HUISHOUDELIJK REGLEMENT
TITEL I. – BELEIDSPLAN, BEGROTING, FINANCIEEL JAARVERSLAG
Artikel 1. Bij het begin van elke tweejaarlijkse termijn, stelt de raad van bestuur een beleidsplan
op waarin de grote lijnen van het beleid voor de komende twee jaar geschetst worden en een
overzicht gegeven wordt van de geplande activiteiten. Dit beleidsplan wordt voorgesteld aan de
algemene vergadering samen met de begroting.
Artikel 2. Bij het begin van elk boekjaar stelt de raad van bestuur een begroting op waarin een
overzicht van de te verwachten inkomsten en uitgaven gegeven wordt, afgestemd op de inhoud
van het beleidsplan. Deze begroting wordt samen met het financieel jaarverslag van het
afgesloten boekjaar ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering.
Artikel 3. Na het afsluiten van elk boekjaar stelt de raad van bestuur een financieel jaarverslag
op waarin een overzicht van de inkomsten en uitgaven, het saldo van het afgesloten boekjaar en
de stand van de rekeningen en de kas gegeven wordt. Dit financieel jaarverslag wordt samen met
het begroting ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering.
TITEL II. – LIDMAATSCHAP
Artikel 4. De leden van Jong VLD Gent worden automatisch lid van Jonge Liberalen en
Democraten vzw.
Artikel 5. Het bedrag van de lidmaatschapsbijdrage wordt jaarlijks vastgelegd door de raad van
bestuur bij de opmaak van de begroting.
Artikel 6. Het lidmaatschap kan op elk moment beëindigd worden door schriftelijk ontslag in te
dienen bij de voorzitter van de vereniging. Indien de voorzitter zelf ontslag wil nemen, richt deze
het schrijven aan de secretaris van de vereniging.
TITEL III. – RAAD VAN BESTUUR
Artikel 7. De raad van bestuur wordt tweejaarlijks verkozen door de algemene vergadering
volgens de procedure zoals beschreven in titel VI van dit huishoudelijk reglement. Enkel
werkelijke leden van de vereniging kunnen lid zijn van de raad van bestuur.
Artikel 8. Naast de statutair vastgelegde functies van voorzitter, ondervoorzitter, secretaris,
penningmeester en politiek secretaris, kan de raad van bestuur onder haar leden de volgende
functies
benoemen:
politiek
commissaris,
communicatieverantwoordelijke,
activiteitenverantwoordelijke.
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Artikel 9. Een lid van de raad van bestuur kan vrijwillig ontslag nemen als bestuurder door zich
schriftelijk te richten tot de voorzitter van de vereniging. Indien de voorzitter zelf ontslag wil
nemen, richt deze het schrijven aan de secretaris van de vereniging.
Artikel 10. Bestuursleden die op drie opeenvolgende vergaderingen van de raad van bestuur
afwezig zijn zonder verontschuldiging, worden door de raad van bestuur voorgedragen tot
afzetting op de eerstvolgende algemene vergadering.
Artikel 11. De voorzitter en de penningmeester beschikken over een volmacht op de
bankrekening(en) van de vereniging.
TITEL IV. – DE CEL POLITIEK
Artikel 12. De cel politiek bestaat uit de voorzitter, de ondervoorzitter, de politiek secretaris en de
politiek commissaris(sen).
Artikel 13. De cel politiek is bevoegd voor de inhoudelijke onderbouw van de politieke
standpuntinname van de vereniging en is verantwoordelijk voor de organisatie van de politieke
activiteiten. De standpuntteksten en persberichten met politieke stellingname, staan onder
eindredactie van de politiek secretaris.
Artikel 14. De cel politiek wordt voorgezeten door de politiek secretaris. Bij afwezigheid van de
politiek secretaris wordt de cel politiek voorgezeten door de voorzitter van de vereniging. Is ook
de voorzitter verhinderd, dan wordt de vergadering voorgezeten door de ondervoorzitter of bij
zijn/haar afwezigheid door de oudste van de aanwezige politiek commissarissen.
TITEL V. – VERKIEZINGSPROCEDURE
Artikel 15. Onverminderd de statutaire mogelijkheid om op elke algemene vergadering
bestuurders te benoemen of af te zetten, worden bij afloop van elke tweejaarlijkse termijn
bestuursverkiezingen georganiseerd waarbij de volledige raad van bestuur opnieuw aangesteld
wordt.
Artikel 16. Twee maanden voor de verkiezingsdatum wordt de kiezerslijst afgesloten. De
kiezerslijst wordt samengesteld uit de personen die op dat moment werkelijk lid, steunend lid of
erelid zijn van de vereniging. Deze vaststelling gebeurt door de secretaris van de vereniging.
Artikel 17. Alle leden op de kiezerslijst worden door de secretaris officieel uitgenodigd zich
kandidaat te stellen en hun stem uit te brengen. De uitnodiging bevat de wijze van
kandidaatstelling en datum, plaats en tijdstip van de verkiezing.
Artikel 18. Enkel werkelijke leden die in de loop van de volgende tweejaarlijkse termijn de
leeftijdsgrens van 36 jaar niet zullen bereiken, kunnen zich kandidaat stellen voor de raad van
bestuur.
Artikel 19. Op de dag van de bestuursverkiezingen, krijgen de stemgerechtigde leden de kans
om hun stem uit te brengen op een locatie en over een tijdspanne die bepaald worden door de
raad van bestuur. Deze stemming is geheim. Elk lid kan maximaal één stem bij volmacht
uitbrengen van een ander stemgerechtigd lid dat verhinderd is om zelf te komen stemmen.
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Artikel 20. Het stemformulier bestaat uit twee luiken. Het eerste luik vermeldt de namen van alle
kandidaat bestuursleden met de mogelijkheid om zowel naamstemmen als een lijststem uit te
brengen. Het tweede luik bevat per functie de namen van de kandidaten voor de statutair
bepaalde, te verkiezen functies. In luik twee zijn enkel naamstemmen mogelijk.
Artikel 21. Een kandidaat bestuurslid is verkozen als het aantal naamstemmen, vermeerderd met
het totaal aantal lijststemmen 50% +1 bedraagt van het totaal aantal geldig uitgebrachte
stemmen.
Artikel 22. Voor het tweede luik is per ter verkiezen functie de kandidaat die het hoogst aantal
stemmen achter zijn naam krijgt, verkozen voor de betreffende functie. Behalen meerdere
kandidaten voor dezelfde functie hetzelfde hoogste aantal stemmen, dan bepaalt het aantal
stemmen in het eerste luik welke van deze verkozen is. Is ook het aantal stemmen in het eerste
luik gelijk, dan worden er herverkiezingen georganiseerd voor de betreffende functie.
Artikel 23. De secretaris en penningmeester van de vereniging zijn verantwoordelijk voor de
stemopneming. Elke kandidaat kan een getuige aanstellen om het correcte verloop van de
verkiezingen te controleren.
TITEL VI. – EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
Artikel 24. De voorzitter is de woordvoerder van de vereniging. In concrete dossiers kan een
ander lid van de raad van bestuur optreden als woordvoerder, onder verantwoordelijkheid van de
voorzitter.
Artikel 25. De raad van bestuur duidt onder haar leden de vertegenwoordigers aan in de raad
van bestuur van Jonge Vlaamse Liberalen en Democraten vzw, het provinciaal bestuur van Jong
VLD en het arrondissementeel bestuur van Jong VLD.
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