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Introductie
Bastaard is een gezelligheidsdispuut dat goed eten en drinken hoog in het vaandel heeft
staan. Het doel van Bastaard is het verhogen van de kwaliteit van leven van de student,
gezien deze normaal vrij sober leeft. Wij willen een Bourgondische levensstijl bevorderen, en
van genieten ons keurmerk maken.

Lidmaatschap
Alleen leden van Studievereniging Sticky kunnen lid worden van Bastaard.

Aanmelden
Leden van Bastaard kunnen introducés meenemen naar een open avond. Na deze open
avond kan het dispuut een uitnodiging sturen voor een tweede kennismaking op een
gesloten avond. Bij unanieme toestemming van alle dispuutsleden kan een nieuw lid
toetreden.

Contributie
Leden van Bastaard betalen 60 (zestig) euro contributie per jaar. Dit bedrag moet in één
keer voor de 31ste januari van het jaar betaald worden aan de penningmeester. Bij
toetreden moet een bedrag van 5 (vijf) euro per maand, maal het aantal maanden tot aan
het eind van het jaar, in één keer worden betaald. De contributie wordt gebruikt voor het
organiseren van open avonden, dispuutsattributen, en facilitaire kosten.

Lidmaatschap beëindigen
Leden van Bastaard kunnen hun lidmaatschap op elk moment beëindigen. Daarnaast
verloopt het lidmaatschap twee jaar na beëindiging van het lidmaatschap bij
Studievereniging Sticky. Het lidmaatschap van Bastaard vervalt verder bij het overlijden van
het lid, het herhaaldelijk niet voldoen aan de contributie, of ontzegging door het bestuur van
Bastaard.

Alumni
Leden van Bastaard kunnen hun lidmaatschap omzetten naar Alumnus. Alumni betalen
geen contributie en mogen alleen bij vooraf bepaalde activiteiten en dispuutsavonden
aanwezig zijn.

Activiteiten

Open avonden
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Bastaard organiseert minstens tweemaal per jaar een open avond voor belangstellende
leden van Studievereniging Sticky.

Dispuutsavonden en activiteiten
Bastaard organiseert minimaal één maal per maand een activiteit of dispuutsavond. De
dispuutsavonden hebben de vorm van bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, een diner met
aansluitend een borrel. De activiteiten hebben een afwisselend karakter, maar zullen over
het algemeen in het teken van de Bourgondische levensstijl staan.

Externe Activiteiten
Bastaard organiseert minimaal één maal per jaar een activiteit voor Studievereniging Sticky.
Deze activiteit zal altijd in het teken van de Bourgondische levensstijl staan, zoals een
fijnproeverij of culinair hoogstandje.

Bestuur
Het bestuur van Bastaard kent te allen tijde ten minste drie functies: voorzitter, secretaris en
penningmeester. Een persoon kan niet meer dan één functie bekleden. Enkel leden van
Bastaard kunnen een functie in het bestuur vervullen. Tenminste tweederde van de
bestuursleden moet studerend lid van Studievereniging Sticky zijn.

Aanstelling
Bij het aftreden van een bestuurder, kan een dispuutslid zichzelf voordragen als bestuurder.
Dit dispuutslid kan per meerderheidsstemming verkozen worden tot nieuwe bestuurder.

Ontslag
Een bestuurslid wordt uit de bestuursfunctie ontheven op het moment dat het bestuurslid
besluit de functie neer te leggen of als bij een dispuutsvergadering bij
meerderheidsstemming wordt besloten tot ontslag.

Taken
Het bestuur van Bastaard is verantwoordelijk voor de administratie van Bastaard. Daarnaast
is het bestuur eindverantwoordelijk voor de organisatie van activiteiten en dispuutsavonden.

Bevoegdheden
Om effectief dienst te kunnen doen als een bestuurlijk orgaan dient aan het bestuur enkele
bevoegdheden ontleend te worden. Zo heeft het bestuur recht om geld van de
dispuutsrekening uit te geven in het belang van het dispuut en heeft het bestuur het recht
om leden te schorsen.
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Huisstijl
Het logo van dispuut Bastaard is het wapenschild zoals op de eerste pagina van dit
document is afgebeeld, gebaseerd op het wapenschild van Bourgondië. De dispuutskleuren
zijn karmijnrood, vanille en koningsblauw.
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