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HOOFDSTUK I – Inleidende bepalingen 

§1. Dit lintenreglement regelt de voorwaarden voor het verkrijgen, het dragen en eventuele 

problemen met het dragen van linten van Medica vzw (verder: de Faculteitskring). Het reglement 

is een onderdeel van het Huishoudelijk Reglement. 
 

§2. Dit lintenreglement is opgesteld en dient gelezen te worden conform de Statuten en het 

Huishoudelijk Reglement van de Faculteitskring. 

 
§3. Dit reglement is van toepassing op alle leden die een lint willen verkrijgen of een lint van de 
Faculteitskring hebben, alsook voor iedereen die lid is van de Faculteitskring zoals beschreven in 

het Huishoudelijk Reglement Art. 2, §1. 

 
§4. Wijzigingen op dit reglement zijn enkel mogelijk volgens de stemprocedure voor de inname 
van een officieel standpunt of een wijziging in het Huishoudelijk Reglement zoals vermeld in 

het Huishoudelijk Reglement Hoofdstuk 4. 

 

§5. Door een lint van de Faculteitskring aan te vragen en te dragen gaat het lid akkoord met de 

voorwaarden zoals vermeld in dit reglement, alsook met de Statuten en het Huishoudelijk 
Reglement van de Faculteitskring. 



HOOFDSTUK II – Het lint 

 
Afdeling 1 – Introductie 

Artikel 1 – Afstamming 

Het lint stamt af van de Duitse studententradities, die gedeeltelijk in Vlaanderen overgenomen 

zijn. Voor onze interpretatie van het gebruik van linten baseren we ons gedeeltelijk op de blauwe 

pagina’s van de KVHV-codex van 2011. 
 

Artikel 2 - 

§1. Zoals vermeld in de KVHV-codex is het dragen van de kleuren van een vereniging je 

kleur bekennen, het uitkomen voor de gedachte van de vereniging. 
 

§2. Het lint is geen modesieraad voor de studenten; het is een zichtbaar teken van de 

overtuiging en de solidariteit van de drager. 

 
§3. Het is een symbool dat zijn drager tot waardigheid verplicht, en dat met eerbied 
behandeld moet worden. 

 
Afdeling 2 – Eigenschappen van het lint 

 
Artikel 3 – Het praeseslint 

 

§1. Het praeseslint is een doorgeeflint. Dit lint wordt ieder jaar aan de nieuwe praeses 

doorgegeven. 

 

§2. Het praeseslint is 2,10 meter lang bij een breedte van 12 centimeter en is bordeaux van 

kleur. Het wordt bijeengehouden door een gouden snoer en heeft aan de uiteinden gouden 

franjes. 

 

§3. Op het praeseslint wordt het wapenschild van de Faculteitskring geborduurd, hierboven 

staat in gouden letters PRAESES. 

 

§4. De praeses kiest zelf of hij/zij het praeseslint draagt of zijn/haar praesidiumlint, met 

uitzondering op de officiële cantussen, hier wordt het praeseslint gedragen. 

 

§5. De praeses draagt maximaal één lint tegelijk: of het praeseslint, of zijn praesidiumlint. 

 

§6. De praeses is persoonlijk de verantwoordelijke voor het praeseslint tijdens zijn/haar 

ambtstermijn. Bij verlies is dit ook zijn/haar persoonlijke verantwoordelijkheid. 



Artikel 4 – Het praesidiumlint 

 

§1. Het lint is verdeeld in drie banen met de kleuren van de Faculteitskring, zijnde blauw- 

groen-blauw. 
 

§2. De volgorde van de gegevens op het lint is als volgt: 

 

1 Voornaam 

2 Wapenschild 

3 Jaar 

Functie 

 
§3. Dit artikel heeft als doel de gegevens op het lint te beschrijven. Het paragraafnummer komt 
steeds overeen met het nummer voor de regels in §2. 
1° Op de tweede regel tekst staat de eerste officiële voornaam van de drager. Bijnamen worden 

niet geaccepteerd. Dit wordt gecontroleerd door de Vice-Praeses bij het plaatsen van de 
bestelling. Als de aanvrager altijd zijn roepnaam gebruikt in plaats van zijn voornaam kan deze 

een uitzondering aanvragen bij het Dagelijks Bestuur, dat hierover beslist. 
2° Het wapenschild van de Faculteitskring wordt op het lint geborduurd. 

3°    Onder het wapenschild komt eerst het werkingsjaar dat de functie wordt uitgevoerd in het 
formaat jjjj-jjjj, hieronder komt de officiële functienaam. Een uitzondering is er voor de 

functienamen die te lang zijn om volledig op het lint te passen, zie hiervoor de Bijlage, aan het 
einde van dit reglement. 

 

§4. Indien van toepassing worden functies van de hierop volgende jaren in hetzelfde stramien als 
onder §2, derde lid, erbij geborduurd. 

 

§5. Het praesidiumlint is 1, 90 meter lang bij een breedte van 12 centimeter en heeft aan het 

uiteinde gouden franjes. 



HOOFDSTUK III – Voorwaarden voor het verkrijgen en dragen van een lint 

Artikel 5 – Het verkrijgen van een lint 

 

§1. Bestelling en aanpassing van de linten gebeurt enkel via de Vice-Praeses van het huidige 
werkingsjaar van de Faculteitskring, op de daarvoor vermelde wijze en momenten. Er kan enkel 
een lint besteld worden voor de functie van het huidige werkingsjaar, met uitzondering van de 

regeling als vermeld in Hoofdstuk V, §2. 

 
§2. Enkel leden van het Dagelijks Bestuur en Teamcoördinatoren, zoals bepaald in het 

Huishoudelijk Reglement Art.6, §1, eerste en tweede lid, van het huidige bestuursjaar kunnen 
een lint aanvragen. Bij aanvraag moet de desbetreffende student dus lid van de Faculteitskring 

zijn, zoals beschreven in het Huishoudelijk Reglement Art. 2, §1. 

 

§3. De functies waarvoor men een lint kan aanvragen en de namen die gebruikt worden voor 
op het lint zijn vermeld in de Bijlage, aan het einde van dit reglement. 

 
§4. Men kan maximaal één lint van de Faculteitskring hebben, alle functies  worden aangevuld 
op hetzelfde lint. Als uitzondering bestaat het praeseslint, zoals vermeld in Art. 3. 

 

§5. De aanvrager moet de kosten voor het lint zelf dragen. Het lint wordt pas overhandigd 

indien alle kosten voor dit lint voldaan zijn. De Faculteitskring komt hier niet in tussen. 
 

§6.  Het hebben en dragen van een lint is een recht en dus nooit verplicht. Dit is geenszins een 

belemmering voor je functie of geschiktheid als kandidaat of praesidiumlid. 
 

Artikel 6 – Het dragen van een lint 

 

§1. Het dragen van het lint is, zoals reeds genoemd in Hoofdstuk II, afdeling 1, een eer en 

geeft je verbondenheid met de vereniging weer. Er zijn dus regels nodig voor het juiste gebruik 
van een lint. 

 

§2. Het lint wordt schuin gedragen, over de rechterschouder, met het schild op de borst. 
 

§3. Als drager van een lint vertegenwoordig je nog sterker de vereniging in het oog van de 

buitenstaander. Het is dus belangrijk je representatief te gedragen. 

 

§4. Het lint wordt enkel gedragen op bepaalde evenementen, in overeenstemming met het 

Bureau hoeft deze lijst niet exhaustief te zijn. Op deze evenementen is het dragen van een lint 
steeds toegestaan: 

• Galabals van Medica en andere kringen; 

• Het Aperitiefconcert, Revues, het Interfacultair Theaterfestival en andere formele 
activiteiten van kringen; 

• Belangrijke cantussen en cantussen met een grote herkenbaarheid voor de 

Faculteitskring, bijvoorbeeld een aulacantus, de Cantus op de Berg, een cantus in 

samenwerking met andere kringen; 
• Cantussen en evenementen van andere kringen, clubs en verenigingen waar dit gepast is; 

• Cantussen met een officieel karakter, zoals vermeld in de blauwe pagina’s van de KVHV- 

codex, indien bij de Faculteitskring uitgevoerd. 



§5. Het is verboden om het lint te dragen op gewone feestavonden in Doc’s Bar of elders, 

het is ook verboden om het lint te dragen tijdens een reguliere cantus. 

 

§6. Een lint is strikt persoonlijk, het wordt niet uitgeleend aan andere personen, ook niet 

even voor de grap. Er wordt verwacht dat het lid zorgvuldig met zijn/haar lint omgaat. 
 

§7. Op evenementen of op locaties van andere kringen, verenigingen of clubs worden de 

daar geldende regels voor het dragen van linten gevolgd. 



HOOFDSTUK IV – Overtreding van het lintenreglement 

Afdeling 1 – Overtreding en straffen 

Artikel 7 - Overtreding. 

§1. Bij overtreding van het lintenreglement wordt er een sanctie ingesteld volgens het 
lintenreglement. 

 

§2. Ook overtredingen die niet vermeld zijn, doch wel als een overtreding worden gezien in de 

geest van het lintenreglement, kunnen op het Bureau aangebracht worden. 
 

Artikel 8 - Straffen 

§1. Het recht om een lint te dragen en te bezitten kan, mits grondige reden en motivatie, worden 

betwist op het Bureau. 
 

§2. De stemming voor betwisting zoals vermeld in Art. 8, §1, gebeurt conform de 

stemprocedure zoals vermeld in het Huishoudelijk Reglement Hoofdstuk IV. 
 

§3. Het lid waarvan het recht om het lint te dragen en te bezitten wordt betwist, heeft steeds 

het recht om zich te verdedigen tijdens het Bureau waarop het onderwerp wordt behandeld. 

 

§4. Mogelijke straffen zijn de volgende, dit is een niet-exhaustieve lijst: 
 

• Een tijdelijk verbod op het dragen van het lint; 

• In extremis: het doorknippen van het lint en inbeslagname. 

• Andere passende straffen, bepaald door het Bureau. 

 

Let wel: geldstraffen en dergelijken zijn niet toegestaan, het grootste verlies dat het lid kan lijden 

bij het overtreden van het reglement is het verliezen van het lint. 
 

§5. Omdat met het aanvragen en het dragen van een lint van de Faculteitskring men akkoord 

gaat met het reglement wordt er verwacht dat het lid zich bij de beslissingen genomen zoals 

vermeld in dit hoofdstuk neerlegt en hiernaar handelt. 

 

§6. Als het lidmaatschap van een lid wordt ingetrokken zoals beschreven in het  Huishoudelijk 

Reglement Art. 3, §2, verliest het lid hierdoor het recht om een lint van de Faculteitskring te 
dragen en te bezitten. Dit lint wordt bij gevolg ingenomen bij intrekking van het lidmaatschap. 

 

Afdeling 2 – Onrechtmatige linten 

 

§1. Linten van de Faculteitskring die niet conform de voorwaarden in dit reglement, of in  een 
eerder door de Faculteitskring goedgekeurd reglement, verkregen zijn zijn onrechtmatige 

linten. Ook afgenomen linten zijn onrechtmatige linten. 

 

§2. Onrechtmatige linten zijn een blamage aan de autonomie van het Bureau van de 

Faculteitskring. Het dragen van een onrechtmatig lint wordt steeds gezien als een ernstige 
overtreding op het lintenreglement, en wordt als dusdanig bestraft. 



HOOFDSTUK V – Overige bepalingen 

§1. Het stelen van linten van Medica is diefstal en is een misdrijf. Het stelen van linten door 

leden wordt niet getolereerd. Hetzelfde geldt voor linten van andere Leuvense kringen, dit is ook 

diefstal en minachting jegens een belangrijk symbool van die kring. Dit wordt van onze leden 

niet geaccepteerd. 

 

§2.   Bij het verlies van een legitiem lint kan er een nieuw lint aangevraagd worden dat identiek is 

aan het verloren legitieme lint. Als uitzondering op Art. 5, §1, kunnen hier wel functies van 

eerdere jaren op geborduurd worden, indien deze al op het verloren legitieme lint stonden. 
 

§3. Bij ontslag van een student uit zijn functie, eender door wie dat ontslag aangevraagd werd, 
mag deze student het lint met die functie op vermeld dat werkingsjaar niet meer dragen om 

verwarring met de eventuele nieuwe uitvoerder van die functie te voorkomen. Vanaf het einde 

van dat werkingsjaar is deze regel niet meer van toepassing en mag de student het lint weer 
dragen.  

 
§4. Naar analogie van Art. 5, §3, mag een student alle textiel (T-shirt, jas, enz.) die een persoon 

verkregen heeft bij uitvoeren van het mandaat niet meer dragen om eventuele verwarring met 
de eventuele nieuwe uitvoerder van die functie te voorkomen. Vanaf het einde van dat 

werkingsjaar is deze regel niet meer van toepassing en mag de student het textiel weer dragen. 
Deze regel is geldend voor elke functie binnen het praesidium, ongeacht (Team)Coördinator 

of Unit/Teamlid. 

 

BIJLAGE 

Financieel Beheerder - BEHEER 

Praeses – PRAESES 

Teamcoördinator Cantor – CANTOR 
Teamcoördinator Events – EVENTS 

Teamcoördinator Feest – FEEST 

Teamcoördinator Reizen – REIZEN 

Teamcoördinator Sport – SPORT  

Teamcoördinator Ontspanning – ONTSPANNING 

Unitcoördinator Activiteiten – ACTIVITEITEN 

Unitcoördinator Bedrijvenrelaties – BR 

Unitcoördinator Bar – BAR 

Unitcoördinator Communicatie – COMMUNICATIE 
Unitcoördinator Cursusdienst – CURSUSDIENST 

Unitcoördinator Development – DEVELOPMENT 

Unitcoördinator Onderwijs Biomedische Wetenschappen – ONDERWIJS BMW 

Unitcoördinator Onderwijs Geneeskunde – ONDERWIJS GNK 
Vice-Praeses – VICE-PRAESES 


