
TITEL I – Statutaire bepalingen
ART. 1 Overeenkomstig hoofdstuk IV, artikel 17 van de statuten stelt de Raad van Bestuur het huishoudelijk 
reglement op.
ART. 2 Overeenkomstig hoofdstuk II, artikel 4 van de statuten hebben de leden de plicht om het huishoudelijk 
reglement van de vereniging na te leven.

TITEL II – Werkingssfeer
ART. 3 Het huishoudelijk reglement regelt alle zaken waarvan de Raad van Bestuur de regeling nodig, nuttig of 
gewenst acht. Tevens zijn in het huishoudelijk reglement procedures, richtlijnen en voorschriften opgenomen.
ART. 4 Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten, in geval 
van strijdige bepalingen tussen de tekst van het huishoudelijk reglement en de statuten zal de tekst van de 
statuten primeren; en derhalve zal de tekst van het huishoudelijk reglement geamendeerd worden bij eerstvol-
gende gelegenheid. Voor alles wat niet in dit huishoudelijk reglement uitdrukkelijk werd voorzien, zal worden 
gehandeld overeenkomstig de statuten.

TITEL III – Doelstellingen van de vereniging
ART. 5 Overeenkomstig hoofdstuk I, artikel 2 van de statuten zal de vzw volgende doelstellingen nastreven:
De vereniging stelt zich tot doel de (Belgische) actoren op vlak van ondernemerschap binnen de yachting in 
de ruimste zin van het woord met elkaar in contact te brengen, zowel in België als daarbuiten, en uiteindelijk 
een toename in samenwerking te bewerkstelligen.
Tegelijkertijd biedt de vereniging aan de Belgische actoren een netwerkkanaal aan ter organisatie van eve-
nementen waardoor ze hun doelgroep nog beter kunnen bereiken en informeren, en een promotiedienst om 
hun initiatieven en successen bekend te maken bij een breder publiek in Vlaanderen en het buitenland.
De vereniging kan alle activiteiten ontwikkelen die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot verwezenlijking 
van voormelde ideële niet-winstgevende doelstellingen, met inbegrip van bijkomstige commerciële en winst-
gevende activiteiten binnen de grenzen van wat wettelijk toegestaan is en waarvan de opbrengsten ten allen 
tijde volledig zullen aangewend worden voor de verwezenlijking van de ideële niet winstgevende doelstellin-
gen. De vereniging mag subsidies, sponsorgelden, giften en legaten ontvangen onder de wettelijke bepaalde 
voorwaarden. Deze opsomming is niet beperkend.
ART. 6 Met inachtneming van de statuten, vergaderen de leden en het bestuur van de vereniging op de zetel, 
tenzij anders uitdrukkelijk vermeld.

TITEL IV – Lidmaatschap
ART. 7 Een lid, dat de vzw en zijn leden vertegenwoordigt op een beurs of evenement, zal dit doen in de geest 
van de doelstellingen van de vzw.

TITEL V – De Raad van Bestuur
ART. 8 Met inachtneming van hoofdstuk IV, artikel 15 van de statuten vergadert de Raad van Bestuur wanneer 
dit nodig, nuttig of gewenst wordt geacht.
ART. 9 De uitnodiging, de agenda en eventuele bijlagen voor de Raad van Bestuur worden minstens één week 
voor de datum van de vergadering aan de bestuurders verzonden.
ART. 10 Het door de voorzitter in de Raad van Bestuur uitgesproken oordeel over de uitslag van een stemming 
is beslissend. Als een bestuurslid het oordeel van de voorzitter betwist, dan zal de voorzitter het voorstel op-
nieuw laten stemmen. Het oordeel van de voorzitter over deze herstemming kan niet opnieuw worden betwist. 
Een nieuwe stemming vernietigt de gevolgen van de oorspronkelijke stemming.
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TITEL VI – Functieomschrijving van de bestuurders
ART. 11 De voorzitter. Overeenkomstig hoofdstuk IV, artikel 14 van de statuten wordt de voorzitter benoemd 
door en rapporteert hij aan de Raad van Bestuur. De voorzitter is lid van het dagelijks bestuur, de Raad van 
Bestuur en de Algemene Vergadering. Hij heeft de algemene leiding van de vereniging en roept het dagelijks 
bestuur, de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering bijeen en bepaalt mede de agenda van deze 
vergaderingen; hij behartigt de belangen van de vereniging, zowel binnen als buiten de vereniging; hij treedt 
bemiddelend op bij moeilijkheden, zowel intern als extern; hij neemt de nodige initiatieven om de werking van 
de vereniging te verbeteren en hij treedt daarbij zelf creatief en coördinerend op.
ART. 12 De secretaris. Overeenkomstig hoofdstuk IV, artikel 14 van de statuten wordt de secretaris benoemd 
door en rapporteert hij aan de Raad van Bestuur. De secretaris is lid van het dagelijks bestuur, de Raad van 
Bestuur en de Algemene Vergadering; hij verzorgt de briefwisseling van de vereniging; hij verzendt de uitno-
digingen voor de vergaderingen, maakt de verslagen van de Algemene Vergaderingen en de bestuursver-
gaderingen en legt ze op de eerstvolgende vergadering ter goedkeuring aan respectievelijk de Algemene 
Vergadering of het bestuur voor; hij houdt de adressenlijst van de leden bij; hij stelt de uitnodigingen en in-
schrijvingsformulieren voor activiteiten op, hij dient tijdig de bewijsstukken in die nodig zijn voor de erkenning 
en subsidie door de overheid; hij beheert de website van de vereniging; hij draagt zorg voor de publicatie in 
het Belgisch Staatsblad van de wettelijk voorgeschreven gegevens.
ART. 13 De penningmeester. Deze functie wordt waargenomen door de secretaris in samenspraak met de 
voorzitter. De penningmeester is belast met het financiële beheer van de vereniging en
legt hierover verantwoording af aan het bestuur en de algemene vergadering; hij houdt nauwkeurig het 
kasboek bij en legt het geregeld voor op de vergaderingen van het bestuur; hij stelt een begroting op voor 
het volgende werkingsjaar; op het einde van het boekjaar sluit hij de boeken van de vereniging af en maakt 
daaruit een balans en winst- en verliesrekening op; hij doet namens de vereniging jaarlijks de verklaring van 
bezit; hij verstrekt alle nodige informatie aan de perso(o)n(en) belast met het nazicht van de boekhouding; 
met inachtneming van de statuten ontvangt hij alle inkomsten en betaalt hij de facturen voor uitgaven die 
zijn goedgekeurd; hij draagt in overleg met het bestuur zorg voor de belegging van de geldmiddelen van de 
vereniging die niet noodzakelijk zijn voor de lopende uitgaven.

TITEL VII – Onkosten van en vergoedingen aan de bestuurders
ART. 14 Onkosten van bestuursleden die voortvloeien uit hun mandaat kunnen voor terugbetaling in aanmer-
king komen. Kosten voor maaltijden en drank komen niet voor terugbetaling in aanmerking, tenzij ze in de prijs 
zijn inbegrepen en niet afzonderlijk kunnen worden bepaald. Voorts geldt de volgende regeling:
1° Onkosten voor deelname aan vergaderingen, studiedagen… in functie van het mandaat kunnen in re-
kening worden gebracht op voorwaarde dat de deelname aan dergelijke vergaderingen en studiedagen 
voorafgaandelijk in het bestuur werd besproken en goedgekeurd. Bij hoogdringendheid is minstens een me-
dedeling aan het bestuur vereist.
2° Voor alle onkosten geldt dat deze daadwerkelijk gemaakt moeten zijn en dat er steeds een onkostennota 
moet worden opgesteld, voorzien van de nodige bewijsstukken, alvorens deze onkosten kunnen worden te-
rugbetaald.

TITEL VIII – De Algemene Vergadering
ART. 15 Met inachtneming van hoofdstuk III, artikel 7 van de statuten zijn de
Algemene Vergaderingen openbaar voor de leden van de vzw.
ART. 16 De leden kunnen slechts 1 afgevaardigde voordragen voor een functie in de Raad van Bestuur. De 
leden van de Raad van Bestuur worden via stemmingsprocedure verkozen tijdens de Algemene Vergadering 
voorafgaand aan het verlopen van de driejaarlijkse termijn van bestuurder.
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De bestuurders worden verkozen met gewone meerderheid van stemmen. Bij een gelijkheid van stemmen zal 
de voorzitter van de Algemene Vergadering overgaan tot een volgende stemronde teneinde een kandidaat 
te benoemen.
ART. 17 De oproeping tot kandidatuur voor een functie in de Raad van Bestuur wordt kenbaar gemaakt door 
de secretaris, die dan alle kandidaturen voorlegt aan de voorzitter.
ART. 18 Het door de voorzitter in de Algemene Vergadering uitgesproken oordeel over de uitslag van een 
stemming is beslissend. Als een stemgerechtigd lid het oordeel van de voorzitter betwist, dan zal de voorzitter 
het voorstel opnieuw laten stemmen. Het oordeel van de voorzitter over deze herstemming kan niet opnieuw 
worden betwist. Een nieuwe stemming vernietigt de gevolgen van de oorspronkelijke stemming.

TITEL IX – Rekeningen en begroting
ART. 19 De Raad van Bestuur onderzoekt elk jaar de rekeningen van het afgelopen boekjaar en legt deze aan 
de algemene vergadering ter goedkeuring voor; verder legt de Raad van Bestuur een voorstel van begroting 
voor het volgende boekjaar voor.

Aldus goedgekeurd door de Raad van Bestuur van “be.Yachting” vzw die is gehouden op 14 juli 2011 te Temse.

Philippe Swolfs Nicolas Van Goeye Nicolas Eeckhoudt
Voorzitter  Bestuurder  Bestuurder
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