HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Art 1.
De Vereniging wordt beheerd door de Raad van Bestuur.
De leden van de Raad van Bestuur worden gekozen bij geheime stemming door de werkelijke
leden, samengekomen in de Algemene Vergadering.
Art 2.
Onder de leden van de Raad van Bestuur wordt een Voorzitter verkozen door de Algemene
Vergadering, bij geheime stemming. De Voorzitter is Voorzitter van de Algemene
Vergadering en van de Raad van Bestuur.
De Raad van Bestuur benoemt in haar midden een Ondervoorzitter, een Secretaris en een
Penningmeester. Samen met de Voorzitter vormen zij het dagelijks bestuur.
Art 3.
De leden van de Raad van Bestuur worden verkozen voor een periode van drie jaar, waarna
zij uittredend zijn. De uittredende leden zijn herkiesbaar, na verloop van een jaar.
De leden van het dagelijks bestuur mogen drie opeenvolgende mandaten vervullen.
De Algemene Vergadering kan afwijken van deze opvolging, bij geheime stemming en een
2/3 meerderheid van de aanwezige werkelijke leden.
Indien een zetel vrijkomt door overlijden, ontslag of uitsluiting van een lid van de Raad van
Bestuur, voleindigt de nieuw verkozene het mandaat en de functie van diegene wiens plaats
hij/zij inneemt. De verkiezing van het interim-lid gebeurt door de Algemene Vergadering,
eventueel bijeengeroepen in een Bijzondere Algemene Vergadering, bij geheime stemming en
met gewone meerderheid.
Art 4.
De Raad van Bestuur stelt de kandidaten voor die in aanmerking komen voor het vernieuwen
van de Raad van Bestuur. Andere kandidaturen mogen aan de Algemene Vergadering worden
voorgelegd, mits ondertekend door 1/5 van de werkelijke leden en 30 dagen vóór de
Algemene Vergadering aan het secretariaat te zijn verzonden.
De kandidaturen voorgesteld door de Raad van Bestuur en/of door 1/5 van de werkelijke
leden dienen de toestemming te hebben van de kandidaten, en dienen te worden opgenomen
in de oproep tot de Algemene Vergadering.
Art 5.
De stemming heeft plaats tijdens de Algemene Vergadering en het aantal werkelijke leden dat
deelgenomen heeft aan de verkiezing (inclusief de stemming met volmacht, alsook de
stemming per briefwisseling) wordt ingeschreven in het proces-verbaal.
Een werkelijk lid kan 1 volmacht geven aan een ander werkelijk lid om in zijn/haar naam te
stemmen. De volmacht wordt schriftelijk gegeven en vóór de stemming aan de Algemene
Vergadering voorgelegd. Een bij de stemming aanwezig werkelijk lid kan gevolmachtigde
zijn voor maximaal 3 andere werkelijke leden.
De stemming per briefwisseling is toegelaten, mits verzonden onder dubbele omslag en op het
secretariaat aan te komen 5 werkdagen vóór de Algemene Vergadering. De buitenste omslag
vermeldt de naam en het adres van de afzender, de ingesloten omslag moet de vermelding
“Stembrief” dragen, en zal opengemaakt worden tegelijkertijd met de stemmentelling tijdens
de Algemene Vergadering.

De stemopneming gebeurt door twee leden van de Raad van Bestuur, vooraf aangeduid en
vermeld in het proces-verbaal.
Art 6.
De verkiezingen zijn van kracht bij een gewone meerderheid van de stemmen.
Blanco en ongeldige stemmen worden als nee-stem geteld.
Art 7.
De Raad van Bestuur vergadert minimaal viermaal per jaar bij oproeping van de Voorzitter.
Evenwel is de Voorzitter ertoe gehouden de Raad van Bestuur samen te roepen op, een met
reden gestaafd, verzoek van 1/3 van de leden van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur
dient samen te komen binnen de 15 dagen na het verzoek.
De Raad van Bestuur kan geldig beraadslagen wanneer de meerderheid van de leden
aanwezig is.
Art 8.
De Algemene Vergadering wordt opgeroepen door de Raad van Bestuur bij gewone brief, fax,
e-mail of ander elektronisch middel die aan ieder werkelijk lid wordt toegezonden ten minste
15 dagen vóór de vastgestelde datum van de Algemene Vergadering. De uitnodiging bevat de
datum, het uur en de plaats van de Algemene Vergadering en tevens de agenda.
Art 9.
De beslissingen van de Algemene Vergadering worden genomen bij gewone meerderheid van
de aanwezige werkelijke leden, uitgezonderd de bijzondere gevallen voorzien in de wet.
Voor een punt dat niet op de agenda voorkomt kan de Raad van Bestuur de hoogdringendheid
inroepen. De Algemene Vergadering beslist met 2/3 meerderheid van de aanwezige
werkelijke leden over de toelaatbaarheid van het verzoek, waarna het op de agenda mag
worden ingeschreven.
Art 10.
De Algemene Vergadering kan leden coöpteren als werkelijk lid, indien aanvaard door 4/5
van de aanwezige werkelijke leden.
Art 11.
Op voorstel van de Raad van Bestuur kan de Algemene Vergadering de titel “erelid” of
“emerituslid” toekennen aan personen, die de vereniging grote diensten hebben bewezen. De
emeritusleden kunnen enkel worden gekozen onder de werkelijke leden. Emeritusleden
worden uitgenodigd op de vergaderingen van de Raad van Bestuur en hebben daar een
adviserende functie.
Art 12.
De Raad van Bestuur kan, na de belanghebbende te hebben gehoord, voorstellen om een lid
(werkelijk of toegetreden) uit te sluiten uit de vereniging. De uitsluiting dient bekrachtigd
door de (Bijzondere) Algemene Vergadering bij 2/3 meerderheid van de aanwezige leden.
Het betrokken lid zal voorafgaand worden verzocht zelf ontslag te nemen.
Art 13.
Een uittredend of uitgesloten lid en de rechthebbenden van een overleden lid kunnen geen
aanspraak doen gelden op het maatschappelijk vermogen van de vereniging en kunnen nooit
teruggave vorderen van gestorte bijdragen, aanbrengsten of andere prestaties.

Art 14.
De Raad van Bestuur kan het lidgeld wijzigen tegenover het vorige jaar. Deze wijziging dient
bekrachtigd door de Algemene Vergadering.
Art 15.
De vereniging kan een periodiek tijdschrift uitgeven of dit doen in samenwerking met
zusterverenigingen. De Algemene Vergadering bepaalt de modaliteiten.
Art 16.
De Raad van Bestuur kan financiële steun toekennen aan werkelijke leden van de vereniging
of aan studenten bedoeld onder art. 3 van de statuten.
Art 17.
De Raad van Bestuur kan activiteiten inrichten zoals: studiedagen, studiereizen of andere
activiteiten.
Art 18.
De Algemene Vergadering benoemt twee commissarissen die rekenschap geven inzake het
financiële beheer van de vereniging.
Art 19.
Aan het huishoudelijk reglement mogen geen wijzigingen worden aangebracht, tenzij op
voorstel van de Raad van Bestuur of op, met redenen omklede, aanvraag van 1/5 van de
werkelijke leden. De wijzigingen moeten bij de oproep tot de Algemene Vergadering gevoegd
worden. De Algemene Vergadering dient de wijzigingen goed te keuren met gewone
meerderheid van de aanwezige leden.
Art 20.
Ingeval een element ter discussie staat dat niet voorzien werd in de statuten of het
huishoudelijk reglement zal de Raad van Bestuur dit voorleggen aan de Algemene
Vergadering of een Bijzondere Algemene Vergadering.

