Damesdispuut

FIORE
Reglement van Orde

O.d.z. "Bellas prima di Fellas"

1 Introductie
Fiore is het damesdispuut van Studievereniging Sticky. Dit document is het Reglement van Orde
van het dispuut en beschrijft de regels en procedures die Fiore kent.

2 Doel
Fiore streeft ernaar een gevoel van verbondenheid te creëren onder de leden van het dispuut. Tevens
biedt Fiore haar leden de mogelijkheid om zich, naast het studeren, te ontwikkelen tijdens de
bloeiperiode van haar studententijd.
Fiore zal om de week bijeenkomen voor een gezamenlijke activiteit. Een veelvoorkomend
voorbeeld is het samen koken, eten en kletsen onder het genot van een kopje thee. Daarnaast streeft
Fiore ernaar om elk jaar een dispuutsweekend voor haar eigen leden te organiseren. Ten slotte zal
Fiore eens per jaar een activiteit verzorgen voor alle leden van Studievereniging Sticky.

3 Lidmaatschap
3.1 Toetreding
Alle vrouwelijke leden van Studievereniging Sticky kunnen door de leden van Fiore worden
voorgedragen aan het bestuur van Fiore. Het bestuur van Fiore zal vervolgens beslissen over het wel
of niet toelaten van het voorgedragen lid tot de Klikperiode.
De Klikperiode, kortweg de Klik, dient als een gewenning tussen de huidige leden van het dispuut Fiore
en het potentiële lid. In deze periode zal het potentiële lid twee gezamenlijke activiteiten bijwonen.
Mocht voor beide partijen de Klik succesvol blijken, dan zal het potentiële lid uitgenodigd worden voor
een afsluitend diner, waarna het potentiële lid officieel toetreedt tot het dispuut.

3.2 Contributie
Ieder lid van Fiore dient jaarlijks op 1 oktober aan de contributie van het dispuut te voldoen. Indien
een lid gedurende het jaar toetreedt tot Fiore dient de contributie binnen een maand na de Klik te
worden afgedragen.
De contributie van Fiore bedraagt 20 (twintig) euro per jaar.

3.3 Oud-leden
Leden van Fiore die niet meer studeren kunnen jaarlijks bij het bestuur aangeven dat zij oud-lid
willen worden. Zij worden vanaf dan enkel voor geselecteerde activiteiten uitgenodigd. Zij betalen
geen contributie meer.
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4 Het bestuur
Het bestuur van Fiore zal minstens bestaan uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. Een
persoon kan niet meer dan één functie vervullen.

4.1 Aanstelling
Het bestuur van Fiore wordt gekozen door de leden van het dispuut Fiore. Tot het bestuur van Fiore
kunnen enkel leden van het dispuut Fiore toetreden. Het bestuur wordt voor onbepaalde tijd
aangesteld.

4.2 Decharge
De leden van Fiore beslissen over decharge van het bestuur of een specifiek bestuurslid. Het
decharge is alleen geldig als de meerderheid van de leden hiermee akkoord gaat.

4.3 Taken
Het bestuur is verantwoordelijk voor de administratie van Fiore, de organisatie van de activiteiten
en de saamhorigheid binnen het dispuut Fiore.

4.4 Bevoegdheden
Het bestuur is bevoegd tot het doen van uitgaven en het aangaan van verplichtingen in naam van Fiore.
Tevens beschikt het bestuur tot het recht leden van Fiore te ontzetten of te schorsen.

5 Huisstijl
De zinspreuk van Fiore is “Bellas prima di Fellas”.
De dispuutskleuren van Fiore zijn Marineblauw en Zilver.
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