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Hoofdstuk I: Algemeen

Artikel 1 – HSC Moeder Malheur

Moeder Malheur (de “Club”) is een hoogstudentenclub onder vorm van een 

feitelijke  vereniging  met  zetel  te  Gent,  bestaande uit  studenten uit  het  Gentse 

gewest.

Artikel 2 – Oprichting

Moeder Malheur werd opgericht  in september 1999 door Olivier De Moor, 

Laurens Jans en Patrick Van Overschelde op een cruiseboot in Turkije, in een baai 

rond Içmeler (Marmaris). Moeder Malheur is opgericht voor een onbepaalde duur.

Artikel 3 – De Clubkleuren

De clubkleuren van Moeder Malheur zijn blauw-oranje-blauw. De Clubkleuren 

zijn aanwezig tijdens de activiteiten van de Club door middel van het Clubschild, 

het Clubvaandel en de linten van de Commilitones en schachten.

Artikel 4 – Het Bestuur

Het  bestuur  van  Moeder  Malheur  is  in  handen  van  het  Praesidium.  Het 

Praesidium wordt jaarlijks verkozen volgens de regels vastgelegd in deze Statuten, 

voor een termijn van één jaar.

Artikel 5 – Lidmaatschap 

Men wordt lid van Moeder Malheur wanneer men de daarvoor in de Statuten 

vastgelegde  regels  voor  lidmaatschap  nageleefd  heeft  en  voor  zover  men  de 

jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage betaalt.

Artikel 6 – Het Clubcafé

Moeder Malheur heeft een Clubcafé in de uitgaansbuurt voor studenten in 

Gent, waar het merendeel van de activiteiten plaatsheeft. Het Praesidium kan het 

Clubcafé het peter- of meterschap van Moeder Malheur opdragen. 



De  keuze  van  Clubcafé  wordt  jaarlijks  gemaakt  door  het  uittredend 

Praesidium.

Artikel 7 – Malheur & Kleinbrouwerij De Landtsheer

Op de activiteiten van Moeder Malheur wordt de bekendheid van het bier 

Malheur  van  Kleinbrouwerij  De  Landtsheer  gepromoot  en  ondersteund.   De 

Commilitones dragen al dan niet gesponserde kledij voorzien van het Clubembleem.

Hoofdstuk II: De Samenstelling van Moeder Malheur

Afdeling 1.    De Commilitones, Ereleden, en Oud-leden  

Artikel 8 – Rechten van de Commilitones

Commilitones zijn de leden van Moeder Malheur.  Commilitones zijn zowel 

gedoopt als ontgroend. Zij zijn volwaardige leden, hebben stemrecht en mogen het 

Clublint  over  de  rechterschouder  dragen.  Elk  jaar  kunnen  zij  het  peter-  of 

meterschap over een of meerdere schachten dragen. 

Enkel  Commilitones  kunnen  zich  verkiesbaar  stellen  voor  een 

Praesidiumfunctie.

Artikel 9 – Plichten van de Commilitones

De Commilitones zijn aan het gezag van de Senior, de Club en de Statuten 

onderworpen. Wanneer een Commilito zich niet gedraagt naar de gangbare moraal 

van de Statuten en/of de Club, kan de Club in passende sancties voorzien, o.m. 

berisping, schorsing of uitsluiting.

Artikel 10 – Ereleden en Oud-leden

Ereleden zijn geen Commilitones van de Club.  Omwille van hun bijzondere 

waardering  voor  of  bijzondere  band  met  de  Club  worden Ereleden  tot  de  Club 

toegelaten.   Zij  bezitten stemrecht  doch  zij  moeten daartoe de door  de Senior 

gestelde voorwaarden jaarlijks vervullen.  Ereleden hebben dezelfde plichten als de 

Commilitones.



Oud-leden  zijn  de  Commilitones  van  de  Club  die  niet  langer  in  het 

studentenleven actief zijn.  Zij blijven aan het gezag van de Senior onderworpen 

voor zover zij nog aan het Clubgebeuren deelnemen.

Afdeling 2.  De schachten

Artikel 11 – Toetreding tot de Club

Een nieuw lid van Moeder Malheur draagt de naam “foetus” of kandidaat-

schacht tot het succesvol beëindigen van de doop.  Jaarlijks wordt daartoe een 

initiatie/inwijding/doopritueel ingericht door het Praesidium.  

Een kandidaat-schacht die niet op de doop aanwezig kan zijn, dient zich het 

jaar nadien opnieuw aan te bieden, tenzij hij of zij de toestemming heeft van de 

Senior en de Schachtentemmer om zich te laten dopen op een eerdere gelegenheid.

Artikel 12 – Rechten van de schachten 

Geen.

Artikel 13 – Plichten van de schachten 

Nadat de schacht zijn of haar schachteneed afgenomen werd, wordt hem of 

haar een Clublint  in bewaring gegeven.  De schacht zal  dit  lint  steeds over  de 

linkerschouder  dragen.   Het  schachtenlint  dient  op  elke  activiteit  van  Moeder 

Malheur aanwezig te zijn.  Pas na het succesvol beeindigen van de ontgroening mag 

de schacht het Clublint behouden.

De schachten bezitten de laagste functie binnen de Club en zijn de Club en 

haar Commilitones gehoorzaamheid verschuldigd.

Artikel 14 – De schachtenverkoop 

Na de doop volgt de schachtenverkoop, geleid door de Senior. Hierbij worden 

de schachten per opbod verkocht.  Een bod is pas geldig wanneer een Commilito of 

Erelid een of meerdere slokken, pinten of vaten voor een schacht biedt. De Senior 

wijst  de  schacht  toe  aan  zijn  respectievelijke  peter  of  meter.  Deze  is  ertoe 

gehouden de schacht verder op te leiden gedurende het Clubjaar, tot en met de 

ontgroening. De schacht is zijn of haar meter of peter respect verschuldigd.



Het staat de Senior vrij om een bod of de toewijzing van een schacht te 

weigeren aan een Commilito of Erelid wanneer hij of zij naar de mening van de 

Senior zijn of haar schulden bij de Clubkas onvoldoende heeft betaald of ervoor 

gekend staat niet te betalen.

Artikel 15 – De Ontgroening

Op het einde van het Clubjaar organiseert en leidt de Schachtentemmer de 

ontgroening.   Dit  is  het  definitieve  inwijdingsritueel  van  de  schachten  ter 

gelegenheid waarvan een eed van trouw aan de Club afgenomen wordt. 

Pas  wanneer  de  schacht  naar  goeddunken  van  de  Senior  en 

Schachtentemmer succesvol ontgroend is,  mag deze Commilito geheten worden. 

De  Schachtentemmer  beoordeelt  de  door  de  schacht  gedurende  het  Clubjaar 

vertoonde motivatie en inzet naar volstrekte willekeur.

Hoofdstuk III: Het Bestuur van Moeder Malheur

Afdeling 1.  Het Praesidium 

Artikel 16 – Het Bestuur van de Club

Het bestuur van Moeder Malheur wordt voor de duur van een academiejaar 

uitgeoefend door het Praesidium.  Het Praesidium draagt de verantwoordelijkheid 

over de werking van Moeder Malheur. 

Beslissingen over de werking van Moeder Malheur worden genomen op de 

Praesidiumvergaderingen, voorgezeten door de Senior.  Het Praesidium vergadert 

minstens  één  maal  per  maand,  en  nodigt  voor  zover  het  dit  nodig  acht  de 

Commilitones en schachten uit.   

Artikel 17 – Taakverdeling van het Praesidium

Het Praesidium van Moeder Malheur bestaat uit de Praeses of “Senior”, de 

Vice-Praeses  of  “Vice-Senior”,  de  Quaestor  of  “Penningmeester”,  de  Ab-Actis  of 

“Secretaris”,  de Cantor, de Censor of “Zedenmeester”, de Schachtorum Maior of 

“Schachtentemmer” of “Schachtenmeester”, de Sportpraeses, en de P.R.-Festor. 



De taakomschrijving van dit Praesidium is als volgt:

1. De Praeses bezit de hoogste functie en heeft de algemene leiding van de 

Club.  De Praeses beslist over het bestuur van de Club en belast de andere 

praesidiumleden met de uitvoering daarvan.  De Praeses heeft de leiding 

over cantussen en zit deze voor. 

2. De Vice-Praeses  staat  de Praeses  bij  in  diens  functie  en zorgt  voor  de 

opvolging en nauwgezette uitvoering van de opdrachten van de Praeses. 

3. De Quastor is verantwoordelijk voor de financiën van de Club. Hij of zij 

zorgt voor een financieel verslag van elke activiteit. 

4. De Ab-Actis volgt de administratie van de Club op, i.e., het ronddelen van 

informatie, bijhouden van ledenlijsten, navolging van stiptheid binnen de 

Club waar nodig, en het bijhouden van een archief. 

5. De  Cantor  zet  liederen  in  op  cantussen,  verzorgt  de  goede 

“cantusverhouding” met andere studentenverenigingen en helpt de andere 

Praesidiumleden waar mogelijk. 

6. De  Censor  staat  voor  orde  op  cantussen  en  helpt  de  andere 

praesidiumleden waar mogelijk. 

7. De  Schachtorum  Maior  heeft  de  leiding  over  de  jaarlijkse  doop  en 

ontgroening van de Club.  Voor de rest van het Clubjaar zorgt hij of zij voor 

onderricht en straffen van de schachten. 

8. De Sportpraeses organiseert en begeleidt de sportactiviteiten van de Club.

9. De  P.R.-Festor  zorgt  voor  het  imago  van  de  Club,  organiseert  en  leidt 

sponsoracties, en zorgt voor fuiven en het galabal. 

Artikel 18 – Bevoegdheden van het Praesidium

Het Praesidium is belast met het dagelijks bestuur van de Club. Teneinde 

deze taak tot een goed einde te brengen, heeft zij alle nodige bevoegdheden.  Het 

Praesidium legt autonoom de activiteiten van de Club vast.

In geval van onenigheid binnen het Praesidium bij het uitoefenen van haar 

bevoegdheden, staat het de Senior of ieder ander Praesidiumlid vrij om een van de 

pro-Senioren of andere oud-leden om raad te vragen.



Artikel 19 – Praesidiumvergaderingen

Het  Praesidium  heeft  een  aanwezigheid  van  twee  derde  van  de 

Praesidiumleden nodig om geldig te vergaderen.  Beslissingen worden bij gewone 

meerderheid van het aantal aanwezige Praesidiumleden genomen.

Elke  Commilito  van  Moeder  Malheur  is  welkom  op  de 

Praesidiumvergaderingen,  tenzij  de Senior  er  anders  over  beslist  of  wanneer er 

geheim  dient  gestemd  te  worden,  e.g.,  over  een  motie  van  wantrouwen. 

Commilitones  wonen  de  vergadering  bij  met  raadgevende  stem;  zij  zijn  niet 

stemgerechtigd.

Artikel 20 – Ontslag van de Senior

Wanneer de Senior zijn of haar functie neerlegt, of tot aftreden gedwongen 

wordt,  leidt  de  Vice-Praeses  de  Praesidiumvergaderingen  en  neemt  deze  het 

algemeen bestuur van de Senior over. 

De  Vice-Praeses  legt  in  samenspraak  met  het  resterende  Praesidium een 

uitzonderlijke Clubvergadering vast  waarop alle Commiliones uitgenodigd zijn en 

waarvan zij afdoende in kennis worden gesteld.  Op deze vergadering wordt een 

nieuwe  Senior  verkozen  volgens  de  voor  de  Seniorverkiezingen  vastgelegde 

procedure in de Statuten.

Wanneer een Praesidiumlid in functie tot Senior verkozen wordt, wordt voor 

deze andere functie eveneens verkiezingen gehouden volgens de voor dergelijke 

Praesidiumfunctie vastgelegde procedure in de Statuten.



Afdeling 2.  Verkiezingen

Artikel 21 – De Kiescantus

Het  Praesidium  van  de  Club  wordt  voor  de  duur  van  een  academiejaar 

verkozen op een speciaal daartoe georganiseerde kiescantus op het einde van het 

daaraan voorafgaande academiejaar, volgens de wijze voorzien in de Statuten.

De kiescantus en de stemming worden geleid door de aftredende Senior.  Hij 

telt de stemmen vooraf aan iedere stemronde en legt het stemmenaantal vast.  Hij 

telt  de  uitgebrachte  stemmen  en  maakt  de  verkozen  functies  bekend.   De 

aftredende  Senior  blijft  in  functie  tot  aan  de  lintoverdracht  aan  zijn  of  haar 

opvolger.

Artikel 22 – Verkiesbaarheid

Enkel Commilitones zijn verkiesbaar voor een Praesidiumfunctie.

Commilitones  die  zich  kandidaat  stellen  dienen  aanwezig  te  zijn  op  de 

kiescantus.   Zij  kunnen  zich  evenwel  laten  vertegenwoordigen  mits  zij  de 

aftredende Senior daarvan afdoende op voorhand van op de hoogte brengen.

De aftredende Senior kan voorafgaand aan de kiescantus een Commilito met 

een  niet  verantwoorde  schuld  aan  de  Clubkas  het  recht  op  verkiesbaarheid 

ontnemen, voor zover de betrokken Commilito hiervan afdoende op voorhand van 

op de hoogte is gebracht.

Artikel 23 – Stemrecht

Enkel  Commilitiones  en  Ereleden  hebben  stemrecht  voor  de 

Praesidiumverkiezingen  van  de  Club.   Het  stemrecht  wordt  door  ieder  lid 

afzonderlijk uitgeoefend; volmachten zijn niet toegelaten.  

Behalve de uittredende Senior heeft geen enkele Commilito en geen enkel 

Erelid  twee  stemmen  op  de  kiescantus  en  dit  voor  de  gehele  duur  van  de 

kiescantus.



De aftredende  Senior  kan  voor  of  aan  het  begin  van  de  kiescantus  een 

Commilito  met  een  niet  verantwoorde  schuld  aan  de  Clubkas  het  stemrecht 

ontnemen.

Artikel 24 – Verkiezing van de Senior

De Senior wordt verkozen in een eerste stemronde met een meerderheid van 

twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen.  

Indien geen van de kandidaten de vereiste twee derde meerderheid behaalt, 

volgen verdere stemrondes waarin telkens een meerderheid van de helft van het 

aantal geldig uitgebrachte stemmen vereist is, en dit tot wanneer een kandidaat 

verkozen is.  Na elke stemronde valt de kandidaat met het minst aantal stemmen 

af zolang er meer dan twee kandidaten zijn.

De nieuwe Senior neemt zijn of haar functie pas op na de eedaflegging en de 

lintoverdracht.

Artikel 25 – Verkiezing van de Praesidiumleden

De  Praesidiumleden  worden  verkozen  in  een  eerste  stemronde  met  een 

meerderheid van de helft van de geldig uitgebrachte stemmen.  

Indien geen van de kandidaten de vereiste meerderheid behaalt, volgt een 

tweede stemronde waarin eveneens een meerderheid van de helft van de geldig 

uitgebrachte stemmen vereist is.  Indien na de tweede stemronde geen van de 

kandidaten  de  vereiste  meerderheid  heeft  behaald,  volgt  een  derde  en  laatste 

stemronde  waarin  de  kandidaat  met  het  meeste  aantal  geldig  uitgebrachte 

stemmen verkozen is.  Na elke stemronde valt de kandidaat met het minst aantal 

stemmen af zolang er meer dan twee kandidaten zijn.

Het nieuwe Praesidiumlid neemt zijn of haar functie op na de lintoverdracht.



Hoofdstuk IV: Over de Statuten

Artikel 26 – Statutenwijziging

Voorstellen  tot  Statutenwijziging  kunnen  door  iedere  Commilito  of  Erelid 

worden geformuleerd.  Er wordt over gestemd door de Statutaire Raad in openbare 

beraadslaging waarbij alle Commilitones en Ereleden het recht hebben aanwezig te 

zijn met raadgevende stem.

Een wijziging van de Statuten is aangenomen met een meerderheid van twee 

derde van de stemmen van de aanwezige leden van de Statutaire Raad, waarbij 

onthoudingen  en  ongeldige  stemmen  dienen  te  worden  meegeteld  voor  het 

bereiken van deze meerderheid.  

Een aangenomen statutenwijziging wordt onmiddellijk van kracht.

Artikel 27 – Statutaire Raad

De Statutaire Raad staat in voor het beheer en de wijziging van de Statuten, 

en is samengesteld uit de Senior en Vice-Praeses in functie, de Pro-Senioren, en de 

“Conditores”  of  stichters.   De  vergaderingen  van  de  Statutaire  Raad  worden 

voorgezeten  door  de  Senior  in  functie.   Elk  van  de  leden  heeft  op  deze 

vergaderingen slechts één stem.

De Statutaire Raad is gerechtigd tot wijziging van de Statuten wanneer zij 

vergadert  in aanwezigheid  van ten minste drie  van haar  stemgerechtigde leden 

wanneer enkel de Senior of de Vice-Praeses in functie aanwezig is.  Wanneer zowel 

de Senior als de Vice-Praeses in functie aanwezig zijn, is de Statutaire Raad pas 

gerechtigd  tot  wijziging  van  de  Statuten  wanneer  ten  minste  vijf  van  haar 

stemgerechtigde leden aanwezig zijn.

Herziening Gent/New York, 4 mei 2009
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