Vlamo Vlaams-Brabant en Brussel vzw
Zetel: Leuvensesteenweg 283, 3370 Boutersem
o/nr 478323727
Intern reglement – bekrachtigd door de Algemene Vergadering dd. 06.10.2020

Art. 1. Algemene Vergadering
Art. 1.1. Kunnen worden uitgenodigd op de algemene vergadering maar hebben er geen
stemrecht:
1. Alle verenigingen die aangesloten zijn bij Vlamo vzw en hun zetel hebben in de
provincie Vlaams-Brabant of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; zij kunnen zich
laten vertegenwoordigen in de algemene vergadering door maximum twee
personen.
2. De individuele personen die aangesloten zijn bij Vlamo vzw en hun woonplaats
hebben in de provincie Vlaams-Brabant of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Art. 2. Bestuur
Art. 2.1. Kandidaat-bestuursleden dienen hun kandidatuur uitsluitend te richten aan het
Bestuur met vermelding van de elementen waarom de verzoeker meent in
aanmerking te komen als bestuurslid.
Art. 2.2. In het Bestuur dient steeds minstens 1 bestuurder te zetelen die een specifieke
band heeft met het amateurmuziekleven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Art. 2.3. Het Bestuur vergadert minstens zes maal per jaar.
Art. 2.4. De voorzitter is automatisch lid van alle commissies. Deze kan zich door een ander
bestuurslid laten vervangen.
Art. 2.5. Worden per e-mail verstuurd:
- de uitnodigingen voor de vergaderingen
- de gedocumenteerde agenda van de vergaderingen
- het verslag en de besluiten van de vergaderingen
Art. 3. Verkiezing functies
Art. 3.1. Uit de leden van het Bestuur kiezen de bestuurders in volgorde een voorzitter, één of
meer ondervoorzitters, een secretaris en een penningmeester.
Art. 3.2. De wijze van verkiezen is aldus:
° om verkozen te worden moet men de meerderheid behalen van de uitgebrachte
stemmen
° heeft niemand deze meerderheid behaald dan komen de twee personen die de
meeste stemmen behaalden in aanmerking voor een tweede kiesbeurt;
° bij staking van stemmen neemt de oudste in leeftijd het mandaat.
Art. 3.3. De kandidaturen voor de voormelde functies worden schriftelijk ter kennis gebracht
aan de voorzitter via een brief en/of mail aan het provinciaal Vlamo-trefpunt, uiterlijk
twee werkdagen voor de vergadering.
Art. 3.4. De persoon die niet wordt verkozen voor de functie waarvoor hij/zij zich kandidaat
stelde, kan zich tijdens de vergadering kandidaat stellen voor een nog te verkiezen
functie.
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Art. 4. Communicatie
Art. 4.1. Een lid kan de VZW op elk ogenblik een e-mailadres meedelen om met hem te
communiceren. Elke communicatie op dit e-mailadres wordt geacht geldig te zijn
gebeurd. De VZW kan dit adres gebruiken tot aan de mededeling door het betrokken
lid van een ander e-mailadres of van zijn wens niet meer per e-mail te
communiceren.
Art. 4.2. De leden van het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, kunnen
bij de aanvang van hun mandaat een e-mailadres meedelen om met de VZW te
communiceren. Elke communicatie op dit e-mailadres wordt geacht geldig te zijn
gebeurd. De VZW kan dit adres gebruiken tot aan de mededeling door de betrokken
mandaathouder van een ander e-mailadres of van zijn wens niet meer per e-mail te
communiceren.
Art. 4.3. Het e-mailadres kan in voorkomend geval worden vervangen door een ander
gelijkwaardig communicatiemiddel.
Art. 4.4. Indien de VZW niet over een e-mailadres beschikt, communiceert men per gewone
post, die op dezelfde dag verzonden wordt als de communicaties per e-mail.

Art. 5. Slotbepalingen
Art. 5.1. De statuten en intern reglement van Vlamo Vlaams-Brabant en Brussel VZW zijn
bindend voor alle aangesloten leden en de beleidsorganen van Vlamo VlaamsBrabant en Brussel vzw.
Art. 5.2. Gegevens die niet in de statuten zijn voorzien, maar eventueel apart worden bekend
gemaakt (via neerlegging & publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad):
- Het adres van de VZW is: [postcode, gemeente, straat en huisnummer]
- De VZW heeft een officiële website: [vermelding url website: www….]
- De VZW heeft een officieel e-mailadres: [vermelding e-mailadres]
Elke communicatie op dit adres door de leden wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
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