten komen ten laste van de debiteur.
Artikel 144 De opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging
wegens wanbetaling kan door de Algemene Ledenvergadering op
voorstel van het bestuur of van ten minste vijf procent van het aantal
leden of, in het geval van een reünist, ten minste twee procent van het
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aantal reünisten, afgerond op een lid respectievelijk reünist naar boven,
worden herroepen, indien de desbetreffende persoon al zijn schulden aan
het Collegium heeft voldaan.
Artikel 145
1. Indien een lid schulden aan het Collegium, anders dan door
contributie of boetes daarover, niet binnen acht weken na ontvangst
van de rekening voldaan heeft, kan dit lid worden geschorst tot zijn
gehele schuld betaald is, met bekendmaking ad Valvas. In het geval
van een reünist kan van de reünist het lidmaatschap namens de
vereniging door het bestuur worden opgezegd, met bekendmaking ad
Valvas.
2. Indien een ledenverband schulden aan de SVB binnen acht weken na
ontvangst van de rekening niet voldaan heeft, kunnen de twee leden
van dit ledenverband die zich voor het betalen van de rekening aan de
SVB verantwoordelijk hebben gesteld middels het tekenen van een
verklaring, door het bestuur worden geschorst totdat de hele schuld
betaald is, met bekendmaking ad Valvas.
Artikel 146 Bij toepassing van de maatregelen genoemd in de artikelen
141, 142 en 145 staat de weg van de rechtspraak open.
Artikel 147 Een hoofdelijke omslag kan van de leden volgens besluit van
de Algemene Ledenvergadering met ten minste twee derde van het aantal
geldig uitgebrachte stemmen alleen worden geheven voor bepaalde
aangewezen doeleinden en alleen in uiterste noodzaak. Deze hoofdelijke
omslag is invorderbaar op een door het bestuur te stellen datum. Ieder
die lid is op de dag waarop tot het heffen van een hoofdelijke omslag
door de Algemene Ledenvergadering wordt besloten, is verplicht het
vastgestelde bedrag te betalen (artikel 33 Statuten).

Hoofdstuk 7 - Van de ledenverbanden
Van de onderverenigingen
Artikel 148
1. Er kunnen binnen het Collegium onderverenigingen worden
opgericht, welke tot doel hebben in de geest van het Collegium de
ontwikkeling en de samenwerking van haar leden op een bepaald
gebied te bevorderen (artikel 33 Statuten).
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2. Het ledenbestand der onderverenigingen zal voor ten minste
vijfenzeventig procent bestaan uit leden van het Collegium. Bij
vaststelling van het percentage worden reünisten van het Collegium
buiten beschouwing gelaten.
3. Met de uitdrukkelijke toestemming van de Algemene Ledenvergadering van het Collegium kan in bijzondere gevallen aan een
ondervereniging dispensatie verleend worden ten aanzien van het
onder lid 2 genoemde vereiste, waarbij bijzondere voorwaarden in de
Statuten van de betreffende vereniging kunnen worden opgenomen.
4. Aan het verlenen van dispensatie worden dusdanige voorwaarden
verbonden, dat de betreffende ondervereniging binnen zo kort
mogelijke tijd en in ieder geval door natuurlijk verloop toch aan het
onder lid 2 genoemde vereiste voldoet.
Artikel 149
1. Officieel erkend zijn de onderverenigingen eerst dan, wanneer haar
bij notariële akte verleende Statuten door de Algemene
Ledenvergadering van het Collegium zijn goedgekeurd. Deze Statuten
mogen niet strijdig zijn met de Statuten en de reglementen van het
Collegium (artikel 34 Statuten).
2. Het verzoek tot goedkeuring dient door bemiddeling van het bestuur
van het Collegium te worden gedaan.
Artikel 150 Aan het hoofd van een ondervereniging staat een bestuur,
door en uit de leden van de ondervereniging gekozen, dat ten aanzien van
zaken die het Collegium betreffen verantwoording schuldig is aan het
bestuur van het Collegium (artikel 35 Statuten).
Artikel 151
1. Officieel erkende onderverenigingen kunnen een subsidie van het
Collegium ontvangen.
2. Omtrent besteding van deze gelden zijn de onderverenigingen
verantwoording schuldig aan de Fiscus vereniging van het Collegium.
Artikel 152
1. In de statuten van een erkende ondervereniging dient te zijn bepaald,
dat het bestuur van het Collegium het recht heeft de besluiten van het
bestuur en van de ledenvergadering van de ondervereniging te
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vernietigen, welke het bestuur van het Collegium in strijd acht met het
belang van het Collegium.
2. Het bestuur respectievelijk de ledenvergadering kan binnen twee maal
vierentwintig uur na de mededeling van de vernietiging van het besluit
aan het bestuur respectievelijk de ledenvergadering van de
ondervereniging in beroep gaan bij de Algemene Ledenvergadering
van het Collegium. Gedurende de beroepstermijn en hangende het
beroep blijft het besluit vernietigd. De uitspraak van de Algemene
Ledenvergadering van het Collegium is voor alle betrokkenen
bindend (artikel 36 Statuten).
Artikel 153 Het Collegium is voor het nakomen van en het zich houden
aan verbintenissen aangegaan door officieel erkende onderverenigingen
niet aansprakelijk, behoudens haar aansprakelijkheid volgens de wet
(artikel 37 Statuten).
Artikel 154 Algemene Ledenvergadering kan de erkenning van de
ondervereniging intrekken indien:
a. een ondervereniging handelt in strijd met de Statuten of
reglementen van het Collegium;
b. een ondervereniging handelt in strijd met besluiten van het bestuur
of de Algemene Ledenvergadering van het Collegium;
c. een ondervereniging handelt in strijd met de Statuten, reglementen
of besluiten van haarzelf;
d. in redelijkheid niet van het Collegium kan worden gevergd dat zij
de ondervereniging als zodanig blijft erkennen.
Van de commissies
Artikel 155
1. Het bestuur moet de volgende commissies ter benoeming uit en door
de leden aan de Algemene Ledenvergadering voordragen:
de kascommissie
de financiële commissie;
de diescommissie;
de lustrumcommissie;
de statutencommissie;
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de commissie tot redactie der Vox Veritatis;
de U.I.T.-commissie;
de annuariumcommissie;
de acquisitiecommissie; het Reünistenbestuur;
de Raad van Beroep.
2. Deze commissies zijn alle verantwoording verschuldigd aan de
Algemene Ledenvergadering.
3. Het bestuur kan besluiten van deze commissies welke zij strijdig acht
met het belang van het Collegium vernietigen, behoudens beroep op
de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering na de mededeling van
de vernietiging van het besluit aan de betreffende commissie.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep blijft het
besluit vernietigd. De uitspraak van de Algemene Ledenvergadering
is bindend. Dit lid is niet van toepassing op besluiten van de Raad van
Beroep (artikel 42 Statuten).
Artikel 156 Het bestuur kan verder, buiten de in artikel 155 genoemde
commissies, andere commissies of personen belasten met een speciale
taak, waarvoor het bestuur ten volle aansprakelijk blijft. Alle door het
bestuur benoemde commissies en functionarissen zijn gebonden aan de
aanwijzingen van het bestuur en aan het bestuur verantwoording
verschuldigd.
Artikel 157
1. Acht dagen voor een Algemene Ledenvergadering wordt ad Valvas
bekend gemaakt wie op de desbetreffende vergadering geïnstalleerd
worden in commissies. Leden kunnen tot drie dagen voor deze
vergadering bij het Bestuur schriftelijk bezwaar aantekenen tegen de
installatie van een persoon.
2. Indien tegen een persoon bezwaar wordt aangetekend wordt er op de
desbetreffende vergadering over een voorstel tot installatie gestemd.
3. Personen tegen wie geen bezwaar is aangetekend of van wie het
voorstel tot installatie is aangenomen worden allen tegelijk
geïnstalleerd conform de mores.
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4. Voor de commissies genoemd in artikel 155 geldt dat altijd een
voorstel tot installatie op een Algemene Ledenvergadering dient te
worden aangenomen voordat tot installatie kan worden overgegaan.
Artikel 158
1. Indien het bestuur dit wenst, overhandigen commissies een begroting
en afrekening;
2. Met betrekking tot de commissies genoemd in artikel 155 ontstaat
deze verplichting eveneens door de wens daartoe van de Algemene
Ledenvergadering.
Van de kascommissie
Artikel 159
1. Het bestuur draagt er zorg voor dat er te allen tijde een kascommissie
is.
2. De kascommissie bestaat uit ten minste drie leden of reünisten.
3. De leden van de kascommissie kunnen niet tevens lid zijn van:
a. het bestuur van het Collegium;
b. de besturen van de Stichting Veritas Eigen Huis, de Stichting
Veritas Beheer en van de Stichting Studiefonds Reünisten Veritas;
en
c. de financiële commissie.
Artikel 160
1. Begroting en afrekening van de Fiscus vereniging worden door de
kascommissie gecontroleerd en beoordeeld, alvorens aan de
Algemene Ledenvergadering ter goedkeuring voorgelegd te worden.
2. De kascommissie deelt haar bevindingen zo nodig mee aan de
vergadering. Indien de kascommissie met een stuk akkoord gaat, zijn
haar leden tot ondertekening verplicht.
Artikel 161 De leden van de kascommissie hebben te allen tijde het recht
inzage in alle bescheiden van het fiscaat. Indien zij dit niet in orde
bevinden, moeten zij dit aan de vergadering meedelen.
Van de financiële commissie
Artikel 162
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1. Het bestuur draagt er zorg voor dat er te allen tijde een financiële
commissie is.
2. De financiële commissie bestaat uit ten minste drie leden of reünisten.
3. De leden van de financiële commissie kunnen niet tevens lid zijn
van:
a. het bestuur van het Collegium;
b. de besturen van de Stichting Veritas Eigen Huis, de Stichting
Veritas Beheer en van de Stichting Studiefonds Reünisten Veritas;
en
c. de kascommissie.
4. Artikel 161 is van overeenkomstige toepassing.
Artikel 163
1. De begrotingen en afrekeningen van de commissies genoemd in
artikel 155 behoeven goedkeuring van de financiële commissie.
2. Wordt een stuk in de Algemene Ledenvergadering behandeld, dan
dient de fiscus van de betreffende commissie dit ten minste acht dagen
van tevoren aan de financiële commissie te doen toekomen.
Van de diescommissie
Artikel 164
1. De diescommissie draagt zorg voor een optimale verwezenlijking van
de viering van de Dies Natalis.
2. Zij bestaat uit ten minste vier leden.
Van de lustrumcommissie
Artikel 165
1. De lustrumcommissie draagt zorg voor een optimale verwezenlijking
van viering van het Lustrum.
2. Zij bestaat uit ten minste vier leden.
3. Haar programma dient uiterlijk drie maanden voor aanvang van de
lustrumperiode aan de Algemene Ledenvergadering te worden
voorgelegd.
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Van de statutencommissie
Artikel 166
1. Het bestuur draagt er zorg voor dat er te allen tijde een
statutencommissie is.
2. De statutencommissie is een onafhankelijk rechtsprekend
orgaan dat tezamen met het bestuur rechtspreekt in eerste of
tweede aanleg.
3. De statutencommissie bestaat uit ten minste drie leden, onder
wie ten minste twee juridische studenten in ten minste het
tweede bachelorjaar.
4. De leden van de statutencommissie kunnen niet tevens lid zijn
van:
a. het bestuur van het Collegium; en
b. de Raad van Beroep.
Artikel 167
1. De statutencommissie geeft onafhankelijk juridisch advies aan
het bestuur en de Algemene Ledenvergadering inzake de
rechtspraak en anderszins juridische aangelegenheden indien het
bestuur of de Algemene Ledenvergadering hierom vraagt.
2. De statutencommissie draagt er voorts zorg voor dat de
Algemene Ledenvergadering een voorstel tot wijziging van de
Statuten en de reglementen voorgelegd krijgt, in
overeenstemming met de wettelijke, statutaire en reglementaire
bepalingen daaromtrent, indien zulks noodzakelijk is.
Artikel 168
De statutencommissie draagt er zorg voor dat ten minste een lid van de
statutencommissie aanwezig is bij de Algemene Ledenvergadering.
Van de commissie tot redactie der Vox Veritatis
Artikel 169
1. De commissie tot redactie der Vox Veritatis draagt zorg voor het
regelmatig verschijnen van de Vox Veritatis, het officiële orgaan van
het Collegium.
2. Zij bestaat uit ten minste vier leden.
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Artikel 170 De commissie tot redactie der Vox Veritatis plaatst de
stukken die het bestuur als zodanig in het belang van het Collegium
geplaatst wenst te zien.
Van de U.I.T.-commissie
Artikel 171
1. De U.I.T.-commissie draagt zorg voor een programma van de U.I.T.
op Veritas, zodat de deelnemers aan de U.I.T. optimaal kennis kunnen
maken met het Collegium.
2. Zij bestaat uit ten minste vier leden.
3. Haar programma dient uiterlijk een maand voor de aanvang van de
U.I.T aan de Algemene Ledenvergadering te worden voorgelegd.
Van de annuariumcommissie
Artikel 172
1. De annuariumcommissie draagt zorg voor het jaarlijks verschijnen
van het annuarium van het Collegium.
2. Zij bestaat uit ten minste vier leden.
Van de acquisitiecommissie
Artikel 173
1. De acquisitiecommissie is een ondersteunende commissie voor de
Vicarius vereniging. Samen zorgen de Vicarius vereniging en de
acquisitiecommissie voor samenwerkingsovereenkomsten tussen
bedrijven en het Collegium.
2. De acquisitiecommissie handelt tevens als Commissie Commerciële
Betrekkingen.
3. Zij bestaat uit ten minste vier leden.
Van het Reünistenbestuur
Artikel 174
1. Het bestuur draagt er zorg voor dat er te allen tijde een
Reünistenbestuur is.
2. Het bestuur en het Reünistenbestuur dragen tezamen er zorg voor dat
het Reünistenbeleid wordt opgesteld.
3. Het Reünistenbestuur geeft aan het Reünistenbeleid uitvoering.
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4. Het Reünistenbestuur bestaat uit ten minste vier leden.
Van de Raad van Beroep
Artikel 175
1. Het bestuur draagt er zorg voor dat er te allen tijde een Raad van
Beroep is.
2. De Raad van Beroep is een onafhankelijk rechtsprekend orgaan
dat recht spreekt in hoogste aanleg.
3. De Raad van Beroep bestaat uit ten minste drie leden of
reünisten, onder wie ten minste een juridische student in ten
minste zijn masteropleiding en ten minste een oud-bestuurslid
van het Collegium.
4. Leden van de Raad van Beroep kunnen niet tevens lid zijn van:
a.
het bestuur van het Collegium; en
b.
de statutencommissie. Artikelen 176
t/m 178 Vervallen
Van de overige commissies
Artikel 179
1. Het bestuur is verplicht voor het overige die commissies aan de
Algemene Ledenvergadering ter benoeming voor te stellen, die voor
het realiseren van de doelstellingen van het Collegium op enigerlei
wijze van belang zijn.
2. Het bestuur is aan de Algemene Ledenvergadering verantwoording
verschuldigd over het functioneren van deze commissies.
Algemene bepalingen betreffende commissies
Artikel 180
1. Recht op teruggave van door een commissie gedane uitgaven bestaat
alleen indien de uitgave met goedkeuring van de Fiscus vereniging is
gedaan.
2. Commissievergaderingen kunnen door het hen begeleidende
bestuurslid worden bijgewoond, zo nodig met toestemming van de
Algemene Ledenvergadering.
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Van de vakdisputen
Artikel 181
1. Een vakdispuut bestaat uit een groep van ten minste vijftien personen
die allen dezelfde dan wel een verwante studie volgen.
2. Lid van een vakdispuut kunnen zijn leden alsmede reünisten van het
Collegium zijn. Met betrekking tot de in dit artikel genoemde criteria
kan door de Algemene Ledenvergadering van het Collegium, op
voorstel van het bestuur, gemotiveerd en voor een nader te bepalen
tijd dispensatie worden verleend.
Artikel 182
1. Zij die een vakdispuut willen oprichten geven dit te kennen aan het
bestuur van het Collegium.
2. Het bestuur van het Collegium legt de aanmelding voor aan de
eerstvolgende Algemene Ledenvergadering en geeft te kennen of naar
zijn mening aan de in het vorige artikel vermelde criteria voldaan is
dan wel of er redenen bestaan om daarvan dispensatie te verlenen.
3. Een vakdispuut ontstaat door een daartoe strekkend besluit van de
Algemene Ledenvergadering van het Collegium.
Artikel 183
1. Elk vakdispuut heeft een bestuur dat ten minste bestaat uit een
Praeses, een ab Actis en een Fiscus. Dit bestuur wordt door en uit de
leden van het vakdispuut gekozen.
2. Het bestuur van een vakdispuut is voor zaken betreffende het
Collegium verantwoording verschuldigd aan het bestuur van het
Collegium.
Artikel 184 Vervallen
Artikel 185
1. Het bestuur van het Collegium kan een besluit, door een orgaan van
een vakdispuut genomen, indien het dit in strijd acht met de belangen
van het Collegium, vernietigen en door een eigen besluit vervangen.
Het stelt de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering hiervan in
kennis.
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2. Het in lid 1 vermelde geldt op gelijke wijze indien het bestuur van het
Collegium van mening is dat in strijd met de belangen van het
Collegium nagelaten is een besluit te nemen.
Artikel 186 De Fiscus van een vakdispuut is verantwoording verschuldigd
aan de Fiscus vereniging van het Collegium inzake de besteding van de
eventueel door het Collegium aan het vakdispuut ter beschikking gestelde
gelden.
Artikel 187 Een vakdispuut houdt op te bestaan:
a. door een daartoe strekkend besluit door zijn leden genomen;
b. indien de Algemene Ledenvergadering vaststelt dat het vakdispuut
niet langer aan de in artikel 181 vermelde criteria voldoet, noch
dispensatie daarvan heeft verkregen;
c. indien de Algemene Ledenvergadering vaststelt dat het vakdispuut
niet binnen een redelijke termijn zijn uit de artikelen 183, 185 en
186 voortvloeiende verplichtingen is nagekomen.
Van de overige ledenverbanden
Artikel 188
1. Indien de Algemene Ledenvergadering zich hier niet tegen verzet
kunnen andersoortige ledenverbanden, mits dienstbaar aan de
verwezenlijking van de doelstellingen van het Collegium, worden
opgericht.
2. Indien zij dit wensen en de Algemene Ledenvergadering dit goedkeurt
kunnen zij als zodanig worden geïnstalleerd.
3. Op hen is artikel 180 lid 1 van overeenkomstige toepassing.

Hoofdstuk 8 - Van de rechtspraak
Artikel 189
1. De rechtsprekende organen spreken recht uit eigen beweging
dan wel op verzoek van een belanghebbende in geval van
inbreuken van het algemeen belang van het Collegium, zijnde:
a. overtreding van de Statuten of de reglementen van het
Collegium of besluiten van de
Algemene
Ledenvergadering;
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b. beslissingen in geschillen van feitelijke aard als genoemd
in artikel 57; en
c. al het overige handelen en nalaten dat schadelijk is voor
het Collegium of diens leden en reünisten.
2. De Algemene Ledenvergadering is te allen tijde belanghebbende
als bedoeld in lid 1. De Algemene Ledenvergadering kan
besluiten in bezwaar of beroep te gaan tegen een uitspraak van
een rechtsprekend orgaan tijdens de eerstvolgende Algemene
Ledenvergadering nadat de desbetreffende uitspraak ad Valvas
is bekendgemaakt. De ab Actis, tenzij de Algemene
Ledenvergadering een ander lid daarvoor aanwijst, dient het
bezwaar of beroep binnen twee weken nadat de Algemene
Ledenvergadering het besluit heeft genomen schriftelijk
gemotiveerd in onder vermelding van de feiten en
omstandigheden die tot een andere uitspraak aanleiding zouden
moeten geven.
3. De rechtsprekende organen verklaren een klager nietontvankelijk indien zijn klacht een geschil, bedoeld in artikel 54,
betreft.
Artikel 190
1. De rechtsprekende organen zijn bevoegd de volgende sancties
op te leggen:
a. schorsing van leden voor de duur van ten hoogste zes
maanden;
b. boete van maximaal 500 euro;
c. beperking van de rechten genoemd in artikel 17;
d. openlijke schuldverklaring of berisping;
e. verbod van hindering in de toekomst;
f. schadevergoeding;
g. herstel in de oude toestand indien mogelijk; en
h. opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging
door het bestuur voor het geval van het bezit, gebruik
of handel van harddrugs alsmede voor de overige
gevallen waarin een rechtsprekend orgaan van mening
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is dat niet langer van de vereniging gevergd kan worden
het lidmaatschap van de betrokkene te laten
voortduren.
2. Bij het vaststellen van de duur van de sancties genoemd in lid 1,
onder a en c, worden dagen waarop het Collegium in verband
met officiële feestdagen en vakantieperiodes gesloten is, niet
meegeteld.
3. Wanneer bij een schorsing tevens een boete is opgelegd, kan het
geschorste lid het pand pas betreden na afloop van de schorsing
en na betaling van de boete.
4. In afwachting op een onherroepelijke uitspraak kan het bestuur
een betrokkene voorlopig schorsen. De voorlopige schorsing
wordt in mindering gebracht op de uiteindelijk opgelegde
sanctie.
Artikel 191
1. De rechtsprekende organen horen de betrokkenen en voorts de
getuigen waarvan zij zulks wenselijk oordelen, alsmede de
getuigen, waarvan de betrokkenen dit wensen.
2. De rechtsprekende organen doen de betrokkenen en de getuigen
telefonisch horen door het bestuur. Ook kunnen de
rechtsprekende organen hen tijdens een hoorzitting horen. De
betrokkenen en de getuigen worden daartoe tijdig mondeling
opgeroepen; indien nodig geschiedt de oproeping middels een
schrijven. Leden opgeroepen als getuigen hebben de plicht te
verschijnen, tenzij zij om geldige redenen verhinderd zijn en
daarvan tijdig een schriftelijk bericht van verhindering aan het
rechtsprekende orgaan hebben doen toekomen. Reünisten en
niet-leden kunnen worden verzocht als getuigen op te treden.
3. Van het telefonisch horen en van hetgeen wat zich ter
hoorzitting voordoet worden door het bestuur respectievelijk
het rechtsprekende orgaan zorgvuldig notulen bijgehouden. In
de plaats daarvan kan het bestuur de betrokkene of de getuige
ook zijn verhaal schriftelijk laten bevestigen.
4. Betrokkenen hebben het recht zich ter hoorzitting te laten
bijstaan door een verdediger en om zich te laten
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vertegenwoordigen. Indien een betrokkene om geldige redenen
is verhinderd, kan op zijn schriftelijk verzoek de hoorzitting
eenmaal verdaagd worden naar een door het rechtsprekende
orgaan te bepalen moment.
5. De rechtsprekende organen nemen kennis van camerabeelden
en schriftelijke bescheiden ter ondersteuning van de
verklaringen van de betrokkenen en de getuigen.
Artikel 192
1. Het bestuur en de statutencommissie als rechtsprekend orgaan
in tweede aanleg en de Raad van Beroep als rechtsprekend
orgaan in hoogste aanleg kunnen:
a. de belanghebbende niet-ontvankelijk in zijn bezwaar
respectievelijk zijn beroep verklaren indien dat niet of
onvoldoende gemotiveerd is;
b. de aangevochten uitspraak bevestigen indien zij zich in
dat oordeel kunnen vinden;
c. de aangevochten uitspraak (gedeeltelijk) vernietigen
indien zij tot een ander oordeel komen; of
d. zich onbevoegd verklaren.
2. In geval van (gedeeltelijke) vernietiging van de aangevallen
uitspraak stelt het bestuur en de statutencommissie als
rechtsprekend orgaan in tweede aanleg of de Raad van Beroep
als rechtsprekend orgaan in hoogste aanleg een eigen uitspraak
daarvoor in de plaats.
Artikel 193
1. De rechtsprekende organen doen gemotiveerd uitspraak binnen
een maand nadat de betrokkenen en de getuigen gehoord zijn.
2. Van de uitspraak wordt zo spoedig mogelijk een afschrift
verzonden aan de betrokkenen. Daarna wordt de uitspraak
binnen vierentwintig uur ad Valvas bekendgemaakt.
3. Gedurende de bezwaar- en beroepstermijn en hangende het
bezwaar en beroep blijft de opgelegde sanctie van kracht, met
dien verstande dat een opgelegde boete of schadevergoeding
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nog niet geïnd wordt en dat het lidmaatschap nog niet namens
de vereniging door het bestuur wordt opgezegd.
4. Zodra een uitspraak onherroepelijk is geworden, legt het bestuur
de uitspraak ten uitvoer.
Artikel 194
1. Het bestuur als rechtsprekend orgaan in eerste aanleg spreekt
recht in aanwezigheid van ten minste twee bestuursleden, onder
wie de Praeses.
2. Het bestuur als rechtsprekend orgaan in eerste aanleg is slechts
bevoegd tot schorsing van leden voor de duur van acht weken,
tot oplegging van boetes tot maximaal 100 euro en voorts tot
oplegging van de sancties, genoemd in artikel 190, onder c tot en
met g.
3. Belanghebbenden kunnen binnen tweemaal vierentwintig uur
nadat de uitspraak ad Valvas is bekendgemaakt schriftelijk
gemotiveerd bezwaar aantekenen tegen deze uitspraak bij het
bestuur en de statutencommissie als rechtsprekend orgaan in
tweede aanleg onder vermelding van de feiten en
omstandigheden die tot een andere uitspraak aanleiding zouden
moeten geven.
Artikel 195
1. Indien het bestuur als rechtsprekend orgaan in eerste aanleg van
oordeel is dat het wenselijk is dat een geschil, bedoeld in artikel
189 lid 1, wordt voorgelegd aan het bestuur en de
statutencommissie als rechtsprekend orgaan in eerste aanleg,
verwijst het dat geschil door naar hen. Voorts spreken het
bestuur en de statutencommissie recht als rechtsprekend orgaan
in tweede aanleg indien een belanghebbende bezwaar heeft
aangetekend tegen een uitspraak van het bestuur als
rechtsprekend orgaan in eerste aanleg.
2. Het bestuur en de statutencommissie als rechtsprekend orgaan
in eerste of tweede aanleg spreken recht in aanwezigheid van ten
minste een bestuurslid en ten minste drie leden van de
statutencommissie.
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3. Belanghebbenden kunnen binnen tweemaal vierentwintig uur
nadat de uitspraak ad Valvas is bekendgemaakt schriftelijk
gemotiveerd in beroep gaan tegen deze uitspraak bij de Raad van
Beroep onder vermelding van de feiten en omstandigheden die
tot een andere uitspraak aanleiding zouden moeten geven.
Artikel 196 De Raad van Beroep als rechtsprekend orgaan in
hoogste aanleg spreekt recht in aanwezigheid van ten minste drie
leden van de Raad van Beroep.
Artikel 196a
1. De leden van de rechtsprekende organen nemen niet deel aan
een zitting indien zij persoonlijk betrokken zijn bij het geschil of
de betrokkenen persoonlijk kennen. De betrokkenen kunnen
een lid van het rechtsprekend orgaan een gerechtvaardigd
verzoek doen terug te treden, aan welk verzoek dat lid gevolg
geeft.
2. Als verdediger of vertegenwoordiger, bedoeld in artikel 191 lid
4, kan niet optreden:
a. een persoon die persoonlijk bij het geschil betrokken is;
b. een lid van een rechtsprekende orgaan;
c. de onafhankelijke voorzitter van de Algemene
Ledenvergadering.
Artikel 197 Op voorstel van het bestuur stelt de Algemene
Ledenvergadering richtlijnen vast voor de wijze waarop de
rechtsprekende organen in eerste of tweede aanleg recht zullen spreken
en sancties zullen opleggen.

Hoofdstuk 9 - Slotbepalingen
Artikel 198 Wijzigingen van dit reglement kan slechts plaatshebben op
voorstel van het bestuur of van ten minste vijf procent van het aantal
leden, afgerond op een lid naar boven. De voorgestelde wijzigingen
worden ten minste acht dagen voor de vergadering waarin de behandeling
ervan plaatsvindt ad Valvas bekendgemaakt.
Artikel 199 In zaken waarin de Statuten en de reglementen niet voorzien
beslist het bestuur (artikel 48 Statuten).
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Overal waar “hij’ genoemd wordt als verwijzing naar een
persoon kan uiteraard ook “zij” gelezen worden.
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Reünistenreglement
Hoofdstuk 1 – Algemene bepalingen
Artikel 1
1. Er bestaat te Utrecht een gemengde, van oorsprong katholieke
vereniging met de naam ‘Collegium Studiosorum Veritas’, hierna te
noemen ‘het Collegium’. Deze heeft als zinsspreuk ‘Deus Scientiarum
Dominus’ (God, Heer der Wetenschappen). De Dies Natalis is 30 mei
1889.
2. Het Collegium is per 1 augustus 2016 gefuseerd met de voormalige
Reünisten Vereniging Veritas, sedert welke datum het Collegium de
werkzaamheden en tradities van de Reünisten Vereniging Veritas
heeft overgenomen en voortzet.
Artikel 2 Het Collegium stelt zich tot doel mogelijkheden tot ontspanning
in verenigingsverband te bieden, de ontwikkeling van zijn leden op
levensbeschouwelijk en cultureel-maatschappelijk gebied te bevorderen
en de algemene studentenbelangen te behartigen, een en ander in de
ruimste zin des woords (artikel 2 Statuten).
Artikel 3 Het Collegium tracht dit doel te bereiken langs wettige weg en
wel door:
a. het houden van vergaderingen;
b. het organiseren van activiteiten, bijeenkomsten en dergelijke, die
tot doel hebben de ontwikkeling en/of samenwerking van haar
leden te bevorderen;
c. het oprichten en stimuleren van onderverenigingen, die tot doel
hebben de ontwikkeling en/of samenwerking van haar leden op
een bijzonder gebied te bevorderen;
d. het daartoe aan het Collegium door de Stichting Veritas Eigen
Huis ter beschikking gestelde pand te gebruiken of doen gebruiken
ten behoeve van het onder a, b en c vermelde, alsmede voor het
bieden van de mogelijkheid voor de leden om elkaar te treffen;
e. het contact te bevorderen van de leden met andere verenigingen,
alsmede instanties en personen in de maatschappij, waarmee tot
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bereiken van het in artikel 2 genoemde doel kan worden
samengewerkt;
f. alle andere tot het in artikel 2 genoemde doel reikende wettige en
geoorloofde middelen (artikel 3 Statuten).
Artikel 4 Het verenigingsjaar en het boekjaar van het Collegium vallen
samen en lopen van 1 augustus tot en met 31 juli.
Artikel 5 Het Veritas Eigen Huis is gelegen aan de Kromme
Nieuwegracht 54 te Utrecht.
Artikel 6 Dit reglement is een aanvulling op het huishoudelijk reglement
en bepaalt nader de rechten en plichten de reünisten betreffende.

Hoofdstuk 2 – Van de reünisten
Artikel 7
1. Reünisten zijn de leden, die na ommekomst van vijf jaar sedert de
aanvang van het lidmaatschap automatisch reünist worden, tenzij het
lidmaatschap overeenkomstig de statuten voortijdig eindigt of tenzij
de betrokkene de wens tot continuering van het actieve lidmaatschap
aan de ab Actis van het bestuur te kennen geeft.
2. Voorts zijn reünisten zij, die na een lidmaatschap van ten minste drie
jaar hun lidmaatschap van het Collegium hebben opgezegd en de ab
Actis van het bestuur schriftelijk ervan kennis geven opnieuw toe te
willen treden tot het Collegium als reünist. Zij worden echter eerst
dan reünist na schriftelijke instemming van het bestuur.
3. Het staat het bestuur vrij om uitzonderingen te maken op het onder
lid 1 en 2 minimale vereiste van vijf respectievelijk drie jaar
lidmaatschap.
Artikel 8
1. De rechten der reünisten zijn:
a. het recht van gratis toegang tot de Algemene en Bijzondere
Ledenvergadering en de Jaarvergadering, alsmede tot de feesten,
plechtigheden en overige activiteiten van het Collegium binnen het
Eigen Huis, gedurende de gebruikelijke tijden, met dien verstande
dat de Algemene Ledenvergadering kan besluiten tot
entreeheffing;
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b. het recht van gratis toegang tot het Eigen Huis en de overige ter
beschikking van het Collegium staande lokaliteiten gedurende de
gebruikelijke tijden, met uitzondering van:
- ruimtes, afgeschreven door leden, reünisten of ledenverbanden
van het Collegium, met dien verstande dat een ruimte met
barfaciliteit voor leden en reünisten toegankelijk moet blijven;
- de bestuurskamer en ruimtes met instemming van het bestuur
gereserveerd voor het gebruik door bepaalde commissies,
bedrijfsinstanties en dergelijke, met dien verstande dat een
ruimte met barfaciliteit voor leden en reünisten toegankelijk
moet blijven.
In geval van beperking van dit recht of twijfel omtrent de uitleg
beslist de Algemene Ledenvergadering. Bij onvoorziene
omstandigheden beslist de op dat moment voor het Eigen Huis
verantwoordelijke persoon met een daarop volgende uitspraak van
de Algemene Ledenvergadering;
c. het recht van initiatief, amendement en motie;
d. het recht van woord voeren en interpellatie;
e. alle andere rechten door dit reglement toegestaan; alles met
inachtneming van de beperkingen door dit reglement te stellen.
2. Reünisten worden uitgenodigd in alle gevallen waarin het bestuur of
het Reünistenbestuur zulks wenselijk acht.
Artikel 9
1. Voor inschrijving als reünist zijn betrokkenen verplicht tot:
a. opgave van naam, voornamen, geboortedatum en adres;
b. opgave van de studie die zij volgen of gevolgd hebben en
vakgebied waarin zij werkzaam zijn of worden.
2. Reünisten zijn voorts verplicht tot hernieuwde opgave van deze
gegevens, indien deze wijzigen.
3. Het bestuur neemt deze gegevens op in de administratie van het
Collegium.
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Hoofdstuk 3 – Van het Reünistenbeleid
Van de algemene bepalingen
Artikel 10
1. Het bestuur en het Reünistenbestuur dragen tezamen er zorg voor dat
het Reünistenbeleid wordt opgesteld.
2. Het Reünistenbestuur geeft aan het Reünistenbeleid uitvoering.
Artikel 11 Het Reünistenbestuur presenteert jaarlijks vóór 1 december
het Reünistenbeleid aan de Algemene Ledenvergadering.
Artikel 12 Het Reünistenbeleid bevat ten minste de volgende punten: een
jaarplanning voor het verenigingsjaar, de beleidspunten van het bestuur
ten aanzien van reünisten, de beleidspunten van het Reünistenbestuur, de
begroting van het Reünistenbestuur, het verslag over de begroting van de
financiële commissie en het verslag van de Reünistenraad.
Artikel 13 Voor zover het Reünistenbeleid beleidspunten voor meerdere
verenigingsjaren bevat, stelt het bestuur een wijziging van dit reglement
voor, die beleidspunten bevattende.
Van de ReünistenVox
Artikel 14 Het Reünistenbestuur draagt er zorg voor dat de ReünistenVox
tweemaal per verenigingsjaar verschijnt. Reünisten hebben recht op het
ontvangen van elke uitgave van de ReünistenVox.
Artikel 15
1. De ReünistenVox wordt samengesteld door de redactie, welke bestaat
uit ten minste vier personen, zijnde leden of reünisten van het
Collegium.
2. De redactie van de ReünistenVox kiest uit haar midden de
eindredacteur.
Artikel 16
1. Ten behoeve van het verschijnen van de ReünistenVox vergadert de
redactie van de ReünistenVox op regelmatige basis.
2. Het Reünistenbestuur draagt er zorg voor dat het vertegenwoordigd
is bij de bijeenkomsten van de redactie van de ReünistenVox.
Artikel 17 De eindredacteur van de ReünistenVox en het
Reünistenbestuur voeren regelmatig overleg over de samenstelling en
uitgave van de ReünistenVox.
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Artikel 18 De redactie van de ReünistenVox plaatst de stukken die het
bestuur of het Reünistenbestuur als zodanig in het belang van het
Collegium geplaatst wenst te zien, in de ReünistenVox.
Van de viering van de lustra van reünisten
Artikel 19 Het Reünistenbestuur verleent medewerking aan de organisatie
van de viering van de lustra van reünisten. De lustra van reünisten zijn de
vieringen van veelvouden van vijf jaren sedert het jaar van aankomst op
het Collegium.
Artikel 20 Het Reünistenbestuur draagt zorg voor de samenstelling van
een kroonjaarcommissie, bestaande uit ten minste drie reünisten, die tot
taak heeft het (doen) organiseren van de viering van het tiende lustrum
van reünisten, zijnde het kroonjaar. Het Reünistenbestuur is bij de
organisatie behulpzaam.
Artikel 21 Ten behoeve van de organisatie van andere lustra van reünisten
kan het Reünistenbestuur ook commissies samenstellen, bestaande uit
ten minste drie reünisten. Het Reünistenbestuur is bij de organisatie
behulpzaam.
Van de viering van de Dies Natalis en het Lustrum van het
Collegium
Artikel 22 Het Reünistenbestuur verleent medewerking aan de viering van
de Dies Natalis en het Lustrum van het Collegium.
Artikel 23 Het bestuur draagt zorg voor de organisatie van een
(reünie)activiteit voor reünisten tijdens de viering van de Dies Natalis of,
gedurende het lustrumjaar, tijdens de viering van het Lustrum van het
Collegium.
Van de gegevensverzameling
Artikel 24 Het bestuur en het Reünistenbestuur controleren ten minste
eenmaal per verenigingsjaar de gegevens van reünisten in de administratie
van het Collegium. Zij streven daarbij naar verbetering van deze
gegevens.
Van de overige activiteiten
Artikel 25 Het Reünistenbestuur verleent medewerking aan de organisatie
van activiteiten voor reünisten, die opgenomen worden in het
Reünistenbeleid.
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Hoofdstuk 4 – Van het bestuur
Artikel 26 Het bestuur draagt er zorg voor dat er te allen tijde een
Reünistenbestuur en een Reünistenraad zijn. Het bestuur is
verantwoordelijk voor het functioneren van beide organen.
Artikel 27 Tezamen met het Reünistenbestuur draagt het bestuur er zorg
voor dat het Reünistenbeleid wordt opgesteld.
Artikel 28 In zaken waarin dit reglement geen rechten en plichten aan het
Reünistenbestuur verleent, liggen deze bij het bestuur.
Artikel 29 Namens het bestuur is de ab Actis van het bestuur
verantwoordelijk voor reünisten, tenzij het bestuur iemand anders uit zijn
midden kiest. De rechten en plichten van het bestuur worden uitgeoefend
door het bestuurslid dat verantwoordelijk is voor reünisten.

Hoofdstuk 5 – Van het Reünistenbestuur
Van de rechten en plichten van het Reünistenbestuur in het
algemeen
Artikel 30
1. Het Reünistenbestuur is een onafhankelijk orgaan van het Collegium
dat de belangen van reünisten behartigt, bestaande uit ten minste vier
personen, te weten een Praeses, ab Actis, Fiscus en Commissaris.
2. Het Reünistenbestuur wordt uit en door de leden van het Collegium
gekozen overeenkomstig het bepaalde in het huishoudelijk reglement.
Artikel 31 Tezamen met het bestuur draagt het Reünistenbestuur er
zorg voor dat het Reünistenbeleid wordt opgesteld. Voorts geeft het
Reünistenbestuur uitvoering aan dat beleid.
Van de vergadering
Artikel 32 Het Reünistenbestuur vergadert op regelmatige basis,
waarvoor het zelf regels stelt. Het bestuur is daarbij zoveel mogelijk
aanwezig.
Artikel 33 Van elke vergadering van het Reünistenbestuur worden
notulen gemaakt.
Artikel 34 Het Reünistenbestuur streeft naar unanimiteit bij het nemen
van besluiten. Komen de leden van het Reünistenbestuur echter niet tot
unanimiteit, dan besluit zij met volstrekte meerderheid. Indien alsdan
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geen besluitvorming kan worden bereikt, heeft bij een staking der
stemmen de Praeses de doorslaggevende stem.
Van de rechten en plichten van de verschillende bestuursleden
Van de Praeses
Artikel 35 De Praeses houdt het overzicht over het functioneren van het
Reünistenbestuur. Hij is verantwoordelijk voor alle handelingen en
nalaten van het Reünistenbestuur.
Artikel 36 De Praeses zit de vergadering van het Reünistenbestuur voor.
Artikel 37 Namens het Reünistenbestuur is de Praeses verantwoordelijk
voor het opstellen van het Reünistenbeleid.
Van de Vice-Praeses
Artikel 38 De Vice-Praeses vervangt de Praeses bij diens afwezigheid,
tenzij het Reünistenbestuur iemand anders uit zijn midden kiest. Artikel
39 De Vice-Praeses ondersteunt de Praeses bij het houden van het
overzicht over het functioneren van het Reünistenbestuur. Daartoe voert
hij regelmatig overleg met de Praeses.
Van de ab Actis
Artikel 40
1. De ab Actis verzorgt de correspondentie van het Reünistenbestuur.
2. De ingekomen en uitgegane stukken, ten aanzien waarvan het
Reünistenbestuur dit wenselijk acht, deelt hij met het bestuur.
Artikel 41 De ab Actis draagt zorg voor het (doen) bijhouden en
onderhouden van het archief met betrekking tot de reünisten. Artikel 42
De ab Actis stelt het communicatiebeleid op.
Van de Fiscus
Artikel 43 De Fiscus is belast met het opmaken van een begroting voor
en de afrekening van het verenigingsjaar.
Artikel 44 De Fiscus en de Fiscus vereniging voeren regelmatig overleg
met betrekking tot de invordering en het beheer van de gelden van de
reünisten. Artikel 45
1. Namens het Reünistenbestuur legt de Fiscus schriftelijk rekening en
verantwoording af aan de Reünistenraad en de Algemene
Ledenvergadering.
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2. Deze rekening en verantwoording dienen vergezeld te zijn van het
verslag van de financiële commissie.
Artikel 46 Hij draagt zorg dat alle bescheiden, het fiscaat betreffende, in
het archief gedeponeerd worden.
Van de Commissaris
Artikel 47 Het taakgebied van de Commissaris omvat het commissariaat
activiteiten en het commissariaat externe. De functie van Commissaris
kan door meer dan een persoon worden uitgeoefend, afhankelijk van hun
specifieke deeltaak Commissaris activiteiten en Commissaris externe te
noemen.
Artikel 48 De Commissaris activiteiten is in het bijzonder belast met de
organisatie van de activiteiten voor reünisten, uiteengezet in het
Reünistenbeleid en in hoofdstuk 3.
Artikel 49 De Commissaris externe is in het bijzonder verantwoordelijk
voor de samenstelling en uitgave van de ReünistenVox, de website, de
werving van reünisten onder voormalige leden van het Collegium en voor
de acquisitie.
Artikel 50 De Commissaris werkt nauw samen met commissies van het
Reünistenbestuur en van het Collegium.
Van de overige taakverdeling
Artikel 51 Het Reünistenbestuur en elk van zijn leden houden een
handleiding bij, waarin zijn werkzaamheden zo volledig mogelijk vermeld
worden.
Artikel 52 Bij zijn aftreden draagt een lid van het Reünistenbestuur al
datgene over wat hij in die hoedanigheid onder zich heeft; hij werkt zijn
opvolger naar behoren in.

Hoofdstuk 6 – Van de gelden
Artikel 53 De contributie voor reünisten bedraagt 20 euro. Daarvan komt
15 euro ten goede aan de begroting van het Reünistenbestuur; de overige
5 euro komt ten goede aan de begroting van het Collegium.
Artikel 54
1. De Fiscus vereniging legt de bepalingen, vervat in de artikelen 138 tot
en met 147 van het huishoudelijk reglement ten uitvoer.
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2. Namens de Fiscus vereniging is de Fiscus verantwoordelijk voor de
correspondentie met reünisten over de tenuitvoerlegging van de
bepalingen vervat in 139 tot en met 146 van het huishoudelijk
reglement. Voor het overige is de Fiscus vereniging verantwoordelijk.

Hoofdstuk 7 – Van de Reünistenraad
Van de algemene bepalingen
Artikel 55 Het bestuur draagt er zorg voor dat er te allen tijde een
Reünistenraad is. De Reünistenraad is een onafhankelijk adviesorgaan dat
het Reünistenbestuur en het bestuur advies geeft over het
Reünistenbeleid en de uitvoering daarvan. De leden van de Reünistenraad
behartigen ieder onafhankelijk de belangen van reünisten, in het
bijzonder die van de reünisten afkomstig uit de leeftijdsgroep waartoe het
lid van de Reünistenraad behoort.
Artikel 56
1. De Reünistenraad bestaat uit ten minste zes reünisten, afkomstig uit
drie leeftijdsgroepen gebaseerd op het aantal jaren sinds de aankomst
op het Collegium, te weten reünisten jonger dan zestiendejaars,
zestiendejaars tot en met dertigstejaars reünisten en reünisten ouder
dan dertigstejaars. Elke leeftijdsgroep is vertegenwoordigd door ten
minste twee leden van de Reünistenraad. Tevens kunnen ten hoogste
twee oud-leden van het bestuur, ook als zij nog geen reünist zijn, lid
zijn van de Reünistenraad.
2. De Reünistenraad kiest uit zijn midden een voorzitter, welke
afkomstig is uit de jongste leeftijdsgroep.
Artikel 57
1. Leden van de Reünistenraad worden door de Algemene
Ledenvergadering benoemd en ontslagen.
2. Benoeming en herbenoeming geschieden op voorstel van het bestuur
voor een termijn van drie verenigingsjaren. Herbenoeming is eenmaal
mogelijk. Leden van de Reünistenraad blijven tot de leeftijdsgroep
behoren waarin zij benoemd zijn.
3. Ontslag geschiedt op voorstel van het bestuur hetzij na een verzoek
daartoe van de betrokkene hetzij na beëindiging van het lidmaatschap
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overeenkomstig het huishoudelijk reglement hetzij na afloop van de
termijn uit lid 2.
Van de vergadering
Artikel 58
1. Het Reünistenbestuur roept ten minste eenmaal per jaar een
vergadering bijeen met de leden van de Reünistenraad uit elk van de
leeftijdsgroepen afzonderlijk en het bestuur.
2. Het Reünistenbestuur roept ten minste eenmaal een vergadering
bijeen met alle leden van Reünistenraad en het bestuur.
3. Indien de Reünistenraad bij volstrekte meerderheid van het aantal
leden van de Reünistenraad een vergadering met het
Reünistenbestuur wenst, is het Reünistenbestuur verplicht zo een
vergadering bijeen te roepen. De voorzitter van de Reünistenraad
brengt het Reünistenbestuur van een dergelijke wens op de hoogte.
Artikel 59
1. De leden van de Reünistenraad hebben steeds het recht inzage in alle
stukken van het Reünistenbestuur.
2. De ingekomen en uitgegane stukken, ten aanzien waarvan het
Reünistenbestuur dit wenselijk acht, deelt het met de Reünistenraad.

Hoofdstuk 8 – Slotbepalingen
Artikel 60
1. Hoofdstuk 8 van het huishoudelijk reglement is onverminderd van
toepassing op reünisten, behoudens de aanvullingen en afwijkingen in
dit artikel.
2. Het Reünistenbestuur is belanghebbende als bedoeld in artikel 189 lid
1, 194 lid 3 en 195 lid 3 van het huishoudelijk reglement.
3. De rechtsprekende organen zijn niet bevoegd tot het opleggen van
een schorsing van reünisten. De beperking van rechten is mogelijk
voor de rechten zoals genoemd in artikel 8.
Artikel 61 Wijziging van dit reglement kan slechts plaatshebben op
voorstel van het bestuur, na overleg met het Reünistenbestuur, van ten
minste vijf procent van het aantal reünisten, afgerond op een reünist naar
boven, of van ten minste tien procent van het aantal leden, afgerond op
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een lid naar boven. De voorgestelde wijziging wordt ten minste acht
dagen voor de vergadering waarin de behandeling ervan plaatsvindt ad
Valvas bekendgemaakt.
Artikel 62 In zaken waarin de Statuten en de reglementen niet voorzien
beslist het bestuur (artikel 48 Statuten).

Overal waar “hij’ genoemd wordt als verwijzing naar een
persoon kan uiteraard ook “zij” gelezen worden.
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Richtlijnen Strijdbeurten
De Richtlijnen Strijdbeurten zijn richtlijnen als bedoeld in artikel 197 van
het huishoudelijk reglement en kunnen elk jaar opnieuw bepaald worden
door het Veritas Bestuur. Het wijzigen van het boetesysteem dat
onderdeel is van de Richtlijnen Strijdbeurten is slechts mogelijk na
bekrachtiging door de Algemene Ledenvergadering.
Eerstejaars zijn zelf verantwoordelijk voor het inplannen van gemiste
strijdbeurten en volbrengen van hun strijdbeurten. Inplannen kan alleen
bij de beheerder Jan Kraaijeveld (jan@veritas.nl) en bij zijn afwezigheid
de Vicarius Bedrijf 2 (vicariusbedrijf2@veritas.nl) en is slechts geldig met
een bevestiging.
Tijdens uitoefenen van de strijdbeurt zijn de volgende activiteiten niet
toegestaan:
Het nuttigen van enige alcoholhoudende drank
Het gebruik van mobiele telefoons buiten de pauze
Het roken van tabaksproducten buiten de pauze
Om in aanmerking te komen voor één van de zomercommissies
(bijvoorbeeld: LOCO, PIC, KP, Zorg, Annuariumcommissie) en andere
UIT-gerelateerde commissies (zoals de PromoCie), moet een eerstejaars
voor de aanvang van de UIT (zaterdag 8 augustus 2020) alle vijf de
strijdbeurten hebben voldaan. Let op: een ingeplande strijdbeurt is géén
volbrachte strijdbeurt.
Alle eerstejaars die nog geen vijf strijdbeurten hebben volbracht dan
wel ingepland voor aanvang van de binnenweek (zaterdag 22 augustus
2020) van de introductieperiode, zijn geschorst tijdens de ledenavonden.
Eerstejaars welke voor aanvang van het nieuwe verenigingsjaar (maandag
31 augustus 2020) hun vijf strijdbeurten niet hebben volbracht dan wel
ingepland zijn geschorst gedurende het 132ste verenigingsjaar tot het
moment dat zij al hun openstaande strijdbeurten hebben voltooid.
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Als een opgelegde boete van een gemiste strijdbeurt niet binnen de finale
betalingstermijn is betaald, volgt er een schorsing totdat er
daadwerkelijk betaald is.
Wanneer een eerstejaars wel aanwezig is op activiteiten waar hem/haar
de toegang tot ontzegd is middels een schorsing zal hij/zij direct worden
verwijderd, tevens zal zijn/haar schorsing met een week worden verlengd
en ontvangen zij een boete van 40 euro. Een schorsing betekent
uitsluiting van deelname aan elke commissie en activiteit die aan Veritas
gerelateerd is (bijvoorbeeld: LOCO, PIC, en alle andere lopende- en
piekcommissies). Voor strijdbeurten krijgt de eerstejaars vanzelfsprekend
toegang tot het pand, al dienen ze het pand gelijk na de strijdbeurt te
verlaten.

Boetesysteem Richtlijnen Strijdbeurten
Eerstejaars die hun strijdbeurt missen zonder (bewijs van) toestemming
van de beheerder Jan Kraaijeveld (bij zijn afwezigheid van de Vicarius
Bedrijf 2) krijgen een boete van 35 euro opgelegd. Wanneer een
eerstejaars verhinderd is voor de strijdbeurt, is de persoon in kwestie
verantwoordelijk voor het ruilen van de strijdbeurt, dit geldt ook in het
geval van ziekte. Als er geen vervanging is geregeld, volgt er een boete.
Deze boete loopt per gemiste strijdbeurt op met 35 euro (1e keer 35 euro
boete, 2e keer 70 euro boete, etc.).

Borg
De 100 euro borg zal worden uitgekeerd op het moment dat de vijf
strijdbeurten zijn voltooid. De borg zal worden uitgekeerd op de
(leden)pas, dit is mogelijk tot en met vrijdag 23 oktober 2020. Na deze
datum vervalt het recht op teruggave van de borg. Eerstejaars die niet al
hun strijdbeurten hebben voldaan en die zich bij de ab Actis Collegii /
Externe gedurende het jaar hebben uitgeschreven als lid van het
Collegium, krijgen per voltooide strijdbeurt 20 euro van de borg terug.
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Borgsysteem eerstejaars clubopdrachten
Na de inauguratie (27 november 2019) wordt er een borg van €300,- per
eerstejaars jaarclub afgedragen aan Stichting Veritas Beheer. De SVB
ontvangt dit bedrag uiterlijk 6 december 2019 op haar rekeningcourant
onder vermelding van de naam van de jaarclub. Neemt de club zijn of
haar verantwoordelijkheid en worden alle verplichte clubopdrachten in
het eerste jaar naar behoren uitgevoerd dan wordt de borg nadat de
verplichte clubopdrachten zijn vervuld volledig teruggestort. Schiet een
club bij een verplichte clubopdracht tekort dan wordt een gedeelte van
de borg ingehouden én is de club niet welkom op het desbetreffende
evenement. Wanneer er leden van de jaarclub toch naar het evenement
komen, wordt het bedrag dat werd ingehouden voor de tekortkoming
verdubbeld. Of een club te weinig inzet toont zal worden beoordeeld
door het Veritas Bestuur in samenspraak met de commissies die de
clubopdracht nodig hebben. Dit wordt op de dag zelf beslist.
Boetes missen strijdbeurt grote evenementen
C.S. Veritas is voor en door leden. Er worden veel evenementen
georganiseerd door leden voor leden. Hierom doet het Veritas Bestuur
o.a. een beroep op eerstejaarsleden die zijn ingedeeld voor hun
strijdbeurten. Elke eerstejaars Veritijn wordt ingepland voor vijf
strijdbeurten van elk ongeveer acht uur. Dit betekent dat het Veritas
Bestuur en de relevante commissies sterk afhankelijk zijn van de
aanwezigheid van deze ‘strijders’. In de realiteit blijkt dat deze eerstejaars
het nogal eens laten afweten en niet komen opdagen.. Zeker bij grote
evenementen zoals de UITperiode, Hattrick, VVV-dagen, Ouderdagen,
Dies Natalis, Benefietconcert, DagDixo en Hockeytoernooi is deze
onvermelde afwezigheid een groot probleem voor de continuïteit van de
dag. Hierom zijn de boetes, die normaliter gehanteerd worden bij het
missen van een strijdbeurt, bij grote evenementen hoger om te zorgen dat
eerstejaars minder snel afwezig zijn.
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De boeteverdeling is als volgt:
Normale dagen
Aantal
keer
afwezig
1e keer afwezig
2e keer afwezig
3e keer afwezig
4e keer afwezig
5e keer afwezig

Boete
€ 35,00
€ 70,00
€ 105,00
€ 140,00
€ 175,00

Grote evenementen
Aantal
keer
afwezig
1e keer afwezig
2e keer afwezig
3e keer afwezig
4e keer afwezig
5e keer afwezig

Boete
€50,€85,€120,€155,€190,-

Voor het verenigingsjaar 2019 – 2020 gelden de volgende periodes:
Dagdixo > woensdag 19 november 2019
VVV-dagen > van vrijdag 14 februari 2020 tot en met maandag 17
februari 2020
Hattrick > van maandag 9 maart 2020 tot en met maandag 16 maart 2020
Ouderdagen > van vrijdag 8 mei 2020 tot en met maandag 11 mei 2020
Dies Natalis > van woensdag 20 mei 2020 tot en met 29 mei 2020
Benefietconcert > van zaterdag 6 juni 2020 tot en met maandag 8 juni
2020
Hockeytoernooi > zaterdag 13 juni 2020
UITperiode > van vrijdag 7 augustus 2020 tot en met maandag 17
augustus 2020
Per verenigingsjaar worden deze data opnieuw vastgesteld.
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Richtlijnen Rechtspraak
De Richtlijnen Rechtspraak zijn richtlijnen als bedoeld in artikel 197 van
het huishoudelijk reglement. Zij zullen naar redelijkheid en billijkheid
worden ingevuld. Afwijking van de Richtlijnen Rechtspraak is mogelijk,
afhankelijk van de aard en ernst van het delict.
Schending van de Veritijnse normen en waarden: Ten
minste een week schorsing.
Overlast buiten binnen het gehoor- en gezichtsveld van het
Collegium of in het Voorhuys na 23.00 uur: 2 weken schorsing en
boete van 20 euro.
Het zich onrechtmatig bevinden op het (tussen-)dak of het
onrechtmatig openen van de nooddeuren naar het (tussen-)dak: 6
weken schorsing en boete van 150 euro.
Het zich onrechtmatig bevinden op de brandtrap:
Een opzegging van het lidmaatschap en vergoeding van kosten van het
verwijderen van de trap.
Hinderen van bestuurslid/sluiter/portier:
2 weken schorsing.
Fysiek geweld jegens of door lid:
10 weken schorsing.
Fysiek geweld jegens of door bestuurslid/sluiter/portier:
15 weken schorsing.
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Overtredingen van de gedragscode tijdens de Introductietijd:
Schorsing van 15 weken en uitsluiting van de huidige en komende
Introductietijd. Tevens vervalt het recht op een eventuele positie binnen
de Auxiliares.
Het creëren van open vuur
8 weken schorsing, een boete van 150 euro, vergoeding van de schade.
Slopen van pand:
8 weken schorsing, boete tot maximaal 150 euro en vergoeding van de
schade.
Bekladden van het pand:
2 weken schorsing, een boete van 20 euro en vergoeding van de schade.
Onrechtmatig gebruik van brandslang of brandblusser:
6 weken schorsing, boete 150 euro en vergoeding van de schade.
Onrechtmatig gebruik van tussendeur: 4
weken schorsing en boete 60 euro.
Onrechtmatig inslaan van handbrandmelder:
10 weken schorsing, boete 500 euro en vergoeding van de schade
Breken van een glas:
Betalen van 1 euro.
Gooien of gericht werpen van glas:
2 tot 6 weken schorsing.
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Het bestelen van personen, het Collegium, de SVB of de SVEH:
8 weken schorsing. Het Bestuur houdt zich tevens het recht voor om de
diefstal aan te geven bij de politie en indien toepasselijk camerabeelden
te overhandigen.
Het gebruik, handel en bezit van softdrugs:
Inbeslagname van de drugs en onmiddellijke verwijdering van de persoon
in kwestie, een schorsing van minimaal 4 weken.
Het gebruik, handel en bezit van harddrugs:
Inbeslagname van de drugs, onmiddellijke verwijdering en opzegging van
het lidmaatschap namens de vereniging van de persoon in kwestie. Bij
een gegrond vermoeden kan het bestuur een drugstest afnemen van het
lid wat verdacht wordt van harddrugsgebruik conform het Protocol
drugstest. Het weigeren van een test staat gelijk aan een positieve uitslag.
Roken in de niet daarvoor bestemde ruimtes of buiten binnen het
gehoor- en gezichtsveld van het Collegium:
2 weken schorsing, een boete van 20 euro en vergoeding van de schade.
Het meenemen van alcohol van binnen naar buiten het pand:
2 weken schorsing en een boete van 20 euro. Dit geldt niet indien het
Collegium een activiteit organiseert buiten het pand waarvoor een
tapvergunning is aangevraagd en verkregen.
Overtreding van schorsing:
Onmiddellijke verwijdering uit het pand, een verlenging van de schorsing
met twee weken en een boete van 40 euro.
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Het drinken van alcohol door of het verstrekken van alcohol aan
een minderjarige:
Minderjarige introducés worden bij overtreding verwijderd uit de
sociëteit ‘het Eigen Huis’. Het lid dat heeft geïntroduceerd wordt
verwijderd uit het pand, krijgt een schorsing van 6 weken en een boete
van €150, -. Een lid dat alcohol heeft verschaft aan de minderjarige zal
verwijderd worden uit de sociëteit ‘het Eigen Huis’. Tevens zal het lid in
kwestie een schorsing van 6 weken en een boete van €150, - worden
opgelegd.
Introducé
Elk lid of verband dat introduceert, is verantwoordelijk voor het doen of
laten van zijn of haar introducé. Elke overtreding veroorzaakt door de
introducé zal door middel van boetes en/of schorsingen worden
doorberekend aan het lid dat introduceert. Tevens zijn externen onder de
18 jaar de toegang tot het pand ontzegd. Uitzonderingen hierop worden
alleen in overleg met het bestuur gemaakt.
Overtreding van de Veritijnse Richtlijnen Rechtspraak bij een
zustervereniging:
Incidenten die plaatsvinden bij een zustervereniging door leden van het
Collegium, worden via de Richtlijnen Rechtspraak van het Collegium
berecht.
Jurisdictie:
De Veritijnse normen moeten ook gehandhaafd worden buiten het pand.
Hierbij geldt een gebied dat het gehoor- en gezichtsveld beslaat en
activiteiten georganiseerd door of met behulp van het Collegium.
Voor de toepasselijkheid van de Richtlijnen Rechtspraak worden
verbanden gelijk gesteld met leden met dien verstande dat één week
schorsing gelijk staat aan 20 euro boete. Indien een overtreding voorstel
tot royement tot gevolg heeft, zal door het bestuur en de
80

statutencommissie als rechtsprekend orgaan in eerste aanleg een gepaste
straf opgelegd worden.
Recidive richtlijn
Het bestuur en de statutencommissie als rechtsprekend orgaan in eerste
aanleg leggen strafverhoging op als iemand binnen de periode van een
jaar na zijn eerste schorsing, opnieuw een schorsing krijgt opgelegd. Na
afloop van de termijn van een jaar geldt de verhoging niet meer.
Verhoging geldt alleen voor schorsingen en niet voor boetes. Bij een
nieuwe schorsing gaat de termijn weer lopen, met dien verstande dat bij
een nieuwe schorsing een nog zwaardere strafverhoging volgt. De
strafverhoging zal er trapsgewijs zo uitzien:
1e schorsing
100 %
2e schorsing
150 %, afronding naar boven in hele weken
e
3 schorsing
200 %
4e schorsing
300 % (maximaal 6 maanden)
5e schorsing
6 maanden, en als de zwaarte van de feiten dit
rechtvaardigen, voorstel tot royement tijdens
de Algemene Ledenvergadering
Deze richtlijn is uitgevaardigd door het Bestuur van 131e verenigingsjaar
van het Collegium Studiosorum Veritas en treedt in werking op 27
november 2019.
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