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Huishoudelijk	regelement	Zinneke	vzw	
	
Dit	 huishoudelijk	 reglement	werd	 op	 voorstel	 van	 de	 Raad	 van	 Bestuur	 goedgekeurd	 door	 de	 Algemene	
Vergadering	van	30	maart	2020.	
Wijzigingen	aan	dit	reglement	kunnen	enkel	door	de	Algemene	Vergadering	worden	aangebracht	met	een	
eenvoudige	meerderheid	van	stemmen	 indien	ten	minste	de	helft	van	de	bestuurders	aanwezig	of	geldig	
vertegenwoordigd	is.	
	
De	bestuursorganen	van	Zinneke	vzw	bestaan	uit:	

-	Algemene	Vergadering	
Deze	 Algemene	 Vergadering	 is	 het	 soevereine	 bestuursorgaan	 van	 de	 organisatie,	 neemt	 de	
structurele	beslissingen,	en	stelt	de	Raad	van	Bestuur	samen,	dat	het	tevens	controleert.	

-	Co-voorzitterschap	
De	 Algemene	 Vergadering	 duidt	 twee	 leden	 aan	 die	 samen	 collegiaal	 het	 co-voorzitterschap	
dragen.	

-	Raad	van	Bestuur	
Deze	 bestuurt	 de	 organisatie	 en	 vertegenwoordigt	 ze	 op	 juridisch	 vlak.	 Het	 neemt	
organisatorische	 beslissingen,	 waaronder	 het	 personeels-	 en	 financieel	 beleid	 en	 levert	 een	
mandaat	aan	de	directie,	dat	het	tevens	controleert.	

-	Bureau	
De	 Raad	 van	 Bestuur	 stelt	 in	 haar	 schoot	 een	 Bureau	 samen,	 die	 de	 directie	 bijstaat	 in	 het	
dagelijks	beheer	van	de	organisatie	en	bij	de	voorbereiding	van	de	vergaderingen	van	Raad	van	
Bestuur	en	Algemene	Vergadering.	

-	Directie	
De	directie	 van	de	organisatie	 kan	door	één	 iemand	worden	gedragen	of	 gedeeld	binnen	een	
directieteam.	De	directie	neemt,	in	overleg	met	het	Bureau,	het	dagelijks	artistiek-inhoudelijk	en	
zakelijk	beheer	van	de	organisatie	op	zich.	Het	vertegenwoordigt,	onder	mandaat	van	de	Raad	
van	 Bestuur,	 de	 organisatie	 en	 bereidt	 de	 nodige	 beslissingen	 voor	 Raad	 van	 Bestuur	 en	
Algemene	Vergaderingen	voor.	

	
Alle	 bestuursinstanties	 binnen	 Zinneke	 vzw	 opteren	 voor	 een	 open	 en	 collegiaal	 handelen	 en	
beslissen,	 maar	 handelen	 vrij	 autonoom	 ten	 opzichte	 van	 elkaar,	 met	 regelmatige	 controle	 en	
evaluatie.	
	
Zinneke	 organiseert	 haar	 werking	 op	 het	 ritme	 van	 een	 tweejaarlijkse	 periode	 (biënnale).	
Boekhoudkundig	 loopt	 het	 werkjaar	 van	 1	 januari	 tot	 31	 december,	 maar	 het	 inhoudelijk-artistiek	
actieplan	spreidt	zich	over	twee	werkjaren,	opgebouwd	rond	de	uitbouw	van	Zinnodes	en	de	Parade.	

	
1. Algemene	Vergadering	
	

1.1. Leden	
De	Algemene	Vergadering	van	de	organisatie	telt	minstens	zes	leden.	Alle	leden,	die	in	orde	zijn	met	
het	 betalen	 van	 het	 jaarlijks	 door	 de	 Raad	 van	 Bestuur	 vastgelegde	 lidgeld	 (maximaal	 100	 €),	 zijn	
stemgerechtigd.	Leden	die	geen	positief	gevolg	hebben	gegeven	aan	een	herinneringsbrief	tot	betalen	
van	het	 jaarlijkse	 lidgeld,	hebben	geen	stemrecht,	 tot	na	de	correcte	betaling	van	het	verschuldigde	
bedrag.		
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Wie	als	 lid	wenst	toe	te	treden	 tot	de	organisatie,	dient	daartoe	een	aanvraag	te	richten	aan	de	co-
voorzitters�sters	van	de	organisatie	en	de	eerstvolgende	Algemene	Vergadering	beslist	op	voorstel	van	
de	Raad	van	Bestuur	bij	tweederde	meerderheid	van	geldige	stemmen	over	de	toetreding.		

	
De	leden	van	de	Algemene	Vergadering	kunnen	te	allen	tijde	ontslag	nemen	uit	de	organisatie.	Hiertoe	
volstaat	 het	 een	 schrijven	 te	 richten	 aan	 de	 co-voorzitters�sters	 van	 organisatie	 met	 daarin	 de	
vermelding	van	datum	van	ontslag.	

	
Leden	kunnen	om	volgende	redenen	worden	uitgesloten:	

- leden	die	gedurende	twee	opeenvolgende	jaren	geen	enkele	Algemene	Vergadering	hebben	
bijgewoond,	en	zich	niet	rechtmatig	hebben	laten	vertegenwoordigen	door	een	volmacht;	

- leden	die	ernstige	schade	berokkenen	aan	de	goede	naam	en	werking	van	de	vereniging	en	
die	inbreuken	hebben	gepleegd	op	de	statuten,	dit	huishoudelijk	reglement	en	de	wetgeving.	

Uitsluiting	 op	 basis	 van	 één	 van	 de	 bovenstaande	 redenen	 gebeurt,	 op	 voorstel	 van	 de	 Raad	 van	
Bestuur	bij	 tweederde	meerderheid	binnen	de	Algemene	Vergadering,	nadat	het	 lid	desgevallend	en	
op	diens	verzoek,	werd	gehoord	door	de	co-voorzitters�sters.	

	
1.2. Bevoegdheid	
De	Algemene	Vergadering	staat	in	voor		

- de	eventuele	wijzigingen	aan	de	statuten	
- de	goedkeuring	van	de	begroting	en	jaarrekeningen	
- de	benoeming,	het	ontslag	en	de	jaarlijkse	kwijting	van	de	bestuurders	
- de	benoeming,	het	ontslag	en	de	jaarlijkse	kwijting	van	de	bedrijfsrevisor	

en	bewaakt	de	realisatie	van	de	maatschappelijke	doelstellingen	van	de	organisatie.		
	

Zij	 stelt	 de	 Raad	 van	 Bestuur	 zo	 complementair	 mogelijk	 samen,	 met	 daarbij	 aandacht	 voor	
evenwichten	 inzake	 gender,	 taal,	 culturele	 achtergronden,	 leeftijd,	 stedelijke-artistieke-inhoudelijke	
activiteiten.	Bij	het	hernieuwen	van	mandaten	wordt	gewaakt	over	een	evenwicht	tussen	continuïteit	
en	vernieuwing.		

	
Het	duidt	de	bestuurraadsleden	aan	die	collegiaal	het	co-voorzitterschap	van	de	organisatie	dragen.		

	
Het	 mandateert	 de	 Raad	 van	 Bestuur,	 volgens	 de	 statuten	 en	 de	 wettelijke	 voorschriften	 en	
controleert	deze	ook.	

	
1.3. Uitnodiging,	agenda	en	verslag	
De	 Algemene	 Vergadering	 komt	minstens	 éénmaal	 per	 jaar	 samen	 en	 wel	 voor	 het	 einde	 van	 het	
eerste	 semester.	 De	 Algemene	 Vergadering	 wordt	 samengeroepen	 op	 initiatief	 van	 de	 Raad	 van	
Bestuur	en	co-voorzitters�sters	of	op	schriftelijk	verzoek	van	tenminste	één	vijfde	van	de	leden.		

	
De	uitnodiging	en	de	agenda,	schriftelijk	of	per	electronische	post,	worden	minstens	veertien	dagen	
bij	voorbaat	doorgestuurd	aan	alle	leden,	en	moet	de	agenda,	de	plaats	en	het	uur	van	samenkomst	
vermelden.	Voor	de	goede	organisatie	worden	agendavoorstellen	bij	voorbaat	overgemaakt	aan	de	co-
voorzitters�sters.	Voor	 zover	de	 stemgerechtigde	 leden	akkoord	gaan,	 kan	elk	punt,	aangebracht	bij	
het	begin	van	de	Algemene	Vergadering,	volwaardig	worden	beraadslaagd	en	beslist.		

	
Elke	 lid	 kan,	 indien	 het	 niet	 aanwezig	 kan	 zijn,	 zich	 laten	 vertegenwoordigen,	 door	 bij	 voorbaat	
schriftelijk	de	afwezigheid	te	melden	en	een	volmacht	tot	beslissing	te	verlenen.	Elk	aanwezig	lid	kan	
slechts	één	volmacht	dragen	per	vergadering.		
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1.4. Beslissingswijze	
De	 Algemene	 Vergadering	 streeft	 er	 steeds	 naar	 om,	 onder	 impuls	 van	 de	 co-voorzitters�sters,	
collegiaal	en	in	overleg	te	beslissen.	Indien	dit	echter	niet	mogelijk	is,	wordt	overgegaan	tot	stemming,	
met	een	absolute	meerderheid	in	een	vergadering	waar	minstens	de	helft	van	de	leden	aanwezig	is	of	
geldig	vertegenwoordigd.		

	
Indien	 niet	 voldoende	 leden	 aanwezig	 of	 geldig	 vertegenwoordigd	 zijn,	 wordt	 een	 volgende	
vergadering	samengeroepen,	met	dezelfde	agenda.	

	
Agendapunten	 die	 aanvaarding	 en	 ontslag	 van	 leden	 omvatten	 en	 statuutwijzigingen	 worden	 bij	
tweederde	van	de	aanwezige	en	geldig	vertegenwoordigde	leden	goedgekeurd.	

	
Agendapunten	inzake		

- goedkeuren	van	begrotingen	en	rekeningen	
- aanstellen	en	kwijten	van	de	bestuurders	
- aanstellen	en	kwijten	van	de	revisor	

worden	bij	gewone	meerderheid	van	de	aanwezige	en	geldig	vertegenwoordigde	leden	gestemd.	
	

Het	stemmen	gebeurt	bij	handopsteken,	tenzij	het	over	personen	wordt	gestemd,	want	dan	gebeuren	
de	stemmingen	in	elk	geval	schriftelijk	en	geheim.		

	
1.5. Mandaat	aan	de	Raad	van	Bestuur	
De	Algemene	Vergadering	geeft	mandaat	aan	de	leden	van	de	Raad	van	Bestuur,	conform	de	statuten	
en	 de	 wettelijke	 voorschriften	 terzake.	 Dit	 mandaat	 wordt	 minstens	 jaarlijks	 geëvalueerd,	 naar	
aanleiding	 van	 de	 goedkeuring	 van	 de	 jaarverslagen,	 de	 rekeningen	 en	 van	 het	 budget	 voor	 het	
volgende	werkjaar.	

	
2. Co-voorzitterschap	

De	 Algemene	 Vergadering	 duidt	 twee	 leden	 binnen	 de	 Raad	 van	 Bestuur	 aan,	 die	 collegiaal	 het	
voorzitterschap	dragen	van	de	organisatie.	Hun	mandaat	loopt	gelijk	met	hun	mandaat	als	bestuurder.		

	
Zij	zitten	de	bijeenkomsten	van	de	Algemene	Vergadering	en	van	de	Raden	van	Bestuur	voor	en	maken	
tevens	 deel	 uit	 van	 het	 Bureau.	 Beide	 bestuursleden	 vormen	 zo	 het	 centrale	 aanspreekpunt	 voor	
iedereen	die	bij	de	organisatie	betrokken	is.	

	
De	 co-voorzitters�sters	 zien	 collegiaal	 toe	 op	 de	 goede	 werking	 van	 de	 organisatie.	 De	 co-
voorzitters�sters	 waken	 erover	 dat	 de	 vergaderingen	 regelmatig	 worden	 samengeroepen	 en	 dat	 de	
agenda	wordt	opgesteld.	 Ze	 leiden	de	besprekingen	en	 zorgen	voor	het	nemen	en	opvolgen	van	de	
beslissingen,	zowel	binnen	de	Algemene	Vergadering,	als	binnen	de	Raad	van	bestuur	en	het	Bureau.	

	
3. Raad	van	Bestuur	

De	 Raad	 van	 Bestuur	 beheert	 de	 organisatie	 op	 een	 zo	 efficiënt	 mogelijke	 manier	 en	 heeft	 alle	
bevoegdheden	die	daartoe	nodig	zijn,	behalve	deze	die	van	rechtswege	aan	de	Algemene	Vergadering	
werden	toegewezen.	
	
3.1. Bestuurders	
De	 Raad	 van	 Bestuur	 bestaat	 uit	minimaal	 vijf	 leden,	 met	 een	maximum	 van	 tien.	 De	 bestuurders	
worden	aangesteld	door	de	Algemene	Vergadering	voor	een	periode	van	drie	jaar	en	hun	mandaat	is	
hernieuwbaar.	

	



Huishoudelijk	reglement	Zinneke	vzw/asbl	–	N°	471.529.470	
Goedgekeurd	door	de	Algemene	Vergadering	van	2020	03	30	–	p.	4 

Aan	het	mandaat	van	lid	van	de	Raad	van	Bestuur	kan	voortijdig	een	einde	komen	door:		
- vrijwillig	ontslag	
- ontslag	 als	 lid	 van	 de	 organisatie,	 op	 basis	 van	 een	 geronde	 beslissing	 van	 de	 Algemene	

Vergadering.	
	

De	 bestuurder	 die	 een	 ontslagnemende	 bestuurder	 vervangt,	 neemt	 het	 mandaat	 op	 voor	 de	
resterende	termijn.	

	
3.2. Bevoegdheid	
De	 Raad	 van	 Bestuur	 heeft	 een	 algemene	 bevoegdheid	 om	 de	 organisatie	 te	 besturen	 en	 te	
vertegenwoordigen.	Het	draagt	alle	bevoegdheden	die	niet	van	rechtswege	worden	toegekend	aan	de	
Algemene	 Vergadering.	 Het	 gaat	 daarbij	 onder	 meer	 om	 organisatorische	 bevoegdheden	 inzake	
financieel	beheer,	programmatie	en	planning,	infrastructuurbeheer	en	personeelbeleid.	

	
De	Raad	kan	één	of	meerdere	van	deze	bevoegdheden	delegeren,	via	een	 in	de	verslagen	geacteerd	
mandaat,	 maar	 blijft	 altijd	 de	 eindverantwoordelijkheid	 dragen	 tot	 deze	 door	 de	 Algemene	
Vergadering	wordt	gekweten.	

	
De	 Raad	 van	 bestuur	 bewaakt	 tevens	 het	 algemene	 personeelsbeleid,	 door	 bij	 de	 opstart	 van	 een	
nieuw	tweejaarlijkse	periode	(biënnale)	het	algemene	kader	voor	het	personeelsbeleid	goed	te	keuren	
en	 deze	 regelmatig	 op	 te	 volgen.	 De	 uitvoering	 ervan	 wordt	 gedelegeerd	 aan	 de	 directie	 of	 het	
directieteam,	daarin	bijgestaan	door	het	Bureau.		

	
Deze	 delegatie	 geldt	 echter	 niet	 voor	wat	 betreft	 de	 aanstelling	 van	 de	 directie	 van	 de	 organisatie,	
waarbij	de	Raad	van	Bestuur	de	procedure	uittekent	en	uitvoert	tot	en	met	de	eindbeslissing.	Het	doet	
dit	op	voorstel	van	het	Bureau,	waarbij	het	team	in	nauw	overleg	en	structureel	wordt	betrokken.		

	
De	Raad	van	Bestuur	oefent	haar	mandaat	uit	onder	toezicht	van	de	Algemene	Vergadering.	

	
3.3. Uitnodiging,	agenda	en	verslag	
De	co-voorzitters�sters	roepen	schriftelijk	de	vergadering	van	de	Raad	van	Bestuur	samen.	Dit	gebeurt	
in	elk	 geval	binnen	de	veertien	dagen	na	de	 schriftelijke	 vraag	van	minstens	 twee	bestuursleden	en	
vermeldt	de	agenda,	plaats	en	uur	van	vergadermoment.		

	
De	Raad	van	bestuur	komt	minstens	driemaal	per	jaar	samen.	

	
Elk	lid	dat	niet	kan	aanwezig	zijn,	kan	bij	voorbaat	een	geschreven	volmacht	inbrengen	voor	een	ander	
lid.	Deze	laatste	kan	slechts	één	volmacht	per	vergadering	dragen.	

	
3.4. Beslissingen	
De	Raad	van	Bestuur	streeft	er	steeds	naar	om,	onder	impuls	van	de	co-voorzitters�sters,	collegiaal	en	
in	overleg	 te	 beslissen.	 Indien	dit	 echter	 niet	mogelijk	 is,	wordt	 overgegaan	 tot	 stemming,	met	 een	
absolute	meerderheid	 in	een	vergadering	waar	minstens	de	helft	van	de	 leden	aanwezig	 is	of	geldig	
vertegenwoordigd.		

	
3.5. Mandaat	aan	directie		
De	Raad	van	Bestuur	geeft	en	beheert	een	mandaat	aan	de	directie	of	het	directieteam	(zie	verder),	
dat	 als	 basis	 dient	 voor	 het	 jaarlijks	 functioneringsgesprek	 tussen	 de	 Raad	 van	 Bestuur	 en	 deze	
directie.	
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4. Bureau	
Er	wordt	tevens	een	Bureau	samengesteld	met	3	tot	5	bestuurders,	waaronder	beide	bestuurders	die	
het	co-voorzitterschap	dragen.	

	
Het	Bureau	volgt	de	dagelijkse	organisatie	op	en	staat	de	directie	of	het	directieteam	bij	in	de	goede	
gang	van	zaken,	het	realiseren	van	de	strategie	en	de	opvolging	van	het	personeelsbeleid		

	
Het	 komt	 regelmatig	 samen,	op	eenvoudig	verzoek	van	de	co-voorzitters�sters,	of	 van	de	directie	of	
het	directieteam	en	in	elk	geval	minimaal	zes	maal	per	jaar.	

	
Het	verzorgt	een	goedlopende	interactie	tussen	alle	organen	van	de	organisatie,	met	name	de	directie	
en	het	personeel,	de	Raad	van	Bestuur	en	de	Algemene	Vergadering.	

	
5. Directie	

De	 organisatie	 heeft	 vanuit	 haar	 basisprincipes	 gekozen	 voor	 een	 zo	 horizontaal	 en	 democratisch	
mogelijk	uitgetekend	bestuur	en	beheer,	binnen	het	respect	van	het	wettelijk	kader.	Daartoe	kiest	het	
voor	een	directie	of	een	directieteam,	aangeduid	via	een	procedure	uitgetekend	en	uitgevoerd	door	
het	Bureau	en	de	Raad	van	Bestuur,	waarbij	het	team	in	nauw	overleg	en	structureel	wordt	betroken.		
	
De	 namen	 van	 de	 betrokken	 directie	 of	 directieteam	 en	 de	 onderling	 afgesproken	 mandaten	 (en	
desgevallende	termijnen)	worden	opgenomen	in	het	centraal	beheerde	register.	
	
Mandaat	van	Bureau	en	Raad	van	Bestuur	aan	de	directie	of	het	directieteam:	
- Dit	mandaat	wordt	voorbereid	door	het	Bureau	en	goedgekeurd	door	de	Raad	van	Bestuur	en	de	

Algemene	Vergadering	wordt	over	het	bestaan	van	dit	mandaat	ingelicht.		
	

- Het	omvat	naast	de	nominatieve	aanstelling	van	de	directie	tevens	het	kader	waarbinnen	de	Raad	
van	Bestuur	mandaat	 verleent	 in	de	dagelijkse	organisatie	en	beheer	 in	 functie	 van	het	bereiken	
van	de	maatschappelijke	doelstellingen.	

	
- Het	 Bureau	 en	 de	 Raad	 van	 Bestuur	delegeren	 het	 dagelijkse	 beheer	 van	 de	 activiteiten	 en	 het	

bijhorende	 budget	 aan	 de	 directie	 of	 het	 directieteam	 dat	 belast	 wordt	 met	 de	 algemene	
coördinatie.	De	directie	of	directieteam	draagt	aldus	de	organisatie	in	al	haar	operationele	facetten.	
Het	wordt	daarbij	ondersteund	 	door	het	Bureau	en	het	 legt	verantwoording	af	aan	de	Raad	van	
Bestuur.	

	
- Het	 bereidt	 voor	 en	 bewaakt	 de	 globale	 visie	 en	 strategie	 van	 de	 organisatie.	 Het	 beheert	 het	

formele	 kader	 van	 de	 organisatie	 en	 treedt	 preventief	 op	 in	 het	 garanderen	 van	 de	 nodige	
werkingsmiddelen.	

	
- De	 organisatie	 wordt	 vertegenwoordigd	 door	 de	 co-voorzitters�sters	 en	 door	 de	 directie	 of	 het	

directieteam.	 Op	 juridisch	 vlak	 wordt	 de	 organisatie	 echter	 uitsluitend	 en	 rechtsmatig	
vertegenwoordigd	 door	 de	 co-voorzitters�sters	 of	 een	 daartoe	 aangeduide	 bestuurder,	 die	 niet	
samen	hoeven	te	handelen.		

	
- De	directie	of	het	directieteam	beheert	de	geldelijke	middelen	van	de	organisatie	en	doet	dit	op	

basis	van	volgende	volgorde:	
- Na	elke	biënnale	wordt	door	de	directie	of	het	directieteam	een	evaluatie	voorgelegd	aan	de	

Raad	van	Bestuur.	
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- Op	basis	van	de	besluiten	uit	deze	evaluatie	 legt	de	directie	of	directieteam	een	actieplan	en	
een	begroting	voor	de	nieuwe	biënnale	ter	goedkeuring	voor	aan	de	Raad	van	Bestuur.	

- Gedurende	 de	 uitvoering	 wordt	 regelmatig	 over	 het	 werkbudget	 en	 het	 actieplan	
gerapporteerd	 tussen	 directie	 of	 directieteam	 en	 Bureau	 en	 daar	 waar	 nodig	 bijgestuurd.	
Bijsturingen	 met	 een	 belangrijke	 impact	 op	 de	 initieel	 goedgekeurde	 begroting	 worden	
voorgelegd	aan	de	Raad	van	Bestuur.	

- De	 dagelijkse	 uitgaven	 worden	 beheerd	 door	 de	 directie	 of	 het	 directieteam,	 waarbij	 het	
‘vierogenprincipe’	 strikt	 wordt	 toegepast.	 De	 gedetailleerde	 beschrijving	 (protocol)	 van	 de	
procedure	voor	uitgaven	is	opgenomen	in	een	intern	werkdocument,	gekend	en	nauwgezet	op	
te	volgen	door	elk	personeelslid	in	de	uitoefening	van	diens	functie.	

- De	uiteindelijke	 jaarrekeningen	worden	ter	goedkeuring	voorgelegd	aan	de	Raad	van	Bestuur	
die	deze	ter	goedkeuring	voorlegt	aan	de	Algemene	vergadering.	

	
- De	 eindverantwoordelijkheid	 voor	 het	 personeelsbeleid	 ligt	 bij	 de	 Raad	 van	 Bestuur,	maar	 deze	

delegeert	het,	op	voorstel	van	het	Bureau,	aan	de	directie	of	het	directieteam.	Deze	delegatie	geldt	
echter	niet	voor	wat	betreft	de	directie	van	de	organisatie.	
	

- Bij	 aanvang	 van	 elke	 biënnale	 vraagt	 de	 directie	 of	 het	 directieteam	 om	 een,	 ook	 financieel,	
beslissing	van	de	Raad	van	Bestuur	omtrent	een	algemeen	kader	voor	het	aanwerven/vervangen	
van	 personeel.	 De	 operationalisering	 van	 dit	 kader,	 het	 uittekenen	 en	 uitvoeren	 van	 de	
aanwervingsprocedures	en	de	beslissing	van	selectie	behoort	 tot	de	gedelegeerde	bevoegdheden	
van	de	directie,	en	deze	wordt	daarin	bijgestaan	door	het	Bureau.		
	

- De	directie	of	het	directieteam	stelt	tevens	in	overleg	met	het	personeel	een	arbeidsreglement	op,	
dat	wordt	voorgelegd	aan	de	Raad	van	Bestuur.	
	

- In	geval	een	intern	conflict	opdoemt	tussen	directie	en	bestuur,	wordt,	op	initiatief	van	het	Bureau,	
een	 formeel	 verzoeningsmoment	 georganiseerd,	 al	 dan	niet	met	 externe	 inbreng,	 aanvaard	door	
beide	partijen.	 Indien	geen	akkoord,	 formuleert	het	Bureau	een	voorstel	van	maatregelen	aan	de	
Raad	 van	 Bestuur	 die	 hierover	 beslist,	 desgevallend	 na	 het	 bij	 voorbaat	 horen	 van	 de	 betrokken	
personen.		
	

- Alle	 documenten	 en	 briefwisseling	 die	 het	 beheer	 van	 de	 organisatie	 aangaan,	 worden	
ondertekend	door	de	directie	of	een	lid	van	het	directieteam.		
	

- De	 Raad	 van	 Bestuur	 blijft	 de	 eindverantwoordelijkheid	 dragen,	 ook	 over	 gedelegeerde	
bevoegdheden.	Het	oefent	controle	uit	op	de	dagelijkse	boekhouding	en	kan	daartoe,	zoals	elk	lid	
van	de	organisatie,	op	eenvoudige	aanvraag,	inzicht	krijgen	in	de	boekhoudkundige	stukken.	

	
6. Deontologische	code	voor	de	organisatie	

Alle	bestuurders	onderschrijven	een	gezamenlijke	gedragscode,	 die	 ter	 informatie	wordt	voorgelegd	
aan	de	Algemene	Vergadering,	waarbij		
- zij	zich	vol	inzetten	op	de	realisatie	van	het	maatschappelijke	doel	van	de	organisatie	en	zij	daarin	

de	directie	en	personeel	en	collega-bestuurders	zoveel	als	mogelijk	ondersteunen	
- leden	 of	 bestuurders	 die	 rechtstreeks	 betrokken	 zijn	 bij	 een	 agendapunt	 dit	 spontaan	 en	 bij	

voorbaat	 melden	 aan	 de	 co-voorzitters�sters,	 de	 vergaderzaal	 verlaten	 en	 in	 geen	 enkel	 geval	
deelnemen	aan	de	stemming	over	dit	agendapunt	

- bestuurders	 de	 volledige	 discretie	 hanteren,	 indien	 de	 co-voorzitters�sters	 hier	 omwille	 van	 de	
integriteit	 om	 vraagt,	 en	 zeker	 indien	 persoonsgebonden	 agendapunten	 worden	 behandeld,	
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waarbij	 uitsluitend	 de	 genomen	beslissing	wordt	 gecommuniceerd.	 Voorbereidende	 documenten	
en	nog	niet	goedgekeurde	verslagen	worden	niet	met	derden	gedeeld.		

- bestuurders	 voor	 de	 loutere	 uitoefening	 van	 hun	 mandaat	 geen	 enkele	 vergoeding	 op	 kunnen	
vragen	noch	enig	voordeel	in	natura,	noch	relatiegeschenk	kunnen	aanvaarden	

- desgevallend	 de	 terugbetaling	 van	 de	onkosten	 uitsluitend	 te	 beperken	 tot	 deze	 verbonden	 aan	
een	 opdracht	 van	 de	 organisatie,	 beperkt	 tot	 de	 reële	 kost	 op	 basis	 van	 bewijsstukken	 voor	 de	
gemaakte	 kosten,	waaronder	 onkostennota,	 factuur	 of	 andere	 bewijskrachtige	 gegevens	waaruit	
deze	kosten	blijken.	

	
Bestuurders	 kunnen,	 vanwege	 hun	 expertise,	 gevraagd	 worden	 een	 bepaalde	 welomschreven	
opdracht	 tegen	 billijke	 vergoeding	 uit	 te	 voeren	 voor	 de	 organisatie.	 Inhoud	 en	 timing	 van	 deze	
opdracht	worden	beslist	door	de	Raad	van	Bestuur	en	expliciet	opgenomen	in	het	verslag,	dat,	 in	dit	
geval,	door	andere	bestuurders	wordt	getekend	dan	door	het	betrokken	bestuurslid.	

	
7. Externe	controle	

De	Algemene	Vergadering	stelt	een	Bedrijfsrevisor	aan	voor	een	mandaat	van	drie	jaar.	Dit	mandaat	is	
hernieuwbaar.	De	Raad	van	bestuur	houdt	daartoe	een	vergelijkende	oefening.	
		
De	Revisor	 is	belast	met	de	onafhankelijke	controle	van	de	financiële	situatie,	van	de	jaarrekeningen	
en	van	de	regelmatigheid	in	het	licht	van	de	wet	en	de	statuten	van	de	organisatie.	

	
De	Revisor	onderzoekt	onafhankelijk	of	er	voldoende	interne	controleprocedures	worden	voorzien	en	
opvolgingsinstrumenten	 ter	 beschikking	 zijn	 om	 het	 personeel	 en	 de	 directie	 toe	 te	 laten	 de	
organisatie	op	een	transparante	manier	te	beheren,	met	toepassing	van	‘vierogenprincipe’.	

	
Op	basis	van	deze	controle	attesteert	de	Revisor	jaarlijks	het	getrouw	en	volledig	beeld	van	het	eigen	
vermogen	 en	 de	 financiële	 resultaten	 van	 de	 organisatie.	Wanneer	 significante	 zwakheden	worden	
vastgesteld	in	de	interne	controle,	worden	aanbevelingen	geformuleerd	om	daaraan	te	verhelpen.	
	

8. Vrijwilligers	
De	 organisatie	 werkt	 veel	 met	 vrijwilligers.	 Het	 vrijwilligersbeleid	 maakt	 integraal	 deel	 uit	 van	 het	
actieplan	 dat	 uitgewerkt	 wordt	 voor	 elke	 biënnale.	 De	 vrijwilligersactiviteiten	 waar	 een	 wettelijk	
vergoeding	voor	voorzien	wordt,	maken	deel	uit	van	dit	actieplan.	
Vrijwilligers	worden	zo	veel	als	mogelijk	inhoudelijk	betrokken	bij	het	kader	van	hun	opdrachten.		

	
9. Verzekeringen		

De	 vereniging	 heeft	 een	algemene	 verzekering	Burgerrechtelijke	Aansprakelijkheid	 afgesloten	 voor	
de	 vereniging	 en	 de	werkende	 leden	 bij	 Ethias	met	 polisnummer	 04/011-45.047.269,	 jaarlijks	 van	 1	
januari	 tot	 31	 december	 (jaarlijks	 contract	 stilzwijgend	 verlengd)	 als	 verzekerde	 periode,	 met	 als	
franchise	 voor	 materiële	 schade	 125€,	 en	 met	 als	 maximale	 dekkingen:	 materiële	 schade	 per	
schadegeval	 619.733,81€,	 lichamelijke	 schade	 per	 schadegeval	 4.957.870,50€,	 gegarandeerd	 bedrag	
per	schadegeval	5.000.000€,	zuivere	immateriële	schade	650.000€.	
De	 vereniging	 heeft	 eveneens	 een	 verzekering	 Burgerrechtelijke	 Aansprakelijkheid	 Bestuurders	
afgesloten	 voor	 de	 vereniging	 en	 de	 bestuursleden	 bij	 Ethias	met	 polisnummer	 04/032-45.047.280,	
jaarlijks	van	1	januari	tot	31	december	(jaarlijks	contract	stilzwijgend	verlengd)	als	verzekerde	periode,	
zonder	 franchise,	 en	 met	 als	 maximale	 dekkingen:	 bedrag	 per	 schadegeval	 en	 per	 verzekeringsjaar	
123.946,76€,	 sublimiet	 strafrechtelijke	 verdediging	per	 schadegeval	 12.394,68€,	 strafrechtelijke	borg	
per	 verzekerde	 24.789,35€,	 strafrechtelijke	 borg	 per	 verzekeringsperiode	 74.368,06€,	 vervuiling	
371.840,29€.	
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De	 wijzigingen	 met	 betrekking	 tot	 de	 franchise	 en	 de	 maximale	 tussenkomst	 door	 de	 verzekering	
worden	voorbereid	door	de	directie	of	het	directieteam	 in	overleg	met	het	Bureau	en	goedgekeurd	
door	Raad	van	Bestuur.	

	
10. Mandaatregister	

In	 het	 kader	 van	 een	 transparant	 bestuur	 zijn	 alle	 documenten,	 waaronder	 de	 goedgekeurde	
verslagen	 van	 de	 Algemene	 Vergadering,	 evenals	 deze	 van	 de	 Raden	 van	 Bestuur	 en	 de	
boekhoudkundige	 stukken	 consulteerbaar	 door	 elk	 lid	 en	 dit	 op	 eenvoudige	 schriftelijke	 aanvraag,	
gericht	aan	de	co-voorzitters�sters	van	de	organisatie.		

	
Daartoe	wordt	op	de	maatschappelijke	zetel	een	centraal	 register	bijgehouden.	Het	gaat	daarbij	om	
volgende	registraties:	
- Leden-	en	mandaatregistratie	

- De	 lijst	 van	de	 leden	 van	de	organisatie,	met	 daarbij	 de	 registratie	 van	de	 beslissingen	 tot	
toetreding	en	ontslag.	

- De	 namen	 en	 de	 mandaten	 van	 de	 bestuurders,	 hun	 termijn	 en	 de	 datum	 waarop	 deze	
mandaten	rechtsmatig	aflopen.		

- De	namen	van	de	beide	bestuurders	die	het	co-voorzitterschap	waarnemen.	
- De	namen	en	mandaten	van	de	directie	of	het	directieteam.	

- Verslagregistratie	
- Goedgekeurde	 verslagen	 van	 de	 Algemene	 Vergadering,	 gehandtekend	 door	 de	 co-

voorzitters�sters.	
- Goedgekeurde	 verslagen	 van	 de	 Raden	 van	 Bestuur,	 gehandtekend	 door	 de	 co-

voorzitters�sters.	
- Opdrachtregistratie	

- De	 uittreksels	 uit	 de	 goedgekeurde	 verslagen	 van	 de	 Raad	 van	 Bestuur	 die	 de	 beslissing	
omvatten	van	een	bepaalde	welomschreven	opdracht	tegen	vergoeding	toegekend	aan	een	
bestuurder.	


