Koninklijke Groepering Reservemilitairen
West-Vlaanderen vzw
INTERN REGLEMENT
Wijziging volledige tekst van de statuten goedgekeurd op de AV van 10 Mei 2004 - BS 31 Jan 2006
Wijziging van de maatschappelijke zetel AV 06 Feb 2013 – BS 24 Mei 2012 (1)
Wijziging van de statuten goedgekeurd op de AV van 03 Feb 2013 – BS 31 Mei 2013 (2)
Wijziging van de statuten op de AV van 05 Feb 2018 – BS 09 Mei 2018 (3)
Statutenwijziging conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen goedgekeurd op de AV van xx xxx 202x – BS xx xxx xxxx

Artikel 1. TRADITIEDRAGER
De Koninklijke Groepering Reservemilitairen West-Vlaanderen (KGRWV) is ontstaan uit de ‘Kring Reserveofficieren
Brugge’ en het fusioneren met de ‘Kring der ReserveOfficieren van Ieper en Omliggende’ en de ‘Kring Reserveofficieren
Westhoek’.
De KGRW is de traditiedrager door jaarlijks minstens één activiteit van de gefusioneerde kringen verder te zetten :
✓ Kring Reserveofficieren Brugge opgericht in het Strijdershuis te Brugge op 4 november 1956
•
Herdenking met bloemenhulde aan het monument van Koning Albert I te Brugge
✓ Kring der ReserveOfficieren van Ieper en Omliggende opgericht te Ieper op 13 oktober 1955
•
Last Post te Ieper : actieve deelname met bloemenhulde onder de Menenpoort
✓ Kring Reserveofficieren Westhoek op 27 juni 1963 gesticht in het Stadhuis te Diksmuide
•
Verbroedering met l'Association des officiers de réserve de l'arrondissement de Dunkerque (Fr) met
deelname aan het schieten in La Jean-Bart Tir - Fort des Dunes te Leffrinckoucke.

Artikel 2. MILITAIRE TRADITIES
De stichtende leden zijn als reservemilitair in aanraking gekomen met de militaire tradities. Om de korpsgeest verder te
onderhouden en te ontwikkelen, behoren de Korpsmaaltijd en Nieuwjaarsviering tot de minimum activiteiten die de
vereniging moet organiseren.
De activiteiten kunnen aangevuld worden met o.a. familiedag, schiettraining en -competities, informatiesessies of
voordrachten, wandeldag(en), e.a. te organiseren in eigen rangen of door aan te sluiten bij andere organisaties.
De functies binnen de KGRWV worden vaak vergeleken met militaire staffuncties. In de VZW Wetgeving (WVV) zijn
deze termen niet gekend, het verder gebruiken binnen de eigen organisatie blijft een mooie verwijzing naar de militaire
tradities zonder hieraan een strikte hiërarchie te verbinden :
Korpscommandant
voorzitter *
Stafchef
vicevoorzitter
2de commandant
ondervoorzitters die een regio (gefuseerde kring) vertegenwoordigen
Officier S1
secretaris *
Officier S2
communicatie, ledenblad, website
Officier S3
operaties (oefeningen)
Officier S4
penningmeester *
Officier S5
feestelijkheden

Artikel 3. BESTUURSORGAAN (het Bestuur)
Het Bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de
verwezenlijking van de vzw, met uitzondering van de handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten van de vzw de
Algemene Vergadering exclusief bevoegd is.
Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de
bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. In de statuten is voorzien dat het Bestuur alleen de hierboven
vermelde functies gemarkeerd met * ook effectief toewijst (en publiceert in het Belgisch Staatsblad).

Artikel 4. VOLMACHTEN en MANDATEN (vertegenwoordiging)
De volmachten voor zicht- en spaarrekening worden beperkt tot de voorzitter, secretaris en penningmeester. Bij elke
benoeming van bestuurders dient de voorzitter na te gaan welke volmachten er moeten worden toegekend of geschrapt.
De volgende mandaten dienen te worden toegewezen aan één of meerdere bestuurders:
1.
Effectieve leden en bestuurders in de Koninklijke Nationale Vereniging van Reserveofficieren (KNVRO).
2.
Liaison met het Militair Commando Provincie West-Vlaanderen : indien niet toegewezen, zal de voorzitter ofwel
zelf de KGRWV vertegenwoordigen of een bestuurder aanduiden.
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Artikel 5. COMMUNICATIE
Om zowel de leden als geïnteresseerde derden te informeren beschikt de KGRWV over een website. De S2 beslist in
overleg met de voorzitter welke artikels, evenementen, e.a. op de website gepubliceerd worden.
Het Bestuur waakt erover dat de GDPR wetgeving gerespecteerd wordt en beperken alzo de data die via de website ter
beschikking wordt gesteld.
Voor interne communicatie wordt maximaal gebruikt gemaakt van de digitale kanalen.

Artikel 6. VERZEKERING
Het Bestuur zal toezien dat de leden die deelnemen aan activiteiten van de KGRWV verzekerd zijn tegen ongevallen. De
activiteiten van de VZW bestaan uit socio-culturele en sportactiviteiten. De verzekerde activiteiten omvatten o.a. schietoefeningen, hindernislopen, roeien, zwemmen, lenigheid- en behendigheidsoefeningen, evenwichtsoefeningen en
denkoefeningen. De verzekering is afgesloten bij Ethias nv – polis 45.019.853. Leden die dit wensen kunnen detail van
de polis opvragen bij de penningsmeester (Officier S4).
Indien van toepassing kan het engagement van vrijwillige inzet ten voordele van de VZW verzekerd worden via de Gratis
Vlaamse Vrijwilligersverzekering (https://vrijwilligersverzekering.vlaanderen.be/). Deze verzekering is bedoeld om
vrijwilligerswerk (Wet van 3 Jul 2005) te verzekeren die onbezoldigd verricht wordt ten behoeve van één of meer
personen, andere dan degene die de activiteit verricht, van een groep of organisatie of van de samenleving als geheel.

Artikel 7. BESTELLINGEN
Alle bestellingen voor de goede werking van de vereniging worden geplaatst door de voorzitter, secretaris of
penningmeester. De bestellingen gebeuren binnen het budget van de vzw of na unanieme goedkeuring door het
Bestuur.

Artikel 8. ERE VOORZITTER
Het erevoorzitterschap wordt op voorstel van het Bestuur toegekend door de Algemene Vergadering. De titel van
erevoorzitter kan enkel gedragen worden ofwel door een oud-bestuurder die als bestuurder van grote waarde is geweest
voor de vereniging ofwel door een persoon die in zijn huidige positie een duidelijke meerwaarde kan betekenen voor de
ontplooiing van de vereniging. De erevoorzitter is niet stemgerechtigd.
Lijst van de erevoorzitters :
Generaal Majoor b.d. BERGMANS Frans : tijdens zijn opleiding als jong militair neemt hij (geboren in 1919) in
1940 deel aan de 18-daagse veldtocht. Van mei tot december 1940 is hij krijgsgevangene. Daarna sluit hij aan
bij het verzet en wordt in 1942 aangehouden. In drie concentratiekampen wordt hij met pijn en ontbering
geconfronteerd. Hij overleeft en start zijn opleiding aan de Koninklijke Militaire School (KMS). Hij bouwt een
schitterende militaire loopbaan uit en verwerft uiteindelijk de graad van generaal-majoor. Generaal Majoor b.d.
BERGMANS Frans was erevoorzitter van de Kring Reserveofficieren Westhoek en overleed op 03 Mei 2016.
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