REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE (versie 13-09-2013)
vzw Koninklijke Vriendenkring Scheidsrechters Gewest Gent
Eikenmolenwijk 6 te 9820 Merelbeke

Art. 1 – De vereniging Koninklijke Vriendenkring Scheidsrechters Gewest Gent is aangesloten
bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond en de Voetbal Federatie Vlaanderen onder het
stamnummer 5413.
Art. 2 – Tegelijk met een Raad van Bestuur, kiest de Algemene Vergadering een Raad van
Commissarissen. Deze raad bestaat uit maximum 6 effectieve leden.
De artikelen 21 tot 30 van de statuten over verkiezing, ontslag en verdeling van mandaten
van de bestuurders, zijn eveneens van toepassing op de commissarissen.
De leden van de Raad van Commissarissen hebben dezelfde bevoegdheid en hetzelfde
stemrecht als de leden van de Raad van Bestuur, beslissen collegiaal met de Raad van
Bestuur, en staan samen met de Raad van Bestuur in voor de leiding van de vereniging.
Zij dienen op elke samenkomst van de Raad van Bestuur te worden uitgenodigd en zijn –
zelfs zonder uitnodiging daartoe – gerechtigd alle vergaderingen ervan bij te wonen.
De mandaten binnen de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen worden
vastgelegd zoals bepaald bij art. 9 van het Reglement van Inwendige Orde.
Art. 3 – De vereniging vergadert in principe elke tweede vrijdag van de maand om 20u. in de
vergaderzaal van Café Sint Cornelius, Mariakerkeplein 9 te 9030 Mariakerke. In de maanden
juni en juli is er geen vergadering. Plaats, dag en uur van de maandelijkse bijeenkomsten
kunnen gewijzigd worden door de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen.
De maandelijkse bijeenkomst in de maand september is tegelijk de Jaarlijkse Algemene
Vergadering.
Art. 4 – Tijdens de Jaarlijkse Algemene Vergadering worden het jaarlijks verslag van de
penningmeester en de secretaris besproken en goedgekeurd.
Het jaarlijks verslag van de penningmeester wordt voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering
door twee vrijwillige effectieve leden vooraf nagekeken. Ze rapporteren hierover aan de
Algemene Vergadering.
Art. 5 – Jaarlijks wordt een lidgeld gevraagd waarvan de som wordt bepaald door de Raad
van Bestuur en Raad van Commissarissen. Momenteel bedraagt het jaarlijks lidgeld € 20,00.
De ereleden betalen € 25,00.
Er wordt uitzondering gemaakt voor de werkende leden die hun eerste jaar als stagiair
doormaken en die voor dat jaar slechts de helft van de bijdrage dienen te betalen.
Art. 6 – Een lid dat ontslag neemt of wordt uitgesloten, kan geen aanspraak maken op enig
bezit van de Vereniging en kan betaalde bijdragen niet terugvorderen.
Art. 7 – De kandidatuur om toe te treden tot de Raad van Bestuur en Raad van
Commissarissen dient, behoudens voor uittredende en herkiesbare bestuurders en
commissarissen, schriftelijk te gebeuren. De kandidatuur ter gelegenheid van een Jaarlijkse
of Buitengewone Algemene Vergadering dient te worden gericht aan het secretariaat van de
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vereniging, ten laatste twintig dagen voorafgaand aan de datum van de Algemene
Vergaderingen.
Een kandidatuurstelling moet worden gesteund door de handtekeningen van minstens 10%
van de werkende leden of door twee leden van de Raad van Bestuur. Het totaal van het
effectief ledenaantal kan maandelijks opgevraagd worden bij de penningmeester.
Bij de verkiezing van de leden van de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen hebben
enkel de effectieve leden die in orde zijn met hun jaarlijkse bijdrage stemrecht. De verkiezing
kan gebeuren met handopsteking, tenzij één van de aanwezige leden een schriftelijke en
geheime stemming vraagt. In dat geval zal men aan zijn eis voldoen.
Om gekozen te kunnen worden dient een kandidaat in de eerste of eventueel in een tweede
stemronde mimimaal de helft plus één van de geldige stemmen te behalen. Indien meerdere
kandidaten aan dit criterium voldoen worden de kandidaten met het hoogste aantal
stemmen verkozen.
Indien er echter op die manier onvoldoende bestuurders of commissarissen gekozen kunnen
worden zal of zullen in een derde ronde de kandidaat of kandidaten met het hoogste aantal
stemmen verkozen worden.
Indien noodzakelijk, zal bij gelijkheid van stemmen tussen twee of meer kandidaten, in een
aparte stemronde gestemd worden op de kandidaten met het gelijke aantal stemmen. De
kandidaat of kandidaten met het hoogste aantal stemmen wordt of worden verkozen.
Art. 8 – Bij een verkiezing is ieder te verkiezen bestuurslid of commissaris voor drie jaar
verkozen. Wanneer een bestuurslid of commissaris echter voor het verstrijken van zijn
benoemingsperiode zijn ontslag neemt of afgezet wordt, kan zijn vervanger slechts verkozen
worden voor de resterende tijd van de benoemingsperiode van het uittredende lid.
Art. 9 – Na de eerste verkiezing van de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen en na
elke wijziging van de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen komen hun leden
binnen de veertien dagen bijeen om intern hun mandaten te bepalen. Dit gebeurt onder
leiding van een persoon die aangeduid wordt door artikel 23 van de statuten. De
verkiezingen voor de mandaten gebeuren steeds schriftelijk.
Art. 10 – Bij verkiezing van een nieuwe penningmeester of secretaris zal diens mandaat voor
maximaal één jaar geldig zijn. Na dat eerste jaar wordt over zijn herbenoeming door de Raad
van Bestuur en Raad van Commissarissen beslist, en krijgt zijn mandaat een permanent
karakter tot ontslagname of afzetting.
Art. 11 – Voorstellen tot statutenwijziging dienen ten laatste 30 dagen voor een Algemene
Vergadering bij de secretaris ingediend. Die verspreidt ze onder de leden zodat zij eventuele
amendementen kunnen opstellen.
Art. 12 – Het dagelijkse beheer i.v.m. de taken als gerechtelijk correspondent bij de KBVB en
de VFV wordt gedelegeerd aan de secretaris.
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Art. 13 – Het lid van het PSC van de KBVB mag de vergaderingen van de Raad van Bestuur en
Raad van Commissarissen als waarnemer bijwonen.

Goedgekeurd door de Bijzondere Algemene Vergadering van 13 september 2013 te Gent.

De bestuurders en commissarissen,
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