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Ichtus Leuven is een levensbeschouwelijke vereniging die vanuit een christelijke inspiratie een platform wenst te bieden
voor studenten voor het stellen van maatschappelijke, religieuze en algemeen levensbeschouwelijke vraagstukken. Op
deze manier willen we van elkaar, van de zoektocht op zich en van God leren en als gefundeerd kritische
jongvolwassenen met maatschappelijk engagement voortbrengen. Hierbij is respect voor andere meningen, overtuigingen,
achtergronden en dergelijke van groot belang. Waarden van vrijheid en gelijkheid zijn belangrijk.
De vereniging maakt deel uit van Ichtus Vlaanderen. Ichtus Vlaanderen past in het ruimer kader van International
Fellowship of Evangelical Students (vanaf hier: IFES).
Art ike l 1 Naam e n zet el
De vereniging is een studentenvereniging, draagt de naam Ichtus Leuven en is gevestigd in Leuven.
Art ike l 2 D uur e n v er enigi ngsjaar
Het werkjaar van de vereniging loopt samen met het academiejaar.
Art ike l 3 Gro ndsl ag en do el st el li nge n
Het doel van de vereniging is het evangelie holistisch leven en verkondigen onder studenten.
Het evangelie (= de in de Bijbel te vinden goede boodschap) is bij uitstek een boodschap die oproept tot uitleven van
haar kern. Die kern is samen te vatten in het liefhebben van God en de medemens. Ichtus wil studenten motiveren en
begeleiden om als vereniging en als individu serieus om te gaan met deze oproep. Ze wil in de studentenwereld deze
liefde uitleven, waarmaken en uitdelen.
Hiertoe heeft zij drie pijlers geformuleerd in welk kader dit gerealiseerd kan worden. Ten eerste is dat een vorming tot
haar doel, ten tweede een gemeenschap als plaats en stimulans voor die vorming en ten derde een
maatschappijrelevantie als gerichtheid van die vorming.
In bijlage kan men een geloofsbasis vinden die verder beschrijft waarin wij geloven.
We plaatsen ons binnen het protestants evangelicalisme, met nadruk op de Bijbel als Gods gezaghebbende Woord,
persoonlijke bekering en vergeving door het kruis, evangelisatie en sociale actie. In Ichtus Leuven is iedereen welkom
op openbare activiteiten. Op deze manier wordt een breed denkkader gecreëerd waardoor de eigen visie in vraag kan
worden gesteld.
De vereniging probeert ook haar doel te bereiken door het onderhouden van contacten met Ichtus Vlaanderen en IFES
in het bijzonder en andere verenigingen in het algemeen.
Art ike l 4 M idd el e n
Ichtus Leuven komt tijdens collegeweken doorgaans wekelijks samen voor verscheidene activiteiten. De vereniging
tracht hierdoor in praktische zin haar doel te bereiken. Algemeen gezien bestaan deze activiteiten onder meer uit
studies in kleinere groepen, lezingen, evangelisatie, sociale actie en ontspanningsactiviteiten.
Art ike l 5 Led e n
Leden kunnen iedereen zijn die student is in of in de buurt van Leuven (of dat de afgelopen 2 jaar geweest is), lid
wenst te worden, akkoord gaat met de statuten en zich engageert op regelmatige basis te delen in de georganiseerde
activiteiten.
Iemand kan lid van de vereniging worden door lidgeld te betalen. Het betalen van het lidgeld impliceert dat het lid
instemt met de statuten en zodoende ook instemt met het doel en de grondslag van de vereniging. Hierdoor is het lid
gebonden zich aan deze statuten te houden.

Door het bestuur wordt een register bijgehouden waarin ten minste de namen en de post- en e-mailadressen van de
leden zijn opgenomen. De leden hebben recht om de eigen gegevens in te kijken.
Inzage door derden is en/of publicatie is enkel mogelijk mits toestemming van de leden zelf. Gegevens kunnen in geen
geval voor commerciële doeleinden verspreid worden.
Als student wordt beschouwd iedereen die het lopend academiejaar is ingeschreven aan het hoger onderwijs. Nietstudenten kunnen tot twee jaar na het afstuderen of stopzetten van de studies lid blijven van Ichtus Leuven. Deze
niet-studenten mogen geen bestuursfunctie opnemen.
Een lid kan worden ontheven uit het lidmaatschap. Dit kan enkel gebeuren wanneer een lid in strijd handelt met de
statuten. Deze beslissing vereist unanimiteit binnen het bestuur van de vereniging en een duidelijke motivering. Indien
deze persoon in de toekomst weer lid wenst te worden van de vereniging is de unanieme goedkeuring van het bestuur
nodig.
Art ike l 6 Gel d mi dd el en
Het lidgeld behoort tot de geldmiddelen van Ichtus Leuven. Het te betalen bedrag wordt jaarlijks door het bestuur
vastgelegd voor 1 oktober. Het bestuur dient rekening te houden met de financiële mogelijkheden van studenten in het
algemeen en met de financiële mogelijkheden van elk potentieel lid in het bijzonder. Dit kan via overleg tussen het
potentieel lid en het bestuur. De personen die wensen lid te worden dienen voor de laatste woensdag van november
van datzelfde werkjaar te betalen.
Overige geldmiddelen kunnen bestaan uit bijdragen van oud-leden of sympathisanten, donaties van kerken, andere
verenigingen en dergelijke meer. Ichtus Leuven is financieel onafhankelijk van IFES en Ichtus Vlaanderen.
Al het geld dat de vereniging ontvangt en beheert, is louter voor bekostiging van haar activiteiten en geen enkel lid,
vertegenwoordiger of bezoeker kan als individu of voor eigen gewin aanspraak maken op deze financiën.
Elk lid kan een kascontrole vorderen. In voorkomende situatie moet op de algemene ledenvergadering (ALV) een
toelichting gegeven worden door het bestuur. Het bestuur is verplicht voor de kascontrole alle gewenste inlichtingen te
geven. Indien gewenst, moet de kas worden getoond en moeten de boeken ter inzage worden vrijgegeven.
De kas en de rekening worden beheerd door minstens één bestuurslid, minstens één ander bestuurslid heeft ook een
volmacht op de rekening en kan te allen tijde de kas en de rekening nakijken.
Art ike l 7 S ame nst ell i ng v an Icht us Le uv e n
De leiding van Ichtus Leuven bestaat uit: het bestuur of de stuurgroep, de kringleiders en indien nodig geacht door het
bestuur andere werkgroepen.
De stuurgroep bestaat uit minstens vier leden van de vereniging die zich vrijwillig wensen te engageren tot het
nadenken over en organiseren van de algemene werking van Ichtus Leuven.
De stuurgroep heeft op zijn minst een voorzitter of praeses. Het bestuur kan zelf andere functies per werkjaar bepalen.
Zij vatten deze functie samen in een taakomschrijving. Leden kunnen deze taakomschrijvingen steeds raadplegen bij het
bestuur.
De zittende stuurgroep contacteert, stimuleert en adviseert leden tot het eventueel aannemen van een dergelijke taak
in het volgende werkjaar. De taken worden als dusdanig niet door middel van verkiezing toegekend. De keuze verloopt
geheel vanuit de bestaande stuurgroep. Aangezien Ichtus Leuven zich mede tot doel stelt om jongeren te ontwikkelen
tot geëngageerde en kritische jongvolwassenen, beschouwt de stuurgroep het als dusdanig mede hun taak om leden te
stimuleren tot het nemen van een verder engagement en verantwoordelijkheid binnen de vereniging.
De stuurgroep komt wanneer nodig en minstens één maal per semester samen om vorm te geven aan de werking van
de Ichtusgroep. Minstens twee maal per werkjaar moet er ook een stuurgroepvergadering zijn die niet exclusief voor de
stuurgroepleden is. Indien gewenst kan een lid van Ichtus Leuven, na aanmelding bij het bestuur, in een dergelijke
opengestelde vergadering participeren. Op alle stuurgroepvergaderingen word(t)(en) ook de studentenwerker(s) van
Ichtus Vlaanderen die Ichtus Leuven ondersteun(t)(en), uitgenodigd.
De voorzitter heeft de algemene leiding, is verantwoordelijk voor de orde tijdens vergaderingen, roept deze samen,
bepaalt de agenda, installeert nieuwe leden, draagt zorg voor het naleven van de statuten en voor het uitvoeren van
de genomen bestuursbeslissingen, heeft als taak het interne verenigingsleven te stimuleren, is verantwoordelijk voor de
coördinatie van de verschillende teams en zorgt voor het contact met de studentenwerker(s).

Een studentenwerker is een afgevaardigde van Ichtus Vlaanderen die een louter adviserende en ondersteunende rol
heeft.
De kringleiders leiden de kringen. De kringen zijn kleinere groepen binnen Ichtus die samenkomen op kringavonden.
Kringavonden zijn avonden waar kringen samen Bijbelstudies, discussies en andere activiteiten houden. Die activiteiten
kunnen ook een recreatief karakter hebben. Doorgaans zijn ongeveer de helft van de ichtusavonden kringavonden.
Art ike l 8 V erk ie zi ng van het be st uur
Zijn één of meer bestuursfuncties vacant dan wordt door het bestuur een nieuwe kandidaat voorop gesteld. Ook kan
vanuit de vereniging een lid zichzelf kandidaat stellen. Deze wordt in ieder geval voorgesteld op de
bestuursvergadering als kandidaat. Het bestuur moet dan een consensus bereiken over bestuurslid worden van het lid.
Na de bestuursoverdracht en voor 15 september van het nieuwe werkjaar vindt er een vergadering plaats waarbij
zowel het oude als het nieuwe bestuur aanwezig is, om de nieuwe bestuursleden inzicht te geven in de werkwijze van
het bestuurswezen.
Art ike l 9 E inde v an het be st uurs li d maats chap
Het bestuurslidmaatschap van alle bestuursleden eindigt samen met het werkjaar. Een bestuurslid kan uit diens taak
worden ontheven. Dit kan enkel gebeuren door middel van een ALV. Om tot een stemming te kunnen komen, moet
2/3 van het totale aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Om het bestuurslid uit diens functie te zetten,
moet bij stemming 2/3 van de aanwezige of vertegenwoordigde leden van de vereniging de beslissing ondersteunen.
Art ike l 10 T aak e n wer kw ijze v an het best uur
Het bestuur is een helpend orgaan en staat steeds ter beschikking van Ichtus en haar leden. Zij is tevens belast met
het besturen van de vereniging en zorgt voor naleving van de statuten. Ze voert het algemene beleid van de
vereniging en is daarover verantwoording schuldig aan de leden. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging. Deze
vertegenwoordigingsbevoegdheid komt toe aan ieder bestuurslid.
Van het besprokene in elke bestuursvergadering worden door een bestuurslid notulen opgemaakt die door de
stuurgroep unaniem goedgekeurd moeten worden. Notulen worden minstens één werkjaar lang door minstens één
bestuurslid bijgehouden. Een overzicht met de genomen beslissingen moet gecorrespondeerd worden aan de leden.
Als het bestuur besluit tot grote uitgaven, heeft zij toestemming nodig van de ALV door meerderheid van stemmen
(de helft plus één) van het aantal aanwezige leden. Onder grote investeringen wordt verstaan een bedrag of waarde
van minstens 10 euro maal het aantal leden of 500 euro (Deze bedragen wordt geïndexeerd aan de goudprijs op 1
januari 2011). Bij dergelijke stemmingen is het de taak van het bestuur om het doel, het bedrag en de financiële
situatie binnen Ichtus Leuven te kaderen voor diens leden.
Art ike l 11 De alg e me ne l ed e nve rgade ri ng ( ALV) : b evo e gd he de n en b ije enro ep e n
ALV worden gehouden zo vaak als het bestuur dit nodig acht. De leden mogen eveneens een ALV aanvragen, en het
bestuur is verplicht hierop in te gaan. Het aantal leden voor verzoek is tenminste 5 en 1/5 van het totale aantal leden.
Een ALV moet op een maandag, dinsdag, woensdag of donderdag vallen die niet in een blok-, examen- of
vakantieperiode ligt.
De oproep voor de ALV moet minstens één week op voorhand gedaan worden. Bij de oproep worden de te behandelen
onderwerpen vermeld.
Waar het bestuur belast is met het dagelijks bestuur, heeft de ALV de bevoegdheid om over grotere bewegingen te
beslissen. Een minimumopkomst is niet noodzakelijk opdat de ALV door zou kunnen gaan, wel moet het bestuur de
datum voor een ALV op een te goeder trouwe wijze zetten zodat zoveel mogelijk leden aanwezig kunnen zijn.
Beslissingen op de ALV worden genomen met gewone meerderheid, tenzij anders vermeld in de statuten.

Art ike l 12 De A LV : t oe g ang e n st e mr ec ht
Alle leden van de vereniging en de studentenwerker(s) hebben toegang tot de ALV en het recht daarin het woord te
voeren.
Over toelating van andere dan de hierboven genoemde personen beslist het bestuur. Ieder lid van de vereniging, heeft
één stem. Bij afwezigheid van een lid kan dat lid beslissen zijn stem door te geven aan een ander lid door middel van
een schriftelijke en getekende volmacht. Een lid mag maximaal twee volmachten te zijner beschikking hebben.
Gedurende de ALV is het bestuur ertoe gehouden een aanwezigheidslijst bij te houden. Elk aanwezig lid dient deze lijst
ter goedkeuring te handtekenen opdat de stemming of gemaakte beslissingen als geldig kunnen worden beschouwd.
Een lid dat de aanwezigheidslijst niet heeft getekend, wordt als afwezig beschouwd. Indien een lid een volmacht bezit
dan moet hij voor het andere lid handtekenen op de aanwezigheidslijst en de schriftelijke en getekende volmacht aan
het bestuur geven.
Art ike l 13 De A LV : v oo rzitt er sc hap e n no tule n
De ALV wordt geleid door de voorzitter. Ontbreekt deze, dan kiest het bestuur uit zijn midden een vervangend
‘voorzitter van de vergadering.’
Van het besprokene op de vergadering worden door een bestuurslid notulen opgemaakt. Deze worden op de
eerstvolgende ALV vastgesteld en door de voorzitter van de vergadering goedgekeurd.
Art ike l 14 De A LV : be sl ui tvo r mi ng
Voor zover de wet of de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, worden alle besluiten genomen met een
gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. De voorzitter van de vergadering is verplicht ieder voorstel
in stemming te brengen.
Stemmingen moeten schriftelijk gebeuren indien minstens één lid dit wenst.
Art ike l 15 De best uur sov er dr acht
Het verenigingsjaar loopt van 16 juli tot 15 juli van het volgende kalenderjaar. Ter afsluiting van het verenigingsjaar
wordt de bestuursoverdracht gehouden. Op de bestuursoverdracht wordt het nieuwe bestuur geïnstalleerd en het
zittende bestuur gedechargeerd. Dit gebeurt ten vroegste op 30 juni en ten laatste op 15 september.
Art ike l 16 Wij zi g ing v an d e s t at ute n
Wijziging van de statuten kan alleen door een besluit van de ALV. De tekst van de voorgestelde
wijziging wordt tegelijk met de oproep tot de vergadering verstuurd. Een besluit tot
statutenwijziging heeft tenminste de goedkeuring van 2/3 van het totale aantal leden van de
vereniging nodig.
Art ike l 17 Sl ot be pali nge n
Ieder lid kan bij het begin van het lidmaatschap een exemplaar van de statuten krijgen. In alle gevallen, waarin deze
statuten niet hebben voorzien, besluit het bestuur.

BIJLA GE : GE LO O FS BA S IS
Ichtus Leuven deelt de geloofsbasis van IFES Internationaal.
We geloven:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De eenheid van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, in God.
De soevereiniteit van God in schepping, openbaring, verlossing en laatste oordeel.
De goddelijke inspiratie en volkomen betrouwbaarheid van de Heilige Schrift, zoals zij oorspronkelijk aan ons
gegeven is, en het gezag ervan in alle zaken van geloof en gedrag.
De totale zondigheid en schuld van alle mensen sinds de zondeval, waardoor zij aan Gods toorn en
veroordeling onderwerpen zijn.
Verlossing van de schuld, straf, heerschappij en smet van de zonde, alleen door het plaatsvervangend sterven
van Jezus Christus, de mensgeworden Zoon van God.
De lichamelijke opstanding van de Heer Jezus Christus uit de doden en zijn Hemelvaart naar de rechterhand
van de Vader.
De aanwezigheid en de kracht van de Heilige Geest in het werk van de wedergeboorte.
De rechtvaardiging van de zondaar door de genade van God, door het geloof alleen.
De inwoning en het werk van de Heilige Geest in de gelovige.
De ene universele gemeente, die het lichaam van Christus is, en waartoe alle ware gelovigen behoren.
De verwachting van de persoonlijke terugkomst van de Heer Jezus Christus.

