Verbond VOS vzw, Vlaamse Vredesvereniging
Huishoudelijk reglement
Art. 1. In toepassing van artikel 31 van de statuten van het Verbond VOS vzw wordt een
huishoudelijk reglement opgesteld.
Art. 2. De Doelstellingen van de vereniging zijn geformuleerd in art. 4/1 en art. 4/2 van de statuten
van 2004.
Art. 3. De inhouden van de sociaal-culturele werking is gebaseerd op wat gemeenzaam het
IJzertestament wordt genoemd, geactualiseerd op de studiedagen georganiseerd door de vereniging.
Art. 4. Het Verbond VOS wordt bestuurd door de algemene vergadering van het Verbond VOS vzw,
door de raad van bestuur en door het dagelijks bestuur.
Op voorstel van het dagelijks bestuur en met instemming van de raad van bestuur worden taken
toevertrouwd aan werkgroepen die werken onder het toezicht en de verantwoordelijkheid van de
raad van bestuur. Hun werking wordt geregeld door art. 28 van de statuten.
Art. 5. De categorieën vaste en toegetreden leden worden als volgt omschreven:
-

De vaste leden in de zin van de wet zijn alle leden die volgens artikel 13/1 van de statuten
deel uitmaken van de algemene vergadering;
De toegetreden leden zijn alle andere fysieke personen die zijn toegetreden tot de vereniging
conform art. 13/2 van de statuten.

Art. 6. De procedure tot aanneming van de toegetreden leden wordt als volgt vastgelegd:
-

-

Eenieder die op geldige wijze de vastgestelde bijdrage betaalt kan aangesloten worden als
hoofdlid. De bijdrage voor een hoofdlid houdt ook een abonnement in op het Bondsblad ‘DE
VOS’;
Elke fysieke persoon die woont op hetzelfde adres als een hoofdlid kan bijlid worden door
betaling van de hiervoor vastgestelde bijdrage;
De hoofdleden en bijleden maken deel uit van de afdeling van de (deel)gemeente waar zij
wonen;
De raad van bestuur heeft te alle tijde het recht leden te weigeren;
Toegetreden leden wonen in een (deel)gemeente waar geen afdeling actief is, kunnen op
verzoek en op voorstel van het provinciaal bestuur gecoöpteerd worden als lid van de
provinciale vergadering waaronder de (deel)gemeente ressorteert.

De raad van bestuur bepaalt het bedrag van de bijdragen voor het hoofdlid- of bijlidmaatschap.
Art. 7. De verschillende geledingen van het Verbond waken over de naleving van de Statuten en van
het Huishoudelijk Reglement door de van hen afhangende leden en geledingen. Provinciaal bestuur
en raad van bestuur leggen verantwoording af aan de Algemene Vergadering.
Art. 8. Aan het hoofd van iedere afdeling staat een bestuur van minstens 3 leden, met een voorzitter,
een secretaris en een penningmeester. Het bestuur wordt door de leden verkozen voor een termijn
van 4 jaar te rekenen vanaf de datum van de opname van het mandaat. Elk mandaat is
hernieuwbaar. Sommige functies kunnen gecumuleerd worden. De afdelingen organiseren
autonoom de verkiezingen voor de afdelingsbesturen.

Art. 9. De voorzitters en secretarissen van de afdelingen van een provincie vormen samen de
provinciale vergadering. Hun mandaat in de provinciale vergadering is beperkt tot de duur van hun
mandaat in het afdelingsbestuur. Ook andere toegetreden leden, uit gemeenten zonder afdeling
kunnen op voorstel van het provinciaal bestuur in de provinciale vergadering gecoöpteerd worden
overeenkomstig Art. 6 van het Huishoudelijk Reglement.
Art. 10. Uit de provinciale vergadering wordt voor een termijn van 4 jaar een bestuur verkozen van
minstens 5 leden waaronder de voorzitter, de ondervoorzitter(s), de secretaris en de
penningmeester. Voor de verkiezingen van het provinciaal bestuur hebben de leden van de
provinciale vergadering die de afdelingen vertegenwoordigen, een aangepast stemrecht; voor
afdelingen met minder dan 20 toegetreden leden hebben de voorzitter en secretaris elk één stem,
voor afdelingen tussen de 20 en 40 toegetreden leden hebben zij elk twee stemmen, en voor
afdelingen met méér dan 40 toegetreden leden hebben zij elk drie stemmen. De gecoöpteerde leden
van de provinciale vergadering hebben één stem. De afdelings- en provinciale verkiezingen hebben
plaats in het jaar voorafgaand aan het jaar waarin het bestuursmandaat vervalt.
Art. 11. De algemene vergadering bestaat uit:
-

-

De voorzitter en secretaris van elke provincie;
Bijkomende vertegenwoordigers van elke provincie, afhankelijk van het aantal erkende
afdelingen: een provincie met minder dan 11 erkende afdelingen kan één bijkomende
vertegenwoordiger aanstellen, een provincie die tussen 11 en 20 erkende afdelingen heeft
kan twee bijkomende vertegenwoordigers aanstellen, een provincie die tussen 21 en 30
afdelingen heeft, kan drie bijkomende vertegenwoordigers aanstellen, enz.;
De door de algemene vergadering op voorstel van de raad van bestuur gecoöpteerde leden;
Ontslag gebeurt door niet-betaling van het lidgeld of door ongewettigde afwezigheden op 3
of meer vergaderingen.

Art. 12. Naast de raad van bestuur kan de algemene vergadering, in gemeenschappelijk overleg met
de raad van bestuur, werkgroepen oprichten, waarvan de opdrachten bepaald worden door de raad
van bestuur conform de beleidsnota van de vereniging.
Art. 13. De raad van bestuur kiest onder zijn leden de algemene voorzitter. Tevens worden de
algemeen ondervoorzitter(s), de algemeen secretaris, de algemeen penningmeester en de
afgevaardigd bestuurder(s) verkozen. Deze laatsten voeren eveneens de titel van ondervoorzitter.
De raad van bestuur stelt het dagelijks bestuur samen waarvan in ieder geval de algemeen voorzitter,
de algemeen secretaris, de afgevaardigd beheerder(s), en de directeur uitmaken.
De raad van bestuur benoemt en ontslaat haar afgevaardigde(n) in andere verenigingen en
organisaties.
Art. 14. De leden van de raad van bestuur die gedurende een bepaalde periode op waardige wijze
een functie hebben bekleed, kunnen door de algemene vergadering op voordracht van de raad van
bestuur gemachtigd worden de eretitel van deze functie te dragen. Deze leden zijn automatisch lid
van de hoge raad. De hoge raad is een adviseren orgaan ten aanzien van de raad van bestuur.
Art. 15. Het dagelijks bestuur neemt alle beslissingen van dringende aard waarvoor geen vergadering
van de raad van bestuur afgewacht kan worden. Dergelijke beslissingen worden op de eerstvolgende
vergadering van de raad van bestuur ter bekrachtiging voorgelegd.
Art. 16. De bijeenroeping van de algemene vergadering gebeurt door de raad van bestuur bij gewone
brief, gericht aan elk lid minstens 8 werkdagen voor de vergadering en bevat de agenda. De

vergadering kan slechts beraadslagen over punten die op de agenda geplaatst zijn. Bij ordemotie
kunnen, mits twee derde goedkeuring door de aanwezigen, punten aan de agenda worden
toegevoegd.
Art. 17. De bijdragen voor het lidmaatschap zijn verschuldigd aan het Verbond VOS vzw.
Art. 18. De afdelingen houden ten minste één keer per jaar in de periode tussen 1 november e n1
maart van het jaar daarop een algemene ledenvergadering met als vaste agendapunten de
goedkeuring van het komende jaarprogramma en het verslag van de voorbije jaarwerking.
Art. 19. Het afdelingsbestuur vergadert regelmatig, bereidt de agenda voor van de algemene
ledenvergadering(en) en voert de beslissingen ervan uit.
Art. 21. De vereniging wordt geldig ontbonden conform alle wettelijke en statutaire bepalingen ter
zake.
Overgangsbepalingen
Art. 22. Het Huishoudelijk reglement wordt van kracht op 1 januari 2005.
De bestaande afdelings- en provinciale besturen blijven in functie tot de samenstelling van de nieuwe
verkozen besturen.
De provinciale vergaderingen duiden hun bijkomende vertegenwoordiger(s) aan in de algemene
vergadering. Tot dan blijft de huidige algemene vergadering in functie.
De bestaande raad van bestuur, die deel uitmaakt van de nieuwe algemene vergadering, stelt
kandidaten ter coöptatie voor aan de algemene vergadering. De na coöptatie volledig samengestelde
algemene vergadering verkiest de nieuwe raad van bestuur.

