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Beste FPPW’er, 
Beste commilto, beste schacht, beste pro, 
 
 
De spannendste tijd van het jaar is weer aangebroken: de 
praesidiumverkiezingen. 
Als zijnde vier aftredende praesidiumleden, is de toekomst van 
VPPK voor ons voor heel belangrijk. Elk van ons heeft twee of drie 
jaar praesidiumervaring, waarmee we toch wel durven zeggen dat 
VPPK ons nauw aan het hart ligt. We willen er dan ook alles aan 
doen om ervoor te zorgen dat de kring de volgende jaren het beste 
van zichzelf kan geven.  
 
Daarom zetten wij ons als verkiezingscomité met onze schouders 
achter deze verkiezingen. Eerst en vooral hebben we enkele 
belangrijke veranderingen doorgevoerd. Ten eerste zullen de 
functies praeses, vicepraeses, quaestor en secretaris – ook wel de 
bestuursfuncties genoemd – vanaf dit jaar eerst verkozen moeten 
worden. Dit doen wij echter niet zomaar; wij hebben lang over de 
voor- en nadelen van deze verandering gediscussieerd. Het is zo 
dat, wie voor een bestuursfunctie opkomt, al praesidiumervaring 
moet hebben. Indien de verkiezingen uitdraaien op een battle 
(d.w.z.: twee personen/teams strijden voor dezelfde functie), 
wordt er maar één iemand gekozen en kan die persoon vervolgens 
niet meer voor een andere functie opkomen. Dit betekent dus dat 
het praesidium een lid met veel ervaring verliest. Door deze 
nieuwe regeling kan die persoon dus nog een tweede kans krijgen 
en voor een andere functie opkomen. Daarnaast hakken de 
bestuursfuncties de grootste knopen door. Zij hebben heel wat 
draagkracht binnen de vereniging. Het is voor ons dus niet 
onlogisch als zij bij de verkiezingen ook wat extra aandacht krijgen. 
 
 



Ten tweede krijgen de huidige praesidiumleden iets meer 
stemgewicht. Als praesidiumlid weet je wat er zich binnen het 
praesidium en de vereniging speelt. Bij de vorige verkiezingen was 
hun stem evenveel waard als die van een FPPW’er. Daar is niets 
mis mee, maar als praesidiumlid heb je wel veel meer kennis van 
de kring. Door het huidige praesidium meer gewicht toe te kennen, 
kan er algemeen dus kritischer gestemd worden. Dat lijkt voor ons 
alleen maar in het voordeel te spelen van VPPK. De gekozen 
gewichten zijn 30% voor het praesidium en 70% voor de faculteit. 
Een heel grote verandering is dit dus nog niet, omdat de stem van 
de FPPW’ers en commi’s natuurlijk ook heel belangrijk blijven. 
 
Met de verkiezingsperiode gaan we dus een drukke tijd tegemoet. 
Van 21 tot 26 april vinden de verkiezingen voor de 
bestuursfuncties plaats. Die data gaan van promo voeren tot de 
uitslag van het stemmen bekendmaken. Van 30 april tot 5 mei is 
het de beurt aan de overige praesidiumfuncties. 
 
Een zeer belangrijke verkiezing is die van de cantusfuncties. 
Normaliter gaat die altijd op een cantus door. Waarom dat dit jaar 
niet kan is ons wederom allemaal bekend. Op donderdag 6 mei 
vindt hiervoor nog een extra online verkiezing plaats. Het is zo dat 
je als cantusfunctie opkomt voor zowel de faculteit als enkel de 
gedoopte leden. Omdat het voor hen is dat je cantussen 
organiseert, tellen de cantusstemmen voor maar liefst 60% van het 
uiteindelijke resultaat. Merk op dat het huidige praesidium niet 
meer gewicht krijgt voor cantusfuncties. Dat is zo omdat wij ervan 
overtuigd zijn dan onze commilitones minstens zoveel waarde 
hechten aan deze functies en dus ook de cantussen. Met andere 
woorden: de stemming van de cantusfuncties verandert dus niet 
ten opzichte van vorige jaren. 
 
De informatie die hier gegeven is, is ook allemaal terug te vinden 
in het verkiezingsreglement. Dit kan door al onze leden 
opgevraagd worden. Wie dus nog met vragen zit, kan zit zeker 



doen. Maar bij ons als kiescomité kun je ook steeds terecht. 
Transparantie en communicatie zijn voor ons twee kernwoorden 
van deze verkiezingen. Wie wil mag ons dus steeds mailen of een 
privébericht sturen. 
 
Dan rest er jou waarschijnlijk nog de vraag: hoe kan ik nu 
stemmen? 
Via onze pagina zal je twee evenementen kunnen terugvinden 
waarin telkens alle informatie staat. Om te kunnen stemmen, moet 
je je registreren. Zo zien wij of je wel stemgerechtigd bent. Wie kan 
er allemaal stemmen? Dat is iedereen die gedoopt is bij VPPK of 
een lidkaart heeft aangekocht bij de boekenverkoop. Dit 
controleren wij. Indien je aan de voorwaarden voldoet, ontvang je 
via mail een link om effectief een stem uit te brengen. Op de 
volgende pagina’s vind je een schema om het allemaal wat 
duidelijker te maken.  
 
Wij zijn, net als jou waarschijnlijk, enorm benieuwd naar de 
resultaten. Eén ding kunnen we alvast beloven: het zullen 
spannende, maar eerlijke verkiezingen worden! 
 
Een warme groet, 
het verkiezingscomité 
 

verkiezing@vppk.be 
Lowie Vermeiren (Praeses 2020-2021) 

Paulien Coddens (Quaestor 2020-2021) 
Lauren Peeters (Lustrum 2020-2021) 
Nona Herreweg (Cantor 2020-2021) 

 

 



HOE KAN IK STEMMEN? 
EEN OVERZICHT 

 
Ik kan stemmen als: 

- Ik gedoopt ben bij VPPK 
EN/OF 

- Ik een lidkaart heb aangekocht bij de boekenverkoop 
 
 

Ik vul de link in en geef mijn e-mailadres. 
Het kiescomité controleert zo of ik wel stemgerechtigd ben. 

 
 

Ik krijg een link via e-mail om te stemmen. 
 
 

Ik heb de promo bekeken en een keuze gemaakt. 
Ik klik op de link die ik via mail gekregen heb en stem. 

 
 

De verkiezingsuitslag: 
26 april: RvB 
5 mei: Overig Praesidium 

 
 

Indien ik gedoopt ben, stem ik ook voor de cantusfuncties. 
Ik kom op Zoom om de motivaties van de kandidaten te horen 

en eventueel vragen te stellen. Enkel als ik kom naar het 
online evenement kan ik stemmen. 
Ik weet onmiddellijk het resultaat. 

 
 

 Op de pagina van VPPK wordt het resultaat van de 
verkiezingen geplaatst. 

 



BELANGRIJKE DATA 
EEN OVERZICHT 

 
Bestuursverkiezing 
Registratie: tot en met 20 april 23u59 
Stemmen: vanaf 22 april om 10u00 tot en met 24 april om 23u59 
Bekendmaking: 26 april om 19u 
 

Praesidiumverkiezing 
Registratie: vanaf 28 april 10 uur tot en met 29 april 23u59 
Stemmen: vanaf 1 mei 10 uur tot en met 3 mei 23u59 
Bekendmaking: 5 mei om 19u 
 
 
Cantusverkiezing 
(enkel voor gedoopten) 
Online evenement: 6 mei 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



  



  



  



  



Hallo lieve FPPW’ers! Mijn naam is Andres Van De Walle en ik wil graag opkomen
voor de functie van Quaestor. Deze functie is verantwoordelijk voor belangrijke
financiële taken zoals de boekhouding  en het budgetbeheer. Na twee jaar als PR-
intern en Secretaris ben ik klaar om deze nieuwe uitdaging aan te gaan.

Met ervaring als lid van de Raad van Bestuur heb ik dit jaar reeds een
waardevolle inkijk gekregen op de financiële situatie van VPPK, heb ik mee
nagedacht over de budgetten die de functies krijgen, enzovoort. Daar heb ik heel
wat uit geleerd, wat mij ook zal helpen om deze functie vanaf de start grondig uit
te kunnen voeren.

Ik zit in mijn derde bachelor klinische psychologie. Je kan je dus voorstellen dat dit
studiedomein minder aansluit bij de economische wereld dan  de
bedrijfspsychologie. Dat neemt niet weg dat ik een erg leergierige positie
inneem op economisch en juridisch vlak. Als ik verkozen word, zal ik me verdiepen
in  de literatuur omtrent bijvoorbeeld btw & financiën. Ik wil weten waarover ik
spreek en weten wat ik doe, zodat de kring financieel in goede handen blijft.

  

Andres Van De Walle

Andres Van De Walle
vzw



  



  



  



 


