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.

