
 

 

 

 

 

 

GROEPERING RESERVEMILITAIREN WEST – VLAANDEREN vzw 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

 
Artikel 1  
 
De “Groepering Reservemilitairen West-Vlaanderen” vzw is ontstaan uit de “Kring Reserveofficieren 
Brugge”, de “Kring Reserveofficieren Westhoek” en de “Kring Reserveofficieren Ieper”. Het is de 
bedoeling dat alle regio’s van West-Vlaanderen in de groepering vertegenwoordigd worden.    

  
Artikel 2  
 
De agenda voor de jaarlijkse statutaire algemene vergadering bevat minstens: 
 
1.    Het verslag van de vorige algemene vergadering 
2.    Het werkingsverslag van het voorbije jaar  
3.    Het kasverslag  
4.    Het verslag van de kascommissie 
5.    De kwijting van de raad van bestuur, van het uitvoerend comité en van de kascommissie  
6.    Verkiezing van bestuurders 
7.    Verkiezing van de nieuwe kascommissie (twee of meer leden met uitzondering  van voorzitter,      
secretaris en penningmeester) 
8.    De planning voor het nieuwe werkjaar 
9.    De vaststelling van de lidmaatschapsbijdrage voor het nieuwe werkjaar 
10.  De begroting voor het nieuwe werkjaar 
11.  De aanduiding van de “wezenlijke leden” (vertegenwoordiging bijoor de algemene vergadering van 
de nationale verenigingen) 
12.  De bespreking van de andere agendapunten 
13.  De bespreking van de voorstellen van de leden. 
  
Artikel 3  
 
De bestuurders worden verkozen onder de leden. Er zijn minstens 3 bestuurders. 
De raad van bestuur kiest in haar midden: 
1.     Een voorzitter  
2.     Een secretaris  
3.     Een penningmeester.  
  
Artikel 4  
 
De raad van bestuur benoemt een uitvoerend comité dat minstens bestaat uit: 
 
1.     De voorzitter van de raad van bestuur 
2.     De secretaris (“S1”) 
3.     De penningmeester (“S4”)  
4.     De ondervoorzitters van de vzw (die de regio’s vertegenwoordigen) 
5.     De verantwoordelijke communicatie (“S2”)  
6.     De webmaster  
7.     Verantwoordelijke  operaties (“S3”) 



8.     Verantwoordelijke publieke relaties (“S5”). 
 Artikel 5  
 
Alle leden van de vzw hebben raadgevende stem op de bestuursvergaderingen. 
De agenda van de bestuursvergaderingen bevat minstens: 
 
    1.    Het verslag van de vorige bestuursvergadering 
    2.    De mededelingen van en de vragen aan 
 
         A.       Voorzitter 
         B.       Secretaris (TAK 1) 
         C.       Penningmeester (TAK 4) 
         D.       Ondervoorzitters  

E. Verantwoordelijke communicatie (TAK 2) 
F. Webmaster 

         G.       Verantwoordelijke operaties (TAK 3) 
         H.       Verantwoordelijke publieke relaties (TAK 5) 

 I.        Raad van Eer 
 

    3.     Rondvraag. 
 
  
Artikel 6  
 
De raad van bestuur benoemt jaarlijks een “raad van eer” die adviserend en bemiddelend optreedt. 
De leden van de raad van eer zijn leden van de vzw die uit het reservekader zijn getreden en geen deel 
uitmaken van de raad van bestuur of van het uitvoerend comité.   
De leden van de raad van eer kiezen in hun midden  een voorzitter van de raad van eer. 
  
 
Artikel 7  
 
Op voorstel van de raad van bestuur kan de algemene vergadering dit huishoudelijk reglement wijzigen 
met een gewone meerderheid van de aanwezigen. 
 

 


