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STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING ‘SWOP’ 

 
TITEL I. De vereniging 

 

Artikel 1. Naam    
De vereniging draagt de naam “Studenten Werkgroep Opleiding geneeskunde”, afgekort SWOP. 

   
  

Artikel 2: Zetel    
De vereniging is gevestigd te 8890 Dadizele, Bakkerhoeksstraat 25. De vereniging ressorteert onder het 
gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen. 
De vennoten kunnen door middel van een unaniem akkoord de zetel verplaatsen. 

   
  

Artikel 3: Wezen van de vereniging    
De vereniging houdt zich bezig met de opleiding geneeskunde aan de Universiteit Gent. Ze 
onderhoudt constructieve relaties met de Vlaamse Geneeskundige Kring VZW (afgekort: VGK ; 
ondernemingsnummer 0698.864.709), met het Vlaams Geneeskundig Studenten Overleg (FV VGSO), 
met de Studentenraad van de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen (FV StuGG) en 
met de Belgian Medical Student Association Gent (FV BeMSA Gent). 

   
  

Artikel 4: Duur van de vereniging    
De vereniging werd opgericht in 1997. De vereniging bestaat voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde 
ontbonden worden. Elk academiejaar zullen deze statuten herzien en herwerkt worden. 

 
 

Artikel 5: Doel van de vereniging    
De vereniging heeft tot doel: 

a. Het vormen van een spreekforum voor alle studenten geneeskunde van de UGent. 
b. Het optimaliseren van de communicatie tussen de verschillende 

studentenvertegenwoordigers van de opleiding geneeskunde uit de faculteitsraad, de 
beleidscel, de opleidingscommissie, de cel interne kwaliteitszorg, de stagecommissie en de 
jaarvertegenwoordigers. 

c. Het bundelen van problemen binnen elk studiejaar en het bundelen van problemen die één 
studiejaar overstijgen. Een advies over deze problemen kan gegeven worden vanuit de 
vereniging naar het beleid toe. 

d. Formuleren en verdedigen van studentenstandpunten over de interuniversitaire, 
universitaire en facultaire beleidszaken. Ook over kwesties betreffende het beleid op vlak 
van gezondheidszorg kan een standpunt ingenomen worden in naam van de 
geneeskundestudenten van de UGent. 
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Het statutair doel zal getracht worden zo goed mogelijk verwezenlijkt te worden door: 
a. Het minimaal zesmaal bijeenkomen per academiejaar van jaarvertegenwoordigers en 

actieve SWOP-leden. 
b. Het communiceren van gemeenschappelijke standpunten van de geneeskundestudenten 

van de UGent naar bevoegde instanties en betrokkenen. 
c. Het verdedigen van de belangen van de geneeskundestudenten aan de UGent in alle 

betrokken raden, commissies, cellen en instanties. 
d. Het houden van bevragingen en enquêtes in een betrokken studiejaar. 
e. Het zorgen voor een aanspreekpunt binnen elk studiejaar (de jaarvertegenwoordiger, zie 

infra). 
f. Het organiseren van activiteiten om studenten geneeskunde aan de UGent samen te 

brengen en hun mening te verkrijgen. Ook mogen activiteiten georganiseerd worden om 
SWOP meer bekendheid te geven. Voorbeelden van mogelijke activiteiten zijn een quiz of een 
aflevering van House MD samen kijken met commentaar van enkele professoren. 

g. Het organiseren van activiteiten om de teamgeest binnen de vereniging SWOP zelf te 
versterken. 

 
Om het statutaire doel zo goed mogelijk te verwezenlijken, mogen ook sponsoractiviteiten 
georganiseerd worden. 
Alle financiële middelen van de vereniging zullen gebruikt worden om het bovenvermelde statutaire 
doel zo goed mogelijk trachten te verwezenlijken. Onder geen beding zullen de gelden van deze 
vereniging gebruikt worden voor het persoonlijke voordeel van een van de bestuurders en/of leden. Er 
is een strikte scheiding tussen persoonlijk kapitaal van de bestuurders en het vermogen van SWOP. 
Alle beslissingen binnen SWOP zijn niet bindend en aldus adviserend. Een uitzondering geldt voor deze 
statuten: deze zijn wel bindend. Ook de verkiezingen van het bestuur van SWOP zijn bindend. SWOP is 
een onafhankelijke vereniging. SWOP is bewust onafhankelijk van elke politieke strekking. 
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TITEL II. Raad van bestuur 
 

Artikel 6: Algemeen    
De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur bestaand uit 9 bestuurders onder haar leden 
samengesteld, namelijk een voorzitter, een vice-voorzitter, een secretaris, een penningmeester, twee 
blok- en lijnverantwoordelijken, een SWOP-ICT, een SWOP-PR en een LOME. 
De bestuurders en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging. Ze 
hebben geen recht op een aandeel in de behaalde winsten en kunnen geen opbrengsten halen uit de 
vereniging waardoor zij zich individueel verrijken. Bij uittreding, uitsluiting of overlijden kunnen zij nooit 
teruggave of vergoeding vorderen voor gestorte bijdragen of gedane inbrengen. 

 
 

Artikel 7: Samenstelling en benoeming    
Het bestuur in zijn geheel heeft de eindverantwoordelijkheid in het formuleren en verdedigen van 
studentenstandpunten over interuniversitaire, universitaire en facultaire beleidszaken. 

 
§1: De samenstelling van het bestuur 

1. Voorzitter: 
a. Leidt de vergadering, stelt samen met het bestuur de agenda op, verdedigt te 

gepasten tijde de standpunten van SWOP naar derden toe, zetelt in de 
opleidingscommissie en in de beleidscel als permanent genodigde en zorgt voor het 
uitnodigen van de leden voor de vergaderingen. 

b. Heeft bij gelijke stemming de doorslaggevende stem. 
c. Heeft het recht, in naam van de volledige werkgroep, beslissingen te nemen in geval 

van hoogdringende beslissingen, mits nadien verantwoording wordt afgelegd aan 
het voltallige bestuur en de SWOP-leden. 

d. Zorgt voor de organisatie van de verkiezingen. 
2. Vice-voorzitter: 

a. Heeft volledige kennis van zaken en neemt de taken over bij afwezigheid van de 
voorzitter. 

b. Staat de voorzitter bij in al zijn/haar taken zoals hierboven vermeld. 
c. Is verantwoordelijk voor het contact met studentenvertegenwoordigers van de 

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. 
3. Secretaris: 

a. Notuleert het verslag van de vergadering. 
b. Helpt bij het opstellen van de agenda. 
c. Zorgt voor de aanwezigheidslijsten. 
d. Is verantwoordelijk voor de praktische uitwerking van het jaarverslag. 
e. Houdt de takenlijst bij. 
f. Vult de ledenlijst aan. 
g. Is de beheerder van de digitale documenten. 

4. SWOP-PR: 
a. Fungeert als contactpersoon tussen de Vlaamse Geneeskundige Kring en SWOP en 

als algemeen aanspreekpunt voor alle leden, 
b. Vertegenwoordigt SWOP op alle activiteiten van de VGK. 
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c. Betrekt geneeskundestudenten bij de werking van SWOP. 
d. Coördineert de organisatie van de evenementen die door SWOP worden 

georganiseerd 
5. Penningmeester: 

a. Is verantwoordelijk voor de financiën van SWOP. 
b. Staat in voor de communicatie met de financieel verantwoordelijke van StuGG. 

6. Twee blok- en lijnverantwoordelijken: 
a. Coördineren de studentenvertegenwoordiging in blok- en lijncommissies. 
b. Verzorgen de communicatie met de jaarvertegenwoordigers. 
c. Zijn verantwoordelijk voor het organiseren van de blok- en lijnevaluatie. 
d. Zetelen in de coördinatiecommissie. 

7. SWOP-ICT: 
a. Beheert de digitale communicatiekanalen. 
b. Onderhoudt de communicatie met externe ICT-verantwoordelijken zoals BeMSA- 

Web, VGK-Web, DICT, ICTO… 
c. Is verantwoordelijk voor het maken van posters en banners. 

8. LOME (Local Officer on Medical Education) 
a. Fungeert als contactpersoon tussen BeMSA en SWOP. Hiervoor is de LOME 

bestuurslid van zowel BeMSA als van SWOP. De LOME staat ook in voor de 
communicatie en samenwerking inzake thema’s gerelateerd aan Medical 
Education. 

b. Staat in voor het coördineren van alle SCOME-A-projecten (ICT-workshop, Durf 
Ondernemen, Insimu Quiz, Date Your Doctor, Medistitch). LOME staat ook in voor 
de communicatie naar het bestuur van SWOP en BeMSA over de stand van zaken 
van elk project en draagt de eindverantwoordelijkheid over deze projecten. Er is 
verder nog ruimte voor het organiseren van nieuwe en innovatieve projecten waar 
zowel SWOP als BeMSA bij betrokken zijn. 

c. Er blijft wel een strikte scheiding op vlak van werkingsgebied tussen BeMSA en 
SWOP. Voor het werkingsgebied van SWOP wordt verwezen naar artikel 5 van deze 
statuten. BeMSA houdt zich minder bezig met de opleiding op zich en meer met 
projecten gerelateerd aan de studierichting. Wel wordt er geijverd voor een zo vlot 
mogelijke samenwerking tussen beide organisaties. De LOME zal naar zijn/haar 
beste kunnen deze samenwerking zo goed mogelijk laten verlopen. 

 
§2: Stemgerechtigdheid 
Elke student die de opleiding geneeskunde volgt aan de Universiteit Gent, is automatisch lid van SWOP 
en bijgevolg gerechtigd elke vergadering bij te wonen. Enkel actieve SWOP-leden zijn stemgerechtigd. 
Men is een actief SWOP-lid als men minstens twee vergaderingen heeft bijgewoond van SWOP in het 
afgelopen bestuursjaar (met uitzondering van de kiesvergadering). De VGK mag één afgevaardigde 
sturen naar de verkiezingsvergadering van de SWOP-PR die de stem van de VGK vertegenwoordigt. Deze 
afgevaardigde hoeft nog geen vergadering te hebben bijgewoond en is wel stemgerechtigd. 
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§3: Organisatie verkiezingen 
Indien de voorzitter opkomt om zichzelf op te volgen, zal de verkiezing georganiseerd worden door de 
vice-voorzitter, als die zich niet verkiesbaar stelt als voorzitter. Indien dit wel het geval is, zal de 
secretaris de verkiezingen organiseren, als die zich niet verkiesbaar stelt als voorzitter. Als alle drie deze 
functies zich kandidaat stellen als voorzitter, zal de verkiezing georganiseerd worden door de oud- 
voorzitter van het jaar daarvoor. Als geen enkel van bovengenoemde personen verkiezingen kan 
organiseren, zal het huidig bestuur een actief SWOP-lid aanduiden voor het organiseren van deze 
verkiezing. 

 
§4: Benoeming van de bestuursleden (met uitzondering van SWOP-PR en LOME): 

a. Iedereen kan zich kandidaat stellen voor een bestuursfunctie binnen SWOP, mits de 
voorwaarde is voldaan dat de kandidaat minimaal twee vergaderingen heeft bijgewoond (met 
uitzondering van de kiesvergadering). De kandidaat moet minstens één jaar ervaring hebben 
in het bestuur van SWOP om zich kandidaat te stellen voor de functie van voorzitter. Er kan 
hier een uitzondering op gemaakt worden, zie §8: uitzondering. 

b. Het bestuur wordt elk academiejaar opnieuw verkozen op de voorlaatste of laatste SWOP- 
vergadering van het huidige academiejaar. Niet ingevulde functies kunnen eventueel 
verkozen worden op de eerstvolgende vergaderingen van het daaropvolgende 
academiejaar. De functie van voorzitter moet altijd ingevuld worden tijdens de 
verkiezingsvergadering, anders kan de vereniging haar activiteiten niet uitvoeren in het 
daaropvolgende academiejaar. 

c. Een kandidaat is verkozen bij minimaal een ⅔ meerderheid van de aanwezige 
stemgerechtigde leden. 

d. Bij meerdere kandidaten kunnen er meerdere stemrondes zijn. Als er in eerste instantie 
geen ⅔ meerderheid gehaald wordt, valt de kandidaat met de minste stemmen af en vindt 
er een tweede stemronde plaats. Men is verkozen als men dan ⅔ van de stemmen haalt. Dit 
proces herhaalt zich tot er nog maar twee kandidaten over zijn. Wanneer er slechts twee 
kandidaten over zijn, vindt nogmaals een stemming plaats waarbij men verkozen is bij een 
⅔ meerderheid. Indien geen enkele van de twee kandidaten een ⅔ meerderheid behaalt 
heeft, worden de kandidaten afzonderlijk enkele vragen voorgelegd en moeten ze hun 
kandidatuur motiveren. Hierna volgt een laatste stemronde waar een ½  meerderheid + 1 
stem volstaat. 

e. Indien een stemronde besluiteloos is, telt de stem van de huidige voorzitter dubbel. 
f. Stemmen bij volmacht is niet toegelaten. 
g. Indien er één iemand van de stemgerechtigden anoniem wenst te stemmen, kan dit 

onmogelijk geweigerd worden. Indien er meer dan één kandidaat opkomt voor een functie, 
zal er te allen tijde anoniem gestemd worden. 

 
§5: De benoeming van SWOP-PR: 
Indien de verkiezingsvergadering van SWOP plaatsvindt voor de verkiezingen van VGK wordt de SWOP-
PR als volgt verkozen: De SWOP-PR voor komend academiejaar wordt verkozen tijdens de 
voorlaatste/laatste SWOP- vergadering van het huidige academiejaar op dezelfde manier als de andere 
bestuursleden. Nadien moet de verkozen SWOP-PR goedgekeurd worden door de VGK.  

Indien de verkiezingsvergadering van SWOP plaatsvindt na de verkiezingen van VGK wordt de SWOP-PR 
als volgt verkozen: De voorgedragen kandidaat van VGK wordt verkozen tijdens de voorlaatste/laatste 
SWOP- vergadering van het huidige academiejaar op dezelfde manier als de andere bestuursleden, 
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maar §4a is hierbij niet meer van toepassing. Indien de voorgedragen kandidaat van VGK niet wordt 
goedgekeurd, geldt het scenario waarbij de verkiezingsvergadering van SWOP plaatsvindt voor de 
verkiezingen van VGK.  

 
§6: De benoeming van LOME: 
Aangezien LOME een bestuursfunctie is in zowel SWOP als BeMSA, zal de verkiezing gebeuren in beide 
verenigingen. 

Op de verkiezingsvergadering van SWOP en op deze van BeMSA (bij voorkeur niet op hetzelfde 
moment), zal een stemming gebeuren. 

1. Indien er één kandidaat is, moet deze aanvaard worden met minstens een ⅔ meerderheid 
binnen de verkiezingsvergaderingen van beide verenigingen. Als de kandidaat in een van beide 
verenigingen of in beide verenigingen geen ⅔ meerderheid haalt, zal deze functie weer 
opengesteld worden voor anderen om zich kandidaat te stellen 

2. Indien er meerdere kandidaten zijn, zal binnen de verkiezingsvergaderingen van SWOP en 
BeMSA anoniem gestemd worden. Er is één stemronde waarbij elke stemgerechtigde op één 
kandidaat mag stemmen. De voorzitter van de verkiezingen zal in het geheim deze stemmen 
tellen en zal een percentage van de stemmen toekennen aan elke kandidaat. Dit percentage 
blijft geheim, enkel de voorzitter van de verkiezingen kent dit. Na beide 
verkiezingsvergaderingen zullen de voorzitters van de verkiezingen van SWOP en BeMSA 
samenzitten. Alle kandidaten voor de LOME functie hebben nu een percentage van zowel 
BeMSA als van SWOP. Van deze twee percentages wordt het rekenkundig gemiddelde 
berekend voor elk van de kandidaten. De kandidaat met het hoogste percentage na deze 
berekening is verkozen als LOME.    

 
§7 De benoeming van de twee BLV’s 
De functie BLV is een doorgeeffunctie, waarbij één van hen de functie reeds uitvoerde in het jaar dat de 
verkiezing plaatsvindt. Indien geen van beide in staat is de functie nog een jaar uit te voeren, kunnen 
twee nieuwe kandidaten verkozen worden mits uitgebreide argumentatie. 
De twee BLV’s worden steeds afzonderlijk verkozen. Indien één van beide huidige BLV’s zich opnieuw 
verkiesbaar stelt, zal deze als eerste opnieuw gestemd worden door een akkoord/niet akkoord 
stemming. Indien deze kandidaat verkozen wordt, wordt de volgende BLV vervolgens verkozen zoals in 
artikel 7§4 vermeld wordt. 
Indien de huidige BLV niet verkozen wordt bij de akkoord/niet akkoord stemming, valt deze kandidaat 
af. De twee BLV’s worden vervolgens verkozen uit de andere kandidaten. Er kunnen meerdere 
stemrondes zijn. Elke stemgerechtigde stemt op twee verschillende kandidaten. De twee kandidaten 
met de meeste stemmen worden verkozen indien ze met hun stemmen elk ⅔ van de stemmen per 
kandidaat behalen. Indien slechts één kandidaat een ⅔ meerderheid bereikt heeft, wordt deze 
verkozen. Vervolgens wordt de tweede BLV verkozen zoals in artikel 7§4 vermeld wordt. De verkiezing 
verloopt eveneens op deze manier indien de huidige BLV zich niet meer kandidaat stelt of indien een 
BLV die de functie niet heeft uitgeoefend het afgelopen werkjaar, zich opnieuw verkiesbaar stelt. 
  
§8: Uitzondering: 
In het geval dat de kandidaat voor voorzitter niet minstens één jaar bestuurservaring heeft, kan een 
uitzondering gemaakt worden. Die uitzondering moet dan eerst gestemd worden (tijdens dezelfde 
verkiezingsvergadering) en is aanvaard bij minimaal een ⅔ meerderheid van de aanwezige 
stemgerechtigde leden. Enkel als deze uitzondering aanvaard wordt, kan die zich kandidaat stellen voor 
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de rol van voorzitter. Nadien moet de kandidaat-voorzitter nog steeds de gangbare 
verkiezingsprocedure volgen. 

  

Artikel 8: Duur mandaat    
Een bestuursmandaat geldt vanaf het moment van overdracht aan het begin van elk nieuw 
academiejaar en dat voor de periode van één jaar. De overdracht van bestuur vindt bij voorkeur plaats 
op het SWOP weekend, dat deel uitmaakt van StuGG week. 

 
 

Artikel 9: Werking    
 

§1: Het bestuur 
Het bestuur vergadert zoveel als nodig voor een gezonde werking van de vereniging. Elke bestuurlijke 
beslissing wordt genomen in unanimiteit onder het bestuur (Jana Dewulf, Matthias Hautekeete, Alegria 
Ferri Perez, Kuerten Ost, Marie Vandeputte, Siel Delrue, Roselynn De Roeck, Emmely Dumont, Jana 
Ooms). 

 
Het bestuursorgaan voor werkingsjaar 2019-2020 bestaat uit: 

- Voorzitter: Jana Dewulf, Bakkerhoeksstraat 25, 8890 Dadizele  
- Vice-voorzitter: Matthias Hautekeete, Hugo Verrieststraat 4, 8830 Hooglede 
- Secretaris: Alegria Ferri Perez, Lauwbergstraat 70, 8930 Menen 
- Penning: Kuerten Ost, Poelstraat 25A, 9280 Lebbeke 
- Blok- en lijnverantwoordelijken: 

o Marie Vandeputte, Rollegemstraat 58, 8880 Ledegem 
o Siel Delrue, Kruisabelestraat 35, 8000 Brugge 

- SWOP-PR: Roselynn De Roeck, Boektsestraat 35b, 1820 Perk 
- SWOP-ICT: Emmely Dumont, Sint-Annastraat 30, 9630 Zwalm 
- LOME: Jana Ooms, Dries 11, 9255 Opdorp 

 
Indien er zich in de vereniging problemen voordoen die het vertrouwen van de leden of derden ernstig 
schaden en tot gevolg hebben dat het beheer van de vereniging in het gedrang komt, kan de blokkering 
van de bankrekeningen voor verdere verrichtingen worden gevraagd door tenminste drie bestuurders 
gezamenlijk. 

 
§2: De vergadering 

1. De vereniging streeft naar een maandelijkse vergadering, waarbij de eerste zeker doorgaat in 
oktober. Tijdens blok-, examen- en vakantieperiodes gaan er geen vergaderingen door. Elk 
werkjaar zullen er minimaal zes vergaderingen georganiseerd worden. Bij voorkeur gaat deze 
vergadering door tussen de vergadering van de beleidscel en die van de opleidingscommissie 
zelf van de opleiding geneeskunde aan de UGent. 

2. De SWOP-leden worden ten laatste zondag voor de SWOP-vergadering uitgenodigd door de 
secretaris, waarbij zij het verslag van de vorige vergadering en de agenda van de actuele 
vergadering ontvangen. 

3. Elk lid kan punten toevoegen aan de agenda. 
4. Wanneer er gestemd moet worden over beleidszaken (bijvoorbeeld het SWOP-weekverslag 

en het budget), dient men hiervoor in quorum te zijn cfr. artikel 9, §2.5. Een voorstel wordt 
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aangenomen bij gewone meerderheid van stemmen. Indien er één iemand van de 
stemgerechtigden anoniem wenst te stemmen, kan dit onmogelijk geweigerd worden. 

5. De vergadering is in quorum als ten minste vijf van de zes studiejaren vertegenwoordigd zijn 
(door ten minste één van de jaarvertegenwoordigers of door een ander SWOP-lid uit dat 
jaar) EN alsook drie van de negen bestuursleden aanwezig zijn. 

6. Het bestuur kan het nodig achten om bestuursvergaderingen te organiseren ter 
voorbereiding van een vergadering, deze zijn niet bindend maar wel voorbereidend. 

7. Het bestuur kan het nodig achten een spoedbestuursvergadering te organiseren indien op 
zeer korte termijn een standpunt moet worden ingenomen. Het standpunt kan onmiddellijk 
naar buiten gebracht worden zonder goedkeuring van de vergadering, mits motivatie 
achteraf. 

8. Van elke vergadering wordt een verslag opgemaakt door de secretaris. Dit verslag wordt 
bewaard op de SWOP-drive die toegankelijk is voor alle actieve SWOP-leden. 

 
 

Artikel 10: Ontslag bestuurders    
De vrijwillige bestuurders blijven aan het hoofd van de feitelijke vereniging tot deze wordt ontbonden 
OF tot wanneer ze met stemming ontzet worden uit hun bestuursmandaat. 
Bestuurders kunnen uit hun bestuursmandaat gezet worden: 

1. In geval van niet naar behoren vervullen van een functie, ondanks verschillende informele 
contacten. Volgende procedure wordt opgestart: 

a. Een bestuurslid kan ter verantwoording geroepen worden door drie leden van het 
SWOP bestuur OF door drie actieve leden van SWOP. 

b. Deze verantwoording vindt plaats op de eerstvolgende algemene vergadering. De 
betrokkene heeft het recht zich te verdedigen tegenover de voltallige vergadering, 
gevolgd door een stemming. Een ⅔ meerderheid is nodig om een persoon uit 
zijn/haar functie te ontheffen. 

2. Bij ontslagname van een bestuurslid vindt er een nieuwe verkiezing plaats voor de 
desbetreffende functie. Deze verkiezing kan al plaatsvinden op dezelfde vergadering als die 
van de goedkeuring van ontslag. De verkiezingsprocedure zoals vermeld in artikel 7§4 blijft 
gelden. Indien de voorzitter zijn/haar ontslag geeft, moet dit goedgekeurd worden door de 
vergadering met een ⅔ meerderheid. De vice-voorzitter wordt in dat geval automatisch 
benoemd tot voorzitter. De functie van vice-voorzitter zal vanaf dat moment openstaan voor 
verkiezing. 

3. Als de goede werking van de vereniging niet meer gegarandeerd kan worden door het 
bestuur, kan elk actief SWOP-lid op de eerstvolgende vergadering een stemming 
organiseren om alle tegoeden van de vereniging te bevriezen en over te gaan tot nieuwe 
verkiezingen voor elke bestuursfunctie. Om deze procedure in gang te zetten, is een ⅔ 
meerderheid nodig van de vergadering onder stemgerechtigde leden, zoals vermeld in 
artikel 7§4. 
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TITEL III. Verantwoordelijke leden 
  

Artikel 11: Aanstelling leden  
Zoals reeds vermeld is elke student geneeskunde van de Universiteit Gent lid van SWOP door het 
officieel ingeschreven te zijn in de opleiding geneeskunde aan de UGent. 

 
§1: De jaarvertegenwoordiger 

1. De jaarvertegenwoordiger is de persoon die verkozen wordt tot SWOP-verantwoordelijke 
voor één studiejaar door de medestudenten van zijn jaar tijdens de 
jaarpraesidiumverkiezingen georganiseerd door VGK. SWOP telt in totaal zes functies voor 
jaarvertegenwoordigers. De functie van jaarvertegenwoordiger kan uitgeoefend worden in 
duo. 

2. Minstens één jaarvertegenwoordiger zetelt maandelijks in de opleidingscommissie als 
vertegenwoordiger van zijn/haar jaar. 

3. Minstens één jaarvertegenwoordiger neemt deel aan de vergaderingen van SWOP. Hij/zij 
lijst de problemen op die zich stellen in zijn/haar jaar en brengt deze aan tijdens de 
vergaderingen. 

4. Minstens één jaarvertegenwoordiger stelt zich voor in het begin van het jaar en maakt zich 
steeds kenbaar zodat de jaargenoten weten dat de jaarvertegenwoordiger de eerste 
contactpersoon is bij vragen of problemen allerhande. 

5. Minstens één jaarvertegenwoordiger informeert zijn/haar jaar omtrent relevante 
ontwikkelingen binnen de opleiding geneeskunde aan de UGent. 

6. Minstens één jaarvertegenwoordiger is een eerste aanspreekpunt voor zowel de docenten 
als studenten voor gelijk welke aangelegenheid. Indien nodig wordt de 
jaarvertegenwoordiger hierbij ondersteund door het SWOP-bestuur. 

 

§2: De VGSO delegatie 
Binnen de actieve SWOP-leden zal jaarlijks tijdens de verkiezingsvergadering ook een delegatieleider en 
zijn opvolger (vice-delegatieleider) gekozen worden die SWOP en haar belangen verdedigen op de 
algemene vergadering van het Vlaams Geneeskundig StudentenOverleg (afgekort: VGSO). De VGSO- 
delegatieleider zorgt voor een optimale verstandhouding tussen SWOP en VGSO, geeft terugkoppeling 
van VGSO naar SWOP en omgekeerd. Ook verdedigt de delegatieleider de belangen van alle studenten 
geneeskunde in Vlaanderen. 
VGSO-vergaderingen staan open voor alle studenten geneeskunde, zo ook voor de studenten aan de 
Universiteit Gent. De delegatieleider en zijn vice-delegatieleider dragen echter de stem van de Gentse 
geneeskundestudent binnen VGSO. 
Voor deze functies gelden de verkiezingsprocedures van het bestuur zoals beschreven in artikel 7§4. 

 
§3: Commissieleden 
Tijdens de eerste vergadering van een nieuw werkingsjaar zullen studenten gekozen worden die SWOP 
verdedigen en terugkoppelen naar SWOP binnen volgende commissies: 

- Cel Interne Kwaliteitszorg 
- Stagecommissie 
- Onderwijsinnovatie 
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- FCIGG 
- Commissie communicatie 
- Commissie onderzoek 
- Curriculumcommissie 
- Commissie internationalisering 
- Cel kwaliteitsvol onderwijs 

Elke student geneeskunde kan zich kandidaat stellen om te zetelen in een van deze commissies. 
Kandidaatstelling is voldoende om te kunnen zetelen. Indien er teveel kandidaten zijn, neemt de 
voorzitter het besluit wie zetelt in welke commissie. Er wordt wel verwacht dat de belangen van SWOP 
actief verdedigd worden binnen de commissies en dat er weldegelijk een terugkoppeling is naar de 
vergadering van SWOP. Hiervoor wordt aanwezigheid op SWOP-vergaderingen verwacht en een 
schriftelijke neerslag van de commissie. 

 
§4: Vertegenwoordiging in beleidscel 
De voorzitter en vice-voorzitter van SWOP zijn de studentenvertegenwoordigers in de beleidscel. Indien 
voorzitter en vice-voorzitter beide in master of beide in bachelor zitten, zal een SWOP-lid via stemming 
verkozen worden met een gewone meerderheid op de verkiezingsvergadering tot 
studentenvertegenwoordiger in de beleidscel. Dit SWOP-lid moet dan ofwel in master ofwel in bachelor 
zitten, zodat dit altijd complementair is met het jaar waarin de voorzitter zit. De voorzitter van SWOP is 
permanent genodigd. 

 
 

Artikel 12: Ontslag leden    
Elk verantwoordelijk lid kan unaniem door de bestuurders ontzet worden uit zijn/haar functie als 
verantwoordelijke indien er inbreuk is tegen de filosofie van de vereniging zoals vermeld in artikel 5. 
Idem indien er sprake is van machtsmisbruik vanuit de functie of als de functie gebruikt wordt voor 
persoonlijke doeleinden. 
Ook kan een verantwoordelijk lid ontzet worden door de vergadering. Dit gebeurt met dezelfde 
procedure als deze voor het ontslag van bestuurders (zie artikel 10). Na ontslag zal er een nieuwe 
verkiezing volgen volgens bovengenoemde procedures in artikel 11. Er geldt een uitzondering voor 
jaarvertegenwoordigers: deze zullen niet verkozen worden via VGK, maar nu via de 
verkiezingsprocedure die ook voor bestuursleden geldt (zie artikel 7§4) 
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TITEL IV. Administratieve bepalingen 
  
Artikel 13: Wijziging statuten    
Deze statuten kunnen te allen tijde gewijzigd worden door unanimiteit onder de bestuurders EN na 
goedkeuring op een vergadering van SWOP. De aanpassing van de statuten is pas definitief wanneer 

x Alle afgevaardigden van het bestuur aanwezig zijn en hun akkoord geven. 
x Elk jaar (al dan niet schriftelijk) vertegenwoordigd is door ten minste één van de 

jaarvertegenwoordigers die hun akkoord geven in het belang van het jaar dat zij 
vertegenwoordigen. 

x ⅔ van de aanwezigen op de vergadering, die gezien worden als actieve SWOP leden (=reeds 
2 of meerdere vergaderingen bijgewoond), hun akkoord geven. 

De statuten worden jaarlijks geëvalueerd op het SWOP weekend, dat deel uitmaakt van StuGG week. 
Elke wijziging van de statuten zal openlijk bekend gemaakt worden binnen de hele organisatie. 
Er kan in uitzonderlijke gevallen afgeweken worden van deze statuten. Een afwijking kan door elk SWOP- 
lid aangevraagd worden. Hiervan moet een schriftelijke neerslag genomen worden die unaniem door 
het bestuur EN unaniem door de vergadering goedgekeurd wordt. 

   
Artikel 14: Financiën    
SWOP heeft een bankrekening met bankrekeningnummer BE38 7370 4821 1972. De voorzitter, vice- 
voorzitter en penningmeester hebben toegang tot deze gelden. Zij zijn ook vertegenwoordiger bij de 
bank. De gelden op deze bankrekening staan onder het actief beheer van de penningmeester, die dit 
naar zijn best mogelijke kunnen zal beheren. De penningmeester moet hiervoor een boekhouding 
opstellen en moet verantwoording afleggen aan het bestuur. 
SWOP heeft een jaarlijks budget dat door de financieel verantwoordelijke van StuGG beheerd wordt. 
SWOP kan verder beslissen om zelf geld in te zamelen om de werking te ondersteunen en dit 
onafhankelijk van het decanaat. Dit geld wordt gebruikt om te trachten het statutair doel, zoals vermeld 
in artikel 5, zo goed mogelijk te bereiken. Een bestuurder zal het geld nooit gebruiken voor zijn eigen 
persoonlijke voordeel. 
De communicatie tussen de financieel verantwoordelijke van StuGG en SWOP verloopt via de 
penningmeester. 

 
Artikel 15: Ontbinding    
Bij ontbinding van de vereniging, om welke reden ook, moet het vermogen van de vereniging worden 
bestemd tot een doel dat aansluit bij het doel van de vereniging. De gelden worden hiervoor 
overgedragen aan StuGG, in het vertrouwen dat zij deze gelden zullen gebruiken voor het zo goed 
mogelijk verwezenlijken van het statutair doel van deze vereniging. 
Deze overeenkomst is van onbepaalde duur. Jaarlijks zal deze overeenkomst herzien worden en het 
bestuur (her)verkozen worden. 

 
Artikel 16: Toepasselijk recht    
Op deze feitelijke vereniging zijn de bepalingen van Boek 4: “De maatschap, de vennootschap onder 
firma en de commanditaire vennootschap” van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen van 
toepassing. 
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Opgesteld te GENT op 26/10/2020 in 1 origineel exemplaar in het bezit van de secretaris, Alegria 
Ferri Perez. Elke partij heeft toegang tot dit bestand op de online google drive. Deze statuten tellen 
12 bladzijden en 16 artikels. 

Handtekeningen van het bestuur en jaarvertegenwoordiging (naam, functie, handtekening)    

  
  

 DEWULF Jana 
Voorzitter   

HAUTEKEETE Matthias 
Vice-voorzitter   

OST Kuerten 
Penning  

  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 

FERRI PEREZ Alegria 

 
 
 
 
 

DELRUE Siel 

 
 
 
 
 

VANDEPUTTE Marie 
 Secretaris   BLV  BLV  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 

DUMONT Emmely 

 
 
 
 
 

DE ROECK Roselynn 

 
 
 
 
 

OOMS Jana 
 SWOP-ICT   SWOP-PR   LOME  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 

Jaarvertegenwoordiger 1e bach 

 
 
 
 
 

Jaarvertegenwoordiger 2e bach 

 
 
 
 
 

Jaarvertegenwoordiger 3e bach 
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 

Jaarvertegenwoordiger 1e mas 

 
 
 
 
 

Jaarvertegenwoordiger 2e mas 

 
 
 
 
 

Jaarvertegenwoordiger 3e mas 
  
  
  
  
  
  

   

     
 
 
 
 

(*) Deze pagina ondertekenen, handtekening voorafgegaan door de eigenhandig geschreven woorden: ‘Gelezen 
en goedgekeurd’ en 11 voorafgaande bladzijden paraferen door voorzitter 

Alegria
Stempel

Gebruiker
Potlood

Alegria
Stempel

Josephine De Vliegher
Stempel

Alegria
Stempel

Alegria
Stempel

Alegria
Stempel

Alegria
Stempel

Alegria
Stempel

Alegria
Stempel

Alegria
Stempel




