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HUISHOUDELIJK	  REGLEMENT	  WIJKCOMITE	  ZEVENBERGEN	  vzw	  	  
	  
1.	  DOELSTELLING	  VAN	  HET	  HUISHOUDELIJK	  REGLEMENT:	  	  
	  
Dit	  huishoudelijk	  reglement	  is	  een	  aanvulling	  op	  de	  statuten	  van	  Wijkcomité	  Zevenbergen	  vzw	  en	  bevat	  een	  
aantal	  regels	  om	  de	  goede	  werking	  te	  waarborgen	  van	  de	  vereniging.	  
	  
2.	  WAARDEN	  
	  
Cf.	  art.	  3	  statuten	  heeft	  de	  	  vereniging	  tot	  doel	  het	  leefklimaat	  en	  de	  	  sociale	  	  cohesie	  op	  de	  wijk	  Zevenbergen	  
te	  bevorderen,	  initiatieven	  van	  derden	  te	  ondersteunen	  die	  hiertoe	  kunnen	  bijdragen.	  	  
Hiertoe	  verwacht	  de	  vereniging	  van	  elk	  van	  haar	  leden:	  
	  
! Respect	  
! Openheid	  
! Sociale	  inzet	  
! Positieve	  inzet	  	  
	  
3.	  BESTUURSWERKING:	  	  
	  
Het	  bestuur	  van	  Wijkcomité	  Zevenbergen	  vzw	  bestaat	  uit	  de	  leden	  van	  de	  Raad	  van	  Bestuur.	  	  
De	  bestuursleden	  zijn	  benoemd	  voor	  onbepaalde	  duur	  door	  de	  Algemene	  Vergadering,	  maar	  kunnen	  te	  allen	  
tijde	  afgezet	  worden	  door	  de	  Algemene	  Vergadering.	  	  
	  
3.1.ALGEMENE	  TAKEN	  VAN	  HET	  BESTUUR:	  	  
	  
De	  bestuursleden:	  
! Nemen	  maximaal	  deel	  aan	  de	  bestuursvergaderingen,	  algemene	  ledenvergadering	  en	  activiteiten	  

georganiseerd	  door	  VZW	  Wijkcomité	  Zevenbergen.	  	  
! Nemen	  initiatieven	  en	  stellen	  deze	  voor	  op	  de	  bestuursvergadering.	  	  
! Vangen	  zowel	  signalen	  en	  ‘kritieken’	  op	  en	  spelen	  deze	  door	  naar	  de	  andere	  bestuursleden.	  	  
! Zetten	  ook	  de	  strategische	  bakens	  uit	  van	  VZW	  Wijkcomité	  Zevenbergen.	  	  
! Zorgen	  voor	  de	  dagelijkse	  werking	  van	  de	  club.	  
	  
3.2.	  SPECIFIEKE	  TAKEN:	  
	  
Eén	  persoon	  kan	  meerdere	  taken	  hebben.	  Daarnaast	  kunnen	  taken	  ook	  aan	  meerdere	  personen	  worden	  
verdeeld.	  
De	  taken	  van	  voorzitter,	  secretaris	  en	  penningmeester	  behoren	  in	  principe	  aan	  verschillende	  personen	  toe.	  	  
	  
3.2.1	  TAAK	  VOORZITTER	  	  
	  
! De	  voorzitter	  roept	  op	  tot	  de	  vergaderingen	  van	  de	  Raad	  van	  Bestuur	  en	  van	  de	  Algemene	  Vergadering.	  	  
! Hij	  leidt	  de	  besprekingen.	  	  
! Hij	  creëert	  en	  onderhoudt	  contacten	  met	  het	  stadsbestuur	  en	  de	  stadsdiensten.	  Is	  het	  eerste	  

aanspreekpunt	  van	  en	  naar	  bovenlokale	  overheden.	  
	  
3.2.2.TAAK	  SECRETARIS	  	  
	  
! De	  secretaris	  stelt	  de	  agenda	  van	  de	  vergaderingen	  van	  de	  Raad	  van	  Bestuur	  en	  van	  de	  Algemene	  

Vergadering	  op.	  
! Hij	  stelt	  de	  notulen	  van	  de	  vergaderingen	  op	  en	  bewaart	  ze.	  	  
! Hij	  staat	  in	  voor	  de	  correspondentie,	  verzekeringen,	  enz.	  .	  
	  
	  
	  
	  



Goedgekeurd	  door	  Raad	  van	  bestuur	  dd.	  30/03/2015	  
	  

2	  
	  

	  
	  
3.2.3.TAAK	  PENNINGMEESTER	  	  
	  
! De	  penningmeester	  voert	  de	  financiële	  boekhouding	  en	  rapporteert	  hierover	  op	  de	  

bestuursvergaderingen.	  	  
! Hij	  beheert	  de	  inkomsten	  en	  de	  uitgaven	  van	  VZW	  Wijkcomité	  Zevenbergen,	  doet	  de	  controle	  van	  de	  

betaling	  van	  lid	  gelden,	  van	  in-‐	  en	  uitgaven	  activiteiten.	  Controle	  lidgelden	  betekent	  ook	  dat	  hij	  info	  
hernieuwing	  lidgelden	  of	  betaling	  nieuwe	  lidgelden	  doorgeeft	  aan	  de	  lendadministrator.	  

! Hij	  maakt	  jaarlijks	  een	  resultatenrekening	  op,	  financiële	  toestand	  van	  de	  VZW	  en	  begroting	  voor	  het	  
volgende	  boekjaar.	  Dit	  alles	  wordt	  ter	  goedkeuring	  voorgelegd	  aan	  de	  Algemene	  Vergadering.	  	  

	  
3.2.4.TAAK	  LEDENADMINSTRATOR	  	  
	  
! De	  ledenadministrator	  houdt	  de	  administratie	  bij	  van	  ledenbestand.	  Betekent	  o.m.	  naam,	  voornaam,	  

adres,	  mailadres,	  telefoonnummer	  en	  GSM-‐nummer	  van	  het	  lid	  (op	  adres/gezinsniveau).	  
! Noteert	  wijzigingen,	  schrappingen,	  nieuw	  lidmaatschap	  en	  geeft	  nodige	  info	  door	  aan	  

communicatieverantwoordelijke	  en	  BIN-‐coördinator.	  	  
! Archiveert	  	  de	  aansluitingsdocumenten	  lidmaatschap.	  
	  
3.2.5.TAAK	  BIN-‐coördinator	  	  
	  
In	  het	  voorjaar	  2013	  werd	  BIN	  (Buurt	  Informatie	  Netwerk)	  Zevenbergen	  opgestart,	  meer	  info	  zie	  charter	  en	  
notulen	  goedkeuring	  schepencollege	  stad	  Lier	  dd.	  27/05/2013.	  

In	  dit	  kader	  dient	  de	  wijk	  over	  een	  BIN-‐coördinator	  te	  beschikken.	  Deze	  bewaakt	  een	  goed	  functioneren	  van	  de	  
BIN,	  door	  de	  nodige	  contacten	  te	  leggen	  en	  te	  onderhouden	  tussen	  de	  BIN-‐leden,	  de	  plaatselijke	  politie	  en	  de	  
provider	  van	  BIN-‐platform.	  

Daarnaast	  dient	  de	  BIN-‐coördinator	  de:	  
! BIN-‐leden	  te	  informeren	  over	  de	  BIN-‐werking,	  inbraak-‐	  en	  brandpreventie	  etc.;	  
! BIN-‐werking	  regelmatig	  te	  evalueren	  en	  het	  bestuur,	  de	  politie	  en	  preventiedienst	  hierover	  te	  informeren;	  

	  
3.2.6.TAAK	  communicatiecoördinator:	  	  
	  
Zorgt	  voor	  de	  communicatie	  van	  VZW	  Wijkcomité	  Zevenbergen.	  	  
! Dit	  kan	  gaat	  in	  de	  eerste	  plaats	  over	  activiteiten	  van	  het	  wijkcomité	  en	  BIN-‐info	  voor	  de	  wijk.	  
! Dit	  gebeurt	  via	  mail,	  Facebook,	  website,	  flyers,	  affiches,	  ....	  
	  
3.2.7.TAAK	  activiteitenverantwoordelijke:	  	  
	  
Organiseert	  de	  wijkactiviteiten.	  
	  
3.2.5.TAAK	  ondervoorzitter:	  	  
	  
Vervangt	  de	  voorzitter	  wanneer	  deze	  afwezig	  is.	  
	  
3.2.6.	  TAAK	  OVERIGE	  BESTUURSLEDEN:	  	  
	  
Staan	  de	  vermelde	  bestuursleden	  bij	  in	  hun	  taken,	  of	  voeren	  opdrachten	  uit	  die	  hem/haar	  in	  onderling	  overleg	  
zijn	  toegewezen.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  



Goedgekeurd	  door	  Raad	  van	  bestuur	  dd.	  30/03/2015	  
	  

3	  
	  

	  
4.	  	  VERTROUWELIJKHEID	  LEDENGEGEVENS:	  	  
	  
De	  gegevens	  van	  de	  leden	  zijn	  vertrouwelijk	  en	  mogen	  enkel	  worden	  gebruikt	  i.f.v.	  de	  doelstellingen	  van	  de	  
verenigingen.	  Zij	  mogen	  bv.	  op	  geen	  enkele	  wijze	  voor	  commerciële	  of	  politieke	  doeleinden	  worden	  gebruikt.	  
	  
	  
5.	  GOEDKEURING	  EN	  PUBLICATIE:	  	  
	  
Dit	  huishoudelijk	  reglement	  werd	  goedgekeurd	  op	  de	  Raad	  van	  Bestuur	  van	  xxxxx.	  	  
De	  bestuursleden	  aanvaarden	  het	  huishoudelijk	  reglement.	  Deze	  wordt,	  net	  als	  de	  statuten,	  ter	  informatie	  van	  
de	  leden	  en	  derden,	  op	  de	  website	  van	  het	  wijkcomité	  geplaatst	  http://wijkzevenbergen.be/.	  

De	  Raad	  van	  Bestuur	  kan	  wijzigingen	  aan	  het	  reglement	  toekennen.	  Deze	  worden	  dan	  ook	  opgenomen	  op	  de	  
website.	  

6.	  CONTACT:	  	  
	  
De	  website	  van	  de	  wijk	  http://wijkzevenbergen.be/	  vermeldt	  de	  namen	  van	  de	  effectieve	  leden	  van	  VZW	  
WIJKCOMITE	  ZEVENBERGEN	  (WC7B)	  en	  de	  bestuursleden	  van	  WC7B.	  
Ook	  de	  gegevens	  van	  aanspreekpunt	  en	  info	  voor	  diegene	  dit	  lid	  willen	  worden	  van	  WC7B	  (effectief	  lid	  of	  
toegetreden	  lid).	  
	  
	  


