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Statuten voor de erkenning van instellingsoverschrijdende 
studentenorganisaties door Clubweb 

 
Preambule  
 
De studentenvoorzieningen van AP Hogeschool, de Hogere Zeevaartschool, Karel De Grote 
Hogeschool Antwerpen en de Universiteit Antwerpen creëren onder de naam Clubweb een 
kader en kansen om instellingsoverschrijdende studentenorganisaties met een werking aan 
AP Hogeschool, de Hogere Zeevaartschool, Karel De Grote Hogeschool en/of de Universiteit 
Antwerpen te erkennen en de onderlinge samenwerking daarmee te bestendigen. Het 
doelpubliek van deze erkenning zijn studentenorganisaties die zich niet enkel richten tot één 
van deze hoger onderwijsinstellingen maar op studenten van meerdere hoger 
onderwijsinstellingen.  
 
Studentenorganisaties die aan onderstaande statuten voldoen kunnen zich ieder 
academiejaar in mei kandidaat stellen in functie van een erkenning door Clubweb. 
De erkenning en opvolging gebeurt door medewerkers van de hoger onderwijsinstellingen 
die verbonden zijn aan Clubweb.  
 
In academiejaar 2021 - 2022 doorloopt Clubweb een proefjaar. Er zal tijdens dit proefjaar 
samen met onder andere de op dat moment erkende clubs bekeken worden waar 
mogelijk bijgestuurd kan worden. Indien bepaalde statuten niet haalbaar zijn kunnen er 
uitzonderingen aangevraagd worden bij Clubweb.  
 
  
Artikel 1. Samenstelling  
 

 Iedere studentenvereniging moet minstens 50 leden hebben.  
 Er moeten vanuit minstens drie onderwijsinstellingen telkens twee studenten 

per onderwijsinstelling vertegenwoordigd zijn in het bestuur/praesidium.  
 Het praesidium moet 100% bestaan uit studenten die studeren aan de 

onderwijsinstellingen van Clubweb.  
 De samenstelling van de leden van de studentenvereniging moet bestaan uit een mix 

van steeds minstens 10% van minstens drie Clubweb-onderwijsinstellingen.  
 Het hoogbestuur/hoogpraesidium (voorzitter/praeses, ondervoorzitter/vice-

praeses, financiën/quastor) moet uit studenten van minstens twee van 
de vier Clubweb-onderwijsinstellingen bestaan.  

 De praesidium-/bestuurssamenstelling en ledenlijst dient via een Excelbestand 
aan Clubweb bezorgd te worden, ten laatste op 15 oktober voor de werking van 
datzelfde academiejaar.  

  
 
 
 
 

 



Clubweb statuten  

 

Artikel 2. Activiteiten:  
 

 Studentenverenigingen kunnen lokalen aanvragen op de campus van iedere clubweb-
onderwijsinstelling om onder andere bestuurs-/praesidiumoverleg en activiteiten te 
organiseren.  

 Per semester moet er minstens één activiteit (fysiek aanwezig met bijvoorbeeld een 
workshop, lezing, debat, quiz, info-stand, TD, cantus of verkoopstand) per clubweb-
onderwijsinstelling doorgaan.  

 Clubweb probeert kansen te creëren voor studentenverenigingen met een erkenning 
vanuit Clubweb om deel te nemen aan activiteiten die georganiseerd worden op de 
campussen van de verschillende onderwijsinstellingen.  

 Deelname aan Kick off Antwerpen, jaarlijks georganiseerd door STAN is verplicht. 
 Elke vereniging ondertekent en volgt het Antwerps doop & feestcharter : 

https://kickoffantwerpen.be/onderteken-het-doopcharter/  
 Elke vereniging ondertekent en volgt het Vlaams kader doop en andere studentikoze 

activiteiten: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/vlaams-doopkader  
  

Artikel 3. Subsidies:  
 

 Iedere studentenvereniging krijgt per academiejaar een subsidie      van €300, 

aangevuld met €1 per aangesloten lid. 

Artikel 4. Verzekering  
 

 Iedere studentenvereniging sluit een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid en 
Lichamelijke ongevallen af voor alle leden van de vereniging.   
  

Artikel 5. Communicatie  
 
Studentenverenigingen krijgen toegang om via volgende kanalen te communiceren over hun 
werking en activiteiten:  

- AP Hogeschool (contactpersoon: stefanie.verbeke@ap.be):  
 Beeldschermen op de campus  
 Prikborden  
 Flyeren  
 Sociale mediakanalen  
 

- Karel De Grote Hogeschool (contactpersoon: marijke.damen@kdg.be):   

 Intranet (nieuwtjes)  

 Eénmaal take over op Instagram  

 Evenementen op de kalender KdG Studentenleven op intranet  

 Een stand op de openingsweken (één dag per KdG campus)  

 Infostanden/verkoopstanden (na de openingsweken) 

 Affiches op de campus  

 Flyeren  
 

https://kickoffantwerpen.be/onderteken-het-doopcharter/
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/vlaams-doopkader
mailto:stefanie.verbeke@ap.be
mailto:marijke.damen@kdg.be
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- Universiteit Antwerpen (contactpersoon: tinne.nijs@uantwerpen.be en 
eva.gregoir@uantwerpen.be):  

 Take-overs en posts op UAntwerpen sociale mediakanalen  
 Prikborden – posterrails   
 Beeldschermen op de campus 
 Flyeren   
 Infostanden/verkoopstanden  
 Verwijzing op de externe website van UAntwerpen  
 

- Hogere Zeevaartschool (contactpersoon: isabelle.dekkers@hzs.be):  
 Beeldschermen op de campus (via Blackboard)  
 Affiches op de campus  
 Flyeren  
 Facebookpagina STUVO HZS  

  
Artikel 6. Advies  
 

 Studentenverenigingen hebben de mogelijkheid om Clubweb aan te spreken voor 
juridisch advies.  

 Studentenverenigingen kunnen beroep doen op Clubweb voor vragen omtrent het 
verenigingsleven (onder andere bij conflicten en advies over het organiseren van 
evenementen). 

   
Artikel 7. Wettelijke voorwaarden  
 
De vereniging erkent de Rechten van de Mens en gaat akkoord met de letter en de geest van:  

 De universele verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM; 10/12/1948).  

 Het Europese verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden (EVRM; 04/11/1950). 

 Het Internationaal Verdrag van 19 december 1966 inzake burgerrechten en politieke 
rechten (I.V.B.P.R.). 

 De Belgische wet op het racisme van 30 juli 1981.  

 De studentenvereniging is zowel in haar werking als in haar doelstellingen 
democratisch en onthoudt zich van geweld en van het propageren ervan.  
 

Artikel 8. Sancties en tucht  
 
Elke student die deel uitmaakt van een studentenvereniging volgt het tucht- en 
ordereglement van de eigen instelling waar de student is ingeschreven. 
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Artikel 9. Aanvraag tot erkenning 
 Studentenvereninigen die door Clubweb erkend willen worden nemen contact op met 

de contactpersoon vanuit de onderwijsinstelling waar de aanvrager is ingeschreven en 
vullen het aanvraagformulier online in met bijhorende documenten. Aanvragen voor 
academiejaar 2021-2022 kunnen enkel gebeuren tussen 3 en 31 mei 2021.   

 Alle aanvragen worden verwerkt in mei en juni ‘21.  
 Ten laatste op 11 juli 2021 brengt Clubweb alle verenigingen op de hoogte van  de 

beslissing over hun aanvraag tot erkenning als Clubweb-vereniging. Indien er geen 
erkenning mogelijk is ontvangen de aanvragers een motivatie hiertoe.    

 De clubwebvertegenwoordigers van de vier onderwijsinstellingen bekijken samen of 
de studentenvereniging die een aanvraag doet in aanmerking komt en bepalen in 
consensus of de studentenvereniging al dan niet een erkenning ontvangt.   

 Indien er onenigheid ontstaat over het al dan niet toekennen van een erkenning tussen 
de vertegenwoordigers gaan de vertegenwoordigers te rade bij Stuvant.   

  
Contactpersonen: 

- AP Hogeschool: Stefanie Verbeke – stefanie.verbeke@ap.be 
- De Hogere Zeevaartschool: Isabelle Dekkers: isabelle.dekkers@hzs.be  
- Karel De Grote Hogeschool: Marijke Damen: marijke.damen@kdg.be  
- Universiteit Antwerpen: Tinne Nijs: tinne.nijs@uantwerpen.be en Eva Gregoir: 

eva.gregoir@uantwerpen.be  
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