Model van Reglement van Inwendige Orde (RIO)
voor de afdelingen en groepen van de HVV vzw
Inleiding
In uitvoering van Titel VI artikels 24 en 25 van de statuten van de vzw HVV en van
Titel 3: punten 1, 2, 3 en 4 van de RIO van de vzw HVV, werd dit voorstel van
MODEL reglement van inwendige orde (RIO) goedgekeurd op de Raad van Bestuur
van de vzw op 14 november 2012.
Dit zijn minimumvoorstellen. Zij dienen later als MODEL of als BASIS voor een eigen
RIO van elke afdeling/groep.
M.a.w.: afdelingen en groepen kunnen dit RIO overnemen of eventueel aanvullen en
dan ter goedkeuring voorleggen aan de RVB van de vzw.
Dit voorstel van model van RIO of een ander RIO is één van de voorwaarden om als
afdeling of groep erkend te worden door de RVB van de vzw!
Alle bestuursleden van de afdeling of groep erkennen en onderschrijven bij hun
verkiezing als bestuurslid dit RIO en passen het nauwgezet toe!

Titel 1. Naam – zetel – doel
Art.1.

De afdeling of groep draagt de naam (maximun 38 karakters!) : HVV
(gemeente)
……….....……………..
met
als
werkingsgebied
………………………………………….…….. en de zetel (correspondentieadres) ervan is gevestigd op het volgend adres :
…………………………………………………..………………………………………
(Het kan steeds gewijzigd worden door de ledenvergadering, maar dient wel
steeds doorgegeven te worden aan het landelijke secretariaat! Er kan ook
daarenboven ook een correspondentieadres per e-mail opgegeven worden!)

Art.2.

De afdeling of groep onderschrijft uitdrukkelijk de doeleinden, uitgangspunten
en activiteiten van de vzw HVV zoals bepaald in art.3 van haar statuten en Titel 1: punten 1 en 2 van haar RIO.

Titel 2. Leden. Afdelingsledenvergadering (A.L.), samenstelling,
bevoegdheden.
Art.3.

De afdeling/groep HVV …………………………..….. groepeert alle leden van
de afdeling of groep van de vzw HVV zoals bepaald in titel 2 art.5 van de statuten van de vzw en van titel 2: punten 1, 2 en 3 van de RIO van de vzw en
die als lid van de afdeling of groep geregistreerd staan op het landelijke secretariaat. Zij vormen de afdelingsledenvergadering(A.L.) van die afdeling of
groep.

Art.4.

De A.L. wordt minstens 1 maal per jaar samengeroepen door het bestuur van
de afdeling of groep.

Art.5.

Alle leden waarvan sprake is in Art.3. van dit RIO worden dan ten minste 8
werkdagen vooraf schriftelijk, per brief of e-mail, uitgenodigd door de voorzitter en secretaris van het afdelingsbestuur/groepsbestuur.

Art.6.

De gewone A.L. is bevoegd voor:
1. Het vaststellen van het eventueel aanvullend lidgeld rekeninghoudend
met de voorschriften ter zake opgesteld door vzw HVV;
2. Verkiezing van de bestuursleden;
3. Uitsluiten van de bestuursleden;
4. Het goedkeuren van de jaarrekening en de begroting van de afdeling/groep;
5. Kwijting geven aan de penningmeester en bestuursleden van de afdeling/groep, na controle van de rekeningen door min. 2 leden van de A.L.;
6. Het goedkeuren van het jaarprogramma van de afdeling/groep;
7. Het voorstel van ontbinding van de afdeling/ groep;
8. De voordracht van effectieve leden voor de vzw HVV;
9. De voordracht (aan het samenwerkingsverband op provinciaal en landelijk categoriaal vlak) van 1 kandidaat bestuurslid en 1 opvolger (een tandem), zoals bepaald in Titel IV art. 16 en 17 van de statuten van de vzw
HVV en Titel 4 sectie 1 punten 1, 2 en 3 van de landelijke RIO, voor de
Raad van Bestuur van de vzw HVV.

Art.7.

De A.L. wordt voorgezeten door de voorzitter/coördinator van het bestuur. Bij
diens afwezigheid beslist de vergadering zelf wie voorzit.

Art.8.

5% van de leden van de afdeling/groep kunnen vooraf (ook nog vlak voor de
A.L.) punten op de agenda toevoegen.

Art.9.

Alle aanwezige leden van de A.L. beschikken over één stem.

Art.10. De A.L. kan geldig vergaderen, ongeacht het aantal aanwezigen, behalve
voor de punten 3. en 7. van Art. 6, waarvoor 50 % aanwezigheid van het ledenaantal vereist is. Indien dit quorum niet bereikt wordt op de eerste vergadering, volgt er een tweede vergadering met dezelfde agenda; deze tweede
vergadering mag niet binnen de 15 dagen volgend op de eerste vergadering
worden gehouden. De beslissing wordt dan genomen, ongeacht het aantal
aanwezigen, met een volstrekte meerderheid van de aanwezigen.
Art.11. Alle beslissingen genomen door de A.L. moeten overgemaakt worden aan het
landelijke secretariaat én aan het secretariaat van het provinciale/categoriale
samenwerkingsverband, ten laatste binnen de maand na deze A.L.
Art.12. De A.L. beslist over de punten 1., 2., 4., 5., 6., 8. en 9. van Art.6 met een
gewone meerderheid van de aanwezige leden.
Bij staking der stemmen is het voorstel verworpen.
Art.13. Bij uitsluiting van een bestuurslid of bij een voorstel tot ontbinding is bij de
stemming een meerderheid van 2/3 van de aanwezigen van de afdeling/groep
vereist.

Titel 3. Verkiezingen voor de effectieve leden van de vzw HVV.
Art.14. De A.L. verkiest, in uitvoering van art.6 punt 8 de effectieve leden volgens
volgende modaliteiten en beperkingen:
1. Er kan maximaal 1 effectief lid per begonnen schijf van 50 leden van de
afdeling/groep verkozen worden, met een maximum van 10; het juiste
aantal van de te verkiezen effectieve leden wordt door het bestuur medegedeeld (de juiste cijfers worden tijdig door het landelijk secretariaat
overgemaakt aan de afdeling/groep);
2. Elk lid van de A.L. kiest soeverein voor de kandidaten hem voorgelegd op
de kiesbrief;

3. Het duidt op zijn stembrief maximaal zoveel namen aan als de te begeven mandaten voor de afdeling/groep;
4. Na de telling ter plaatse door 2 onafhankelijke leden zijn die kandidaten
verkozen die in volgorde de meeste stemmen behaalden; hun namen
worden medegedeeld aan de A.L. en overgemaakt aan de secretaris van
de vzw HVV.

Titel 4. Bestuur.
Sectie 1. Verkiezingen.
Art.15. De bestuursleden van een afdeling/groep worden op de A.L. verkozen. Het
aantal bedraagt minimum 3. Indien door overlijden, ontslag of schorsing dit
aantal niet meer bereikt wordt, roept het bestuur van de afdeling/groep een
nieuwe A.L. samen.
Art.16. Kandidaat-bestuursleden kunnen schriftelijk hun kandidatuur stellen, op het
daartoe voorziene formulier in de oproepingsbrief voor deze A.L.
Art.17. Het (uittredend) bestuur legt deze kandidatenlijst voor in alfabetische volgorde
aan de A.L.
Art.18. De kandidaten kunnen hun kandidatuur motiveren op de A.L.
Art.19. De stemming voor de leden van het bestuur van de afdeling/groep gebeurt
geheim en op de daartoe voorziene stembrief.
Art.20. De kandidaten zijn verkozen als ze een gewone meerderheid van de stemmen
behalen.
Art.21. De bestuursleden zijn verkozen voor maximum 4 jaar. Hun opdracht eindigt bij
de sluiting van de jaarvergadering en ze zijn herverkiesbaar (zie landelijke statuten).
Sectie 2. Samenstelling, vergaderingen.
Art.22. Het verkozen bestuur van de afdeling of groep vergadert onmiddellijk na de
A.L. en verkiest onder de bestuursleden volgende kernfuncties: minimum één
voorzitter, één secretaris en één penningmeester. Zij vormen desgevallend
het uitvoerend/dagelijkse bestuur. Maximaal kunnen 2 functies gecumuleerd
worden er op toeziend dat er minimaal 3 personen zijn.
Art.23. Het bestuur vergadert minimum 4 keer per kalenderjaar. De uitnodigingen
hiervoor worden verzonden aan de bestuursleden minimum 8 werkdagen
vooraf en ondertekend door de voorzitter of de secretaris.
Art.24. De voorzitter bepaalt de agenda van de vergadering. Minstens 3 bestuursleden kunnen (vooraf of op de vergadering zelf) een bijkomend agendapunt
voorstellen.
Art.25. De bestuursvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter of, bij diens
afwezigheid, door een persoon aangeduid door de vergadering.
Art.26. Het bestuur vergadert geldig als minstens de helft van de verkozen bestuursleden aanwezig is.

Art.27. Elk bestuurslid heeft 1 stem. De beslissingen worden genomen met een
eenvoudige meerderheid der aanwezige bestuursleden. Bij staking der stemmen is het voorgestelde besluit verworpen.
Art.28. Het bestuur roept jaarlijks minstens 1 A.L. samen.
De verplichte A.L. bevat minstens de agenda uit Art.6: 1., 2., 4., 5. en 6.
Art.29. Van elke vergadering worden notulen opgesteld die overgemaakt worden aan
het secretariaat van het provinciale/categoriale samenwerkingsverband.
Sectie 3. Bevoegdheden.
Art.30. De bestuursleden oefenen in beginsel hun mandaat kosteloos uit.
Art.31. Het bestuur is als college bevoegd voor alle aangelegenheden met uitzondering van degene die behoren tot de A.L.
Art.32. Het bestuur kan, onder zijn verantwoordelijkheid en telkens gemotiveerd, zijn
bevoegdheden gedeeltelijk overdragen aan één of meerdere bestuursleden.
Bij buitengerechtelijke handelingen wordt de afdeling/groep, ook tegenover
derden, geldig vertegenwoordigd door de gezamenlijke handtekening van
twee bestuursleden.
Art.33. Het bestuur legt jaarlijks aan de A.L. een lijst voor van kandidaat effectieve
leden voor de vzw HVV volgens volgende modaliteiten :
1. Zij doet tijdig een oproep tot kandidatuurstelling van effectief lid aan alle
toegetreden leden van de afdeling;
2. De binnengekomen kandidaturen worden in alfabetische orde schriftelijk
voorgelegd aan de A.L.;
3. Zij deelt aan de A.L. mee hoeveel kandidaten maximum kunnen verkozen
worden als effectief lid van de vzw HVV;
4. De A.L. verkiest dan deze leden volgens de modaliteiten voorzien in dit
RIO.
Art.34. Het bestuur roept jaarlijks een gewone A.L. samen.
Art.35. Het bestuur legt jaarlijks de rekeningen en een gedetailleerde begroting voor
het volgende werkingsjaar voor aan de A.L.
Sectie 4. Einde mandaat.
Art.36. Worden als ontslagnemend beschouwd, de bestuurders die geen toegetreden
lid meer zijn van de vzw.
Art.37. In ernstige en dringende gevallen kan het bestuur van een afdeling/groep een
bestuurslid schorsen; deze schorsing moet echter bij een eerstvolgende A.L.
bekrachtigd of opgeheven worden, nadat de betrokkene gehoord werd in zijn
verweermiddelen.
Art.38. Een bestuurslid kan te allen tijde zelf zijn ontslag geven. Dit moet schriftelijk
gebeuren bij de voorzitter van de afdeling of groep. De voorzitter geeft zijn
ontslag bij de secretaris die alle bestuursleden inlicht binnen de 14 dagen. Het
ontslag gaat in nadat het bestuur dit ontslag aanvaard heeft!
Art.39. Het mandaat van bestuurslid eindigt tevens bij het overlijden van dit lid.
Slotbepalingen: Voor alle punten die niet voorzien zijn in dit R.I.O. wordt verwezen
naar de bepalingen van de wet op de vzw’s en van de landelijke statuten van de vzw
HVV en het landelijke RIO van de vzw HVV.

Opgemaakt te …………….………… op ……..………
Naam en handtekening van de bestuursleden:
Voorzitter: ………………………………………………………..;

Secretaris: …………………………………….…………………………….;

Penningmeester: ………………………………………………………..;

