SWAMP
The Society of Weird And Mad People

TITEL I. Benaming, zetel, doel en duur.

De naam van de vereniging is ‘The Society of Weird and Mad

Art. 1:

People’, afgekort SWAMP.

Art.2: De vereniging is gestoeld op het principe van het Vrij Onderzoek &
onderschrijft de minimumstatuten van het Brussels StudentenGenootschap,

Geen

Taal

Geen

Vrijheid

(BSGGTGV).

De

SWAMPstatuten dienen te worden beschouwd als een uitbreiding op
de minimumstatuten van het BSGGTGV.

Art. 3:

Alle artikels (exclusief artikel 2) gedefinieerd in de SWAMP-statuten
dienen als aanvulling

van de

artikels gedefinieerd in de

minimumstatuten van het BSGGTGV die betrekking hebben tot
dezelfde materie.

Art. 4: De zetel van de kring ligt bij het Brussels Studenten Genootschap,
Pleinlaan 2, 1050 Brussel.
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Art. 5:

De kring werd opgericht in september 1996 voor onbepaalde duur.
De stichtingsvergadering had plaats in studentenverblijf blok 89-92
op de Campus Oefenplein, Pleinlaan 2, 1050 Brussel.

Art. 6:

Met de oprichting van de kring werd een leemte opgevuld die was
ontstaan na het verdwijnen van Role Playing Games Club, Fantasy
without Frontiers.

Art. 7:

De vereniging erkent de “Universele verklaring van de rechten van
de mens” en het “Europees verdrag tot bescherming van de rechten
van de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekent te Rome
op 4 november 1950: Titel I (art 1 tot en met 18)(B.S.
19/08/1955)”.

Art. 7bis: Orks worden door de vereniging niet beschouwd als vallende onder
de “Universele verklaring van de rechten van de mens”.

Art. 8: Het doel van de kring is het spelen van spellen en het ter beschikking
stellen van de nodige infrastructuur hiervoor door middel van het
streven naar een vast speellokaal op of in de buurt van de VUB. Het
spelen van spellen gaat gepaard met het organiseren van
spelletjesavonden.

Art. 8bis: Een spelletjesavond is een activiteit van SWAMP. Deze activiteit
wordt gekenmerkt door het spelen van allerhande spelletjes. Dit
bevat maar is niet gelimiteerd tot : gezelschapsspelen, bordspelen,
kaartspelen, dobbelsteenspelen, videogames, roleplayinggames,
praatavonden, ... . Cantussen, liedjesavonden en TD’s behoren niet
tot een spelletjesavond.
De infrastructuur die nodig is om een spelletjesavond te huizen is:

een lokaal

dat ruimte heeft voor minstens 20 leden van SWAMP, genodigden
van SWAMP en bezoekers van SWAMP. Deze ruimte heeft propere
en stabiele tafels en stoelen nodig gelijk aan de
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noden van het minimum aantal leden van SWAMP, genodigden van
SWAMP en bezoekers van SWAMP.

Art. 9: Alle activa en passiva verworven door de kring die nodig zijn voor de
uitoefening van het doel van de kring zoals gedefinieerd in artikel 8
zijn eigendom van de kring. Deze worden in beheer genomen door
het bestuur.

Titel II. De leden
Art. 10:

De kring telt effectieve leden, sympathiserende leden en ereleden.

Art. 11:

Het lidmaatschap wordt verkregen door aankoop van een lidkaart,
het weze een gewone of een erelidkaart. Eenieder die een lidkaart
gekocht heeft én gedoopt is bij SWAMP verkrijgt de status van
effectief (ere-)lid. Alle andere leden zijn sympathiserende leden.
Oud-voorzitters behouden alle rechten van effectieve leden voor
zolang zij hier niet uit eigen beweging afstand van nemen. Zij worden
echter niet meegeteld bij de effectieve leden bij het bepalen van een
quorum tenzij zij in het bezit zijn van een (ere-)lidkaart.

Art. 12:

De lidmaatschapgelden worden bepaald door het bestuur.

Titel III – De Algemene Vergadering

Art. 13:

De Algemene Vergadering is het hoogste gezagsorgaan van de
vereniging en is samengesteld uit alle effectieve leden.

Art. 14: De volgende zaken behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de
Algemene Vergadering:
-

de goedkeuring van de begroting en van de rekening;

-

de goedkeuring van het activiteitenverslag;
de goedkeuring van het moreel verslag;
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-

de wijziging van de statuten;

-

de ontbinding van de vereniging;

-

de uitsluiting van een lid;

-

alle andere gevallen waarin de statuten dat vereisen.

Art. 14bis: Ook tot de exclusieve bevoegdheden van de algemene
vergadering behoort het benoemen en afzetten van kernbestuursleden. Indien een kernbestuurslid (of -leden) tijdens de loop van

het

bestuursjaar op een algemene vergadering wordt (of worden) af

gezet moet

de algemene vergadering nieuwe verkiezingen uitschrijven voor deze en
andere vacante kernbestuursfuncties.

Art. 14tris: Het verkiezen of coöpteren van bestuursleden die niet deel uitmaken
van het kernbestuur kan gebeuren op een algemene vergadering,
evenals een bestuursvergadering.
Art. 15:

Er moet minstens één Algemene Vergadering per semester. Van
deze periode kan slechts in dringende gevallen afgeweken worden.
Daarnaast kan er ten allen tijde een Algemene Vergadering worden
ingeroepen indien het bestuur het nodig acht. Bovendien moet er
een Algemene Vergadering gehouden worden telkens wanneer een
derde van de effectieve leden hierom schriftelijk vraagt.

Art. 16:

Elke Algemene Vergadering heeft plaats op dag, uur en plaats
aangeduid in de convocatie. De oproepingen gebeuren door middel
van brief, elektronische post of aankondiging op de kringpagina, ten
minste 14 kalenderdagen voor de vergadering en gericht naar alle
leden van de vereniging. De uitnodiging bevat minstens de datum,
aanvangsuur en de plaats van de Algemene Vergadering, alsmede
de voorziene agenda.

Art. 17:

De agenda van de Algemene Vergadering wordt opgesteld en
beheerd door het bestuur. Elk lid kan tot één uur voor de aanvang
van Algemene Vergadering een extra agendapunt toevoegen.
Tijdens de Algemene Vergadering zelf kunnen extra agendapunten

SWAMP Statuten

10/10

worden toegevoegd mits goedkeuring van minstens 1/2 van de
aanwezige leden.

Art. 18: De Algemene Vergadering is slechts geldig bij aanwezigheid van 50%
van de effectieve leden. Haar beslissingen worden genomen bij
gewone meerderheid van stemmen. Elk aanwezig of
vertegenwoordigd effectief lid beschikt over één stem.

Art. 18bis: Elk effectief lid dat ontgroend is kan zich laten vertegenwoordigen
door een ander effectief lid door middel van een handgeschreven
verklaring. Elk effectief lid kan slechts één ander effectief lid
vertegenwoordigen.
Art.

18tris:

Elk

effectief

lid

wordt

ten

vroegste

ontgroend

op

de

ontgroeningscantus van het academiejaar waarin hij gedoopt is.

Art. 19:

Lijst der oud-voorzitters van de kring:
De huidige voorzitter beschikt over het recht zich reeds voor de
bestuurswissel aan deze lijst toe te voegen mits goedkeuring van de
Algemene Vergadering.
1996-1997: Peter McAulay
1997-1998: Bart Vodderie
1998-1999: Davy Claessens (Satan) & Laurent De Buyst
1999-2000: Laurent De Buyst (Falc)
2000-2001: Tim Van der Auwera (Bendrig)
2001-2002: Laurent de Buyst (Falc)
2002-2003: Klaas Chielens (Hyde)
2003-2004: Olivier Suarez Sanchez (Choukrout)
2004-2005: Pieter Chielens (Hardacan)
2005-2006: Kenneth Delie (Mezir)
2006-2007: Oscar Verlinden (Truffel 1)
2007-2008: Tim Duerinck (Rasputim)
2008-2009: Kelly Langenus (Elyon)
2009-2010: Otto Eerlings (Warhamster)
2010-2011: Steven Plugers (Dourin)
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2011-2012: Carmen Jacquemyn (XziD)
2012-2013: Yannick Verkouter (Midisound)
2013-2014: Ulrike Küchler (Ullie)
2014-2015: Saskia Lauwens (Sasje)
2015-2016: Doryan Temmerman (Glorfindel)
2016-2017: Ayla Debraekeleer (Ash)
2017-2018: Jelle De Smet (Darkenfall)
2018-2019: Sam Vos (Baguette)
2019-2020: Lise Gijbels (Pudding)

Titel IV: Het Bestuur
Art. 20:

Alleen effectieve leden zijn verkiesbaar in de organen van de
vereniging.

Art. 21: Het bestuur telt minstens 5 kernbestuursfuncties:
-

De voorzitter: De voorzitter zit de bestuursvergaderingen en de
Algemene

Vergadering

Vergadering,

voor,

vertegenwoordigt

organiseert

de

Algemene

de

op

allerhande

kring

gelegenheden, stelt het moreel verslag op, organiseert allerhande
activiteiten en staat in voor de goede werking van het bestuur en
de verkiezing van het nieuw bestuur.
-

De ondervoorzitter: De ondervoorzitter vervangt de voorzitter bij
diens afwezigheid en

is

tevens

de

permanente vertegenwoordiger binnen het BSG Convent.
-

De secretaris: De secretaris maakt een verslag van alle
bestuurvergaderingen, van alle activiteiten, stelt eventueel het
moreel verslag van de kring op en is verantwoordelijk voor de
voorlichting

van

de

studenten

op

vlak

van

studentenvertegenwoordiging.
-

De penningmeester: De penningmeester houdt de boekhouding
van de kring bij, stelt een financieel verslag op van elke activiteit,
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stelt het globaal financieel jaarverslag van de kring op en is
verantwoordelijk, samen met de voorzitter, voor alle inkomsten en
uitgaven van de kring.
-

De doopmeester: De doopmeester staat in voor de organisatie
van de doop, samen met de schachtentemmers voor de
schachtentocht en voor de morele en folkloristische vorming van
de breinen van de nieuwe lichting schachten.

Art. 22:

Niet-kernbestuursleden kunnen ontslagen worden tijdens een
bestuursvergadering, niet enkel tijdens een AV. Dit ontslag is geldig
bij een stemming van 3/4e van het hele bestuur.

Art. 23: De bestuursfunctie ‘medewerker’ is een persoon die zich wil inzetten
voor de kring, maar geen specifieke andere bestuursfunctie wil
opnemen.
Art 23bis: Medewerkers tellen niet mee voor het quorum van het bestuur, maar
behouden stemrecht.

Titel V: Verkiezingen
Art. 24:

De verkiezingen worden georganiseerd in de periode tussen de
tweede helft van april en de eerste helft van de maand juni
daaropvolgend. Van deze periode kan slechts in dringende gevallen
afgeweken worden.

Art. 25:

Het uittredende bestuur zorgt voor de organisatie van de
verkiezingen, het convoceren van de leden en het samenstellen van
de agenda van de Algemene Vergadering die tot dit doel wordt
samengeroepen.

Art. 26:

De kandidaten voor het voorzitterschap dienen minstens één
bestuursjaar in het kringbestuur te hebben gezeteld. De lengte van
een bestuursjaar is afhankelijk van de periode tussen de
bestuursverkiezingen tijdens twee opeenvolgende academische
schooljaren.
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Art. 27:

Om in aanmerking te kunnen komen voor een kernbestuursfunctie
dient de kandidaat een effectief lid te zijn van SWAMP

Art. 28:

De kandidaten voor de functie van voorzitter dienen minstens een
week voor de Algemene Vergadering waarop de bestuursverkiezing
geagendeerd staat hun kandidatuur schriftelijk in te dienen bij de
voorzitter van de kring of diens vervanger. Kandidaten voor een
andere functie kunnen zich melden op de Algemene Vergadering.

Titel VI – Ontbinding en vereffening
Art. 29:

De kring kan enkel worden ontbonden indien 4/5 e van de effectieve
leden daar mee instemmen. De beslissing tot ontbinding kan enkel
worden genomen op een Algemene Vergadering.

Art. 30:

In geval van ontbinding van de vereniging wordt het netto-actief,
resterend na het afbetalen van de schulden, in bewaring gegeven bij
de oud-voorzitters die zullen waken over de kringbezittingen tot een
doel gevonden wordt voor deze fondsen.

Art. 31:

De goedkeuring voor het nuttigen van deze fondsen voor het voorafgenoemde doel moet worden goedgekeurd op een vergadering.
De uitnodiging voor deze vergadering moet naar alle oudvoorzitters
minstens 2 weken op voorhand gestuurd worden door de laatste
voorzitter. De goedkeuring gebeurt op deze vergadering door 2/3
meerderheid van de aanwezige oud-voorzitters.

Titel VII – Kringfolklore en traditie
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Art. 32:

De kring beschikt over een schild dat is opgemaakt volgens de
heraldische regels gekoppeld aan het kringleven van Brusselse
Kringen. Het schild is een traditioneel heraldisch schild met aan de
bovenkant een band met de geuzenkleuren. Daaronder wordt het
schild in twee gedeeld met aan de linkerkant een SWAMP-Draak met
daaronder een dobbelsteen. De rechterkant van het schild wordt in
twee verdeeld met bovenaan de Vivat Cresceat Floreat (VCF)
gevolgd door de letter S, verwerkt in dit monogram. De VCF is wit op
een diagonaal (rechts boven/links onder) verdeeld rood/zwart veld.
Onder de VCF staat een Vlaamse Leeuw op een achtergrond van
geel.

Art. 33:

Het kringlied werd geschreven door Jorgo Stavroudis. De titel van
het kringlied is ‘The Mad Gamer’. De melodie van het lied is ‘The
Wild Rover’.
De tekst is als volgt:

I've been a mad gamer for many's a year
I've spent all my money on Magic and beer.
My parents deny me, they think I'm obsessed
But I know much better and say "Fuck" to the rest.
Refrein:
And it's always forever, (sex met die boom)
forever and more,
Will I be the Mad Gamer,
forever and more.

Where winners reign mighty, and losers die fast
Where the cardboard is holy, and the rulebooks are vast.
It's there where my heart is, and I say to the rest:
I don't care what you think, I like gaming the best.
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Refrein.
Art. 34:

De SWAMP kreet is:
Wij zijn SWAMP!
Wij spelen graag!
Maar wie er met ons voeten speelt,
Die krijgt slaag !

Art. 35:

De voorzitter van de kring mag een voorzitterslint dragen met daarop
het jaartal van het voorzitterschap en het schild van de kring zoals
beschreven in art. 32. Het dragen van het lint is onderhevig aan het
gedoopt zijn bij SWAMP.

Art. 36:

§1. SWAMP heeft recht op 3 toga's. De toga's van SWAMP worden
opgemaakt in 2 vertikale vlakken, rood rechts en zwart links.
§2. De dragers van de toga’s zijn de voorzitter, de ondervoorzitter en
een derde bestuurslid, zijnde doopmeester of cantor. Indien een van
de voorgaanden de toga niet kan of wil dragen, kan de toga
gedragen worden door een ander bestuurslid, unaniem aangeduid
door
het
kernbestuur naar aanleiding van folkloristische
meerwaarde.
§3. Het dragen van een toga is onderhevig aan de bepaling dat de
drager op eigen vraag aangeduid moet worden bij
meerderheidstemming door (oud)-voorzitters van SWAMP en
aftredende en huidig SWAMP togati vertegenwoordigd op AV. Oudvoorzitters van SWAMP die tot heden nog geen SWAMP-toga
droegen, mogen op dezelfde manier een toga vragen.
§4. Oud-voorzitters behouden het recht hun toga te blijven dragen
na hun voorzitterschap indien zij voldoen aan de voorwaarden tot het
dragen van een toga. Oud-voorzitters behouden het recht om hun
voorzitterslint te blijven dragen na hun voorzitterschap.

Art. 37:

Facultair gedoopte SWAMP leden die ook de SWAMP doop hebben
meegedaan mogen de letters SWAMP op hun faculteitspet
aanbrengen in overeenstemming met de gebruiken van deze pet.
Dwz. de letters SWAMP staan links op de band (bij vooraanzicht).
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Art. 38:

De caducé van SWAMP is een dobbelsteen.
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