AANVULLING OP HET HUISHOUDELIJK REGLEMENTEN RAAD VAN
BEHEER DOEL EN BEVOEGDHEDEN.
Met de vereniging kan enkel gecorrespondeerd worden via het secretariaat. Alle briefwisseling of
anders stukken dienen te worden gericht aan het secretariaat. Enkel in dringende gevallen kan men
de leden van de Raad van Beheer contacteren op hun privéadres of mailadres zie website
www.centrumbelgie.be.
Raad van Beheer: bevoegdheden.
Binnen de Raad van Beheer werden specifieke functies ingebouwd om de interne werking van de
vereniging te vergemakkelijken. Onderstaand overzicht van de taakverdeling binnen de Raad van
Beheer maakt het jullie gemakkelijker om met u problemen, noden en vragen bij de juiste persoon
te geraken.
De nationale Voorzitter:
Heeft de algemene leiding van de vereniging, zit de vergaderingen voor en spreekt en handelt in
naam van de vereniging en van de Raad van Beheer en de provinciale commissarissen.
Zorgt voor orde en regelmaat houd toezicht op de goede werking van de vereniging, en de werking
van zijn Raad van Beheer en de provinciale commissarissen, die hun taken naar behoren moeten
uitvoeren en zal optreden indien nodig.
Tekent alle officiële stukken en zorgt voor het jaar verslag.
De voorzitter is de moderator van de vergadering. De aanwezigen bewaren uit respect de absolute
stilte voor de spreker die aan het woord is. De voorzitter blijft de enige gemachtigde samen met de
internationale voorzitter om de vergadering voor bepaalde tijd op te schorten, te sluiten of te
verdagen. Bijzondere vergaderingen zijn enkel en alleen voorbehouden aan de werkende leden en
worden achter gesloten deuren gehouden.
Bij urgentie mag de voorzitter beslissingen nemen buiten de beheerraad om en in samenspraak van
de internationale voorzitter. Een beslissing zo genomen door de voorzitter moet bij de eerstkomende
beheersvergadering, voorgelegd worden aan de beheerraad, die deze beslissing al dan niet
bekrachtigd. De beheersvergadering voornoemde beslissing om eender welke reden niet wil of kan
bekrachtigen,wordt de voorzitter geacht zijn verantwoordelijkheid samen met de internationale
voorzitter op te nemen om alle gevolgen van de door hem genomen beslissing ongedaan te maken.
Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering worden voorgelezen en goedgekeurd.
De voorzitter is geen alleen heerser maar zal werken naar bestvermogen en als EEN TEAM samen
met de beheerraad, dit om de gedachten van Centrum België in goede bannen te leiden en verder uit
te bouwen.
De Secretaris
Is het hoofd van de administratie van de vereniging.
Verzorgt de contacten tussen de beheerraad en de Commissarissen uit de verschillende provincies,
de internationale voorzitter, de voorzitter, de ondervoorzitter,de schatbewaarder.
Zorgt voor het bijhouden en beantwoorden van de correspondentie. Is verantwoordelijke voor de
goede werking. Stelt inkomsten en uitgaven op in samenspraak met de schatbewaarder. Stelt de
verslagen op van de algemene – en info- vergaderingen kan deze taak overdrager aan een lid van de
beheerraad.

Stelt de ledenlijst,en de feestkalender en uitstappen op. Is verantwoordelijk voor het ontwerpen van
de medailles, lidkaarten, oorkondes, en de pins. Alsook de bedeling er van in samenspraak met de
voorzitter. Is verantwoordelijk voor de goede werking van het ordefeest en de nacht van het
driegestern of indien geen driegester de nacht van het prinsenpaar en andere neven activiteiten,
samen met inspraak van alle leden van de beheerraad en de commissarissen.
Zal de briefwisseling verzorgen naar de leden toe voor het ordefeest nacht van het driegestern of
prinsenpaar alsook voor de verlengingen van de lidgelden en neven activiteiten. Staat in voor de
onderhoud van de website, Beheert, naar best vermogen de eigendommen van de vereniging, houd
de inventaris van de goederen bij en legt deze jaarlijks voor aan de Raad van Beheer.
Regelt de aankoop en verkoop van de ordes en pins en andere ledenattributen en houd hiervan een
register bij. Staat in voor het ontwerpen van het sponsor boekje dit in samenwerking provinciale
commissarissen, en de beheerraad, die er voor zorgen in het mate van het mogelijke voor sponsors.
De secretaris is geen alleen heerser maar zal werken naar bestvermogen en als EEN TEAM samen
met de Raad van Beheer, dit om de gedachten van Centrum België in goede bannen te leiden en
verder uit te bouwen.
De Schatbewaarder of penningmeester
Beheert de financiële middelen van de vereniging Centrum België.
Brengt tijdens elke vergadering van de beheerraad verslag uit aangaande de financiële toestand van
de vereniging en vraagt aan de beheerraad toestemming tot het betalen van opstaande rekeningen.
Stelt inkomsten en uitgaven op in samenspraak in samenspraak met de secretaris.
Stelt jaarlijks het kasverslag op en legt dit ter goedkeuring voor aan de beheerraad. Geeft de namen
van de leden die hebben betaald zo vlug mogelijk door, aan de secretaris en dit andersom naar de
schatbewaarder toe, staat in voor de voorbereiding en de bijstand van het kasboek (zijnde in en
uitgave).
De schatbewaarder is geen alleen heerser maar zal werken naar bestvermogen en als EEN TEAM
samen met de Raad van Beheer, dit om de gedachten van Centrum België in goede bannen te leiden
en verder uit te bouwen.

De Feestleider
Staat in voor het ordefeest & nacht van het driegestern of nacht van het prinsenpaar &
nevenactiviteit indien worden ingericht door of voor de vereniging.
Is verantwoordelijk voor wat de organisatie ( optredens of animatie, publicaties ) betreft. Dit in
samenspraak met de voorzitter, en de secretaris en de beheerraad.

adjunct - secretaris
Verzorgt het typewerk van de voorzitter indien deze het nodig vindt. Stelt de verslagen van de
vergaderingen van de beheerraad op. Staat de secretaris bij en vervangt deze indien nodig zal ook
de notulen van de vergadering noteren en deze voorleggen aan de voorzitter voor goedkeuring
samen met de secretaris. Zal ook instaan voor de opmaak van de nodige publicatie, brieven naar de
leden toe, kopiëren enz. dit in samenspraak met de secretaris.
De feestleider adjunct-secretaris is geen alleen heerser maar zal werken naar bestvermogen en als
EEN TEAM samen met de Raad van Beheer, dit om de gedachten van Centrum België in goede
bannen te leiden en verder uit te bouwen.

Provinciale Commissarissen
De voorwaarden tot kandidaat Provinciaal Commissaris zijn als volgt:
Bij voorkeur Belg zijn of genaturaliseerd zijn en minimum 18 jaar oud zijn, bovendien woonachtig
in de provincie waarvoor hij de taak van commissaris zal uitvoeren.
De Nederlandse taal machtig zijn.
Zich volledig inzetten om de toegewezen taak te volbrengen.
In staat zijn de vergaderingen voldoende frequent bij te wonen.( indien men niet kan aanwezig zijn
op de uitgeschreven vergadering gelieve de voorzitter,ondervoorzitter of de secretaris te verwittigen
van u afwezigheid let wel bij 3 x niet aanwezig op een vergadering zonder verwittiging zal men
overgaan naar een sanctie).
In staat zijn de verplaatsingen voldoende frequent bij te wonen, zo ook de voorziene uitstappen naar
bevriende verenigingen buiten de landsgrenzen zich vrij te maken om zo voltallig mogelijk de
verenigingen te bezoeken.
Provinciale Commissarissen
Verzorgen hoofdzakelijk de contacten tussen de Raad van Beheer en de goede contacten van de
leden uit zijn, provincie waarvoor hij verantwoordelijk is. Zal zich inzetten voor het aanwerven van
leden voor Centrum België. Zal ook instaan voor het bezorgen van medailles, oorkondes, pins aan
de nieuwe leden, zo ook aan de leden die hun lidmaatschap hebben verlengd uit zijn of haar regio.
Zal ook instaan voor de verkoop van de jaarpin of medailles van de vereniging. ( indien deze te koop
aangeboden worden dit om de onkosten van de vereniging te dekken).
Iedere commissaris kan een vergadering aanvragen bij de raad van beheer indien er buitensporige
klachten zijn aangaande collega's commissarissen, roddels of uitspraken van derde over klachten
tussen verschillende verenigingen en personen (zelf geen uitspraken te doen maar het eerst op een
vergadering komt voorleggen om gezamenlijk een gepaste oplossing te zoeken) een goede raad men
moet steeds de beide partijen aanhoren. Agenda punten naar voorbrengen die CB ten goede kan
zijn,voorstellen,enz.
Zal ook instaan voor het bezorgen van de briefwisseling aangaande verlenging lidgelden, brieven
ordefeest, brieven nacht van het driegestern of prinsenpaar en neven activiteiten. Zal ook instaan
voor het werven van sponsoring ( dit aangaande affiches , boekje,bal nevenactiviteiten) in het mate
van het mogelijke de nodige afbeeldingen adressen of visitekaartjes aangaande de sponsor
overmaken aan de secretaris de nodige sponsor gelden overmaken aan de secretaris die dit zal
overmaken aan de schatbewaarder of via overschrijving op rekening N° 001-4591703-90 Centrum
België varenbergstraat 15 9200 Oudegem.
Indien u een website of space of blog beheerd mag u foto’s publiceren maar opletten wat men er op
plaatst. Die de goede naam van CB niet kan schaden. vertegenwoordigd CB op de activiteiten die
plaatsvinden in u provincie, of daarbuiten met het aangestelde driegestern of prinsenpaar. en zorgt
er voor dat de taak vervult wordt in de kledij van CB. uitzondering op deze regel kan toegestaan
worden; indien hij zijn plicht moet vervullen bij zijn eigen vereniging. Op de activiteiten van
Centrum België te helpen waar nodig is, de taken uit te voeren waar hij zich voor beschikbaar stelt.
Indien u gevraagd wordt om te zetelen als jury secretaris,voorzitter zijnde op een verkiezing,
cavalcade melding te doen aan de beheerraad om goedkeuring. Zal melding maken over het gedrag
en werking van zijn collega’s commissarissen zal steeds verzorgt voorkomen bij de nodige
uitstappen naar leden van C.B.
De Commissarissen zijn geen alleen heerser maar zal werken naar bestvermogen en als EEN TEAM
samen met de Raad van Beheer, dit om de gedachten van Centrum België in goede bannen te leiden
en verder uit te bouwen.

Raad van Beheer
Toetreding tot de beheerraad
Ieder persoon indien de van beheerraad een kandidatuur uitschrijft dient een schrijven richten aan
de internationale voorzitter, voorzitter, ondervoorzitter.
De beheerraad onderzoekt de kandidatuur op de eerstvolgende vergadering. Zijn beslissing moet
niet gerechtvaardigd worden, ze wordt per brief ter kennis gebracht aan de kandidaat. Indien de
beslissing positief is zal de kandidaat voorgedragen worden aan de eerstkomende vergadering of
aan een bijzondere, buitengewone vergadering. De niet toegelaten kandidaat kan zich opnieuw
voorstellen na verloop van één jaar rekenen van de dag van het nemen van de voorgaande negatieve
beslissing van de vergadering.( indien er plaatsen vrij komen).
De voorwaarden tot kandidaat beheerder zijn als volgt:
Bij voorkeur Belg zijn of genaturaliseerd zijn en minimum 21 jaar oud zijn, bovendien woonachtig
in België. De Nederlandse taal machtig zijn.
Geen functie uitoefenen in een overkoepelende organisatie zoals een federatie.
Zich volledig inzetten om de toegewezen taak te volbrengen.
In staat zijn de vergaderingen voldoende frequent bij te wonen.
In staat zijn de verplaatsingen voldoende frequent bij te wonen
De voorwaarden tot kandidaat Provinciaal Commissaris zijn als volgt:
Bij voorkeur Belg zijn of genaturaliseerd zijn en minimum 21 jaar oud zijn, bovendien woonachtig
in de provincie waarvoor hij de taak van commissaris zal uitvoeren.
Minstens 3 jaar lid zijn bij Centrum België, een provinciale commissaris heeft de zelfde rechten en
plichten als de gewone Beheerraad.
Een beheerder die niet aanwezig kan zijn op de vergadering, dient de voorzitter tijdig in kennis te
stellen. Een beheerder kan uitsluiting van een beheerder op de agenda plaatsen van de gewone,
bijzondere of buitengewone vergadering om volgende reden:
Indien betrokkene grote of meerdere fouten maakt die de vereniging kunnen schaden.
Indien betrokkene onvoldoende of geen motivatie meer betoond.
Indien betrokkene weinig of niet aanwezig is op de vergaderingen en dit zonder geldige reden.
Door kennelijk onvermogen of onbekwaamheid.
Door wangedrag of intimidatie tegen overige beheerders of andere.
Deze reglementen worden ter goedkeuring ondertekent door de beheerraad en de commissarissen.

