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Huishoudelijk reglement

HOOFDSTUK I : ALGEMENE ORGANISATIE
Artikel 1:
‘Shorttrackclub Kristallijn Gent vzw – STKG’ ontzegt zich elke inmenging van politieke,
confessionele of taalkundige aard.
Artikel 2:
De inkomsten van STKG komen voort uit:
a. de bijdragen en de vrijwillige intekeningen van zijn leden;
b. eventuele subsidies van de Vlaamse of gemeentelijke overheid en van de nationale of
internationale overkoepelende federatie;
c. de opbrengst van eventuele giften of sponsoring;
d. de winst van eventuele acties door STKG zelf of in haar voordeel georganiseerd;
e. de inkomsten van haar goederen.
De penningmeester voert een vereenvoudigde boekhouding die tenminste betrekking heeft op
de mutaties in contant geld of op de rekeningen, overeenkomstig een door de Wet vastgesteld
model. Hij legt ieder jaar ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering een jaarrekening
voor van het afgelopen boekjaar dat ter nazicht getekend werd door de rekeningnazichters, en
een begrotingsontwerp voor het lopende boekjaar.
De goedkeuring van de rekeningen door de Algemene Vergadering strekt tot ontlasting van de
penningmeester en de leden van de Raad van Bestuur.
HOOFDSTUK II

LIDMAATSCHAP

Artikel 3:
De leden van STKG zijn: alle natuurlijke of rechtspersonen die het doel van de vereniging
onderschrijven en die door de Raad van Bestuur tot de club worden toegelaten.

De toegetreden leden van STKG zijn: alle natuurlijke of rechtspersonen die het doel van de
vereniging onderschrijven en die omwille van de band die men met de vereniging heeft door
de Raad van Bestuur als toegetreden lid worden aanvaard.
Artikel 4:
1. Men kan slechts als lid aanvaard worden wanneer voldaan wordt aan volgende
voorwaarden:
a. Het indienen van een ondertekend aansluitingsformulier; voor minderjarigen moet de
aanvraag ondertekend zijn door de wettelijke vertegenwoordiger.
b. Het betalen van het lidgeld. De hoogte van het te betalen bedrag wordt jaarlijks
bepaald door de Raad van Bestuur.
c. De aansluiting van de leden loopt van 1 juli tot 30 juni van het volgend jaar en moet
jaarlijks vernieuwd worden. Deze vernieuwing van het lidmaatschap moet gebeuren
voor 31 oktober van ieder jaar, samen met de vereffening van de jaarlijkse bijdrage.
Na die datum wordt men automatisch beschouwd als zijnde ontslagnemend.
d. Alle leden genieten van de verzekeringspolis zoals afgesloten door de Vlaamse
Snelschaatsbond - VSB.
e. De procedure voor schorsing of uitsluiting van een lid wordt bepaald door art. 9 van
de Statuten. In geval van uitsluiting behoudt STKG onverminderd het recht om met
alle wettelijke middelen de bedragen te vorderen die het uitgesloten lid verschuldigd
mocht zijn.
2. De bij STKG aangesloten leden kunnen hun lidmaatschap opzeggen en eventueel van
schaatsclub veranderen onder de voorwaarden zoals bepaald in het ‘Vlaams decreet tot
vaststelling van het statuut van de niet-professionele sportbeoefenaar’ (decreet van 24 juli
1996 of later) en in de reglementering van de VSB.
a. De opzegging gebeurt via een ter post aangetekende brief aan STKG en aan de VSB in
de periode van 1 tot en met 30 juni. De poststempel geldt als bewijs van verzending.
b. De opzegging heeft uitwerking vanaf 1 juli daaropvolgend.
c. De opzegging moet niet gemotiveerd worden; er moet ook niet vermeld worden bij
welke club volgend seizoen desgevallend zal aangesloten worden.
d. Bij deze opzegging kan op geen enkele manier een betaling van enige vergoeding
onder welke benaming of vorm dan ook gevraagd worden.
e. Er kan slechts eenmaal per jaar gebruik gemaakt worden van het recht om het
lidmaatschap op te zeggen en eventueel aan te sluiten bij een andere club.
f. Er is geen einddatum waarop de aansluiting bij een nieuwe club moet gebeuren.
g. Wie geen aangetekende opzegbrieven verstuurd heeft tijdens de voorgeschreven
periode, kan slechts lid blijven bij STKG. Hij kan vrij van schaatsclub veranderen na
het nemen van een sabbatjaar.
3. De Raad van Bestuur kan volgende personen als toegetreden lid aanvaarden:
a. Personen die niet actief aan shorttrack doen, maar de vereniging willen steunen.

b. Personen die reeds bij een andere schaatsclub de volheid van het lidmaatschap hebben,
maar ook de trainingen van STKG wensen te volgen.
c. Personen die omwille van zakelijke belangen de vereniging wensen te ondersteunen,
in zoverre dit de goede werking van de vereniging niet in het gedrang brengt.
HOOFDSTUK III

ALGEMENE VERGADERING

Artikel 5:
De Algemene Vergadering is samengesteld uit de leden van de vereniging. Ook toegetreden
leden kunnen de Algemene Vergadering bijwonen, zij mogen tussenkomen bij de discussies
maar hebben geen stemrecht.
Artikel 6:
De Algemene Vergadering wordt elk jaar bijeengeroepen in juni.
De Algemene Vergadering wordt in buitengewone zitting bijeengeroepen telkens wanneer de
Raad van Bestuur het nodig acht of wanneer één vijfde van de leden erom verzoekt.
De benoeming van de Raad van Bestuur heeft om de vier jaar plaats op de Algemene
Vergadering.
Artikel 7:
Elk voorstel, ondertekend door ten minste één twintigste van de leden, wordt op de agenda
geplaatst. De leden die volgens de bepalingen van de statuten een punt op de agenda wensen
te laten plaatsen, dienen erom te verzoeken ten minste twintig dagen voor de Algemene
Vergadering en voegen daarbij een beknopte maar duidelijke uiteenzetting van de betreffende
kwestie.
Artikel 8:
De stemmingen zijn geheim telkens wanneer het personen betreft.
De benoeming van de Raad van Bestuur gebeurt zoals vastgelegd in Artikel 11.
Nietig zijn alle stembiljetten die namen van personen vermelden die niet aan de stemming
onderworpen zijn, die waarop meer namen voorkomen dan er vacante plaatsen zijn en die
welke aantekeningen of andere tekens dragen die ze van andere biljetten onderscheiden.
Artikel 9:
De beslissingen van de Algemene Vergadering worden onmiddellijk van kracht en worden in
akten opgenomen waarvan een kopie gericht wordt aan de leden van de Algemene
Vergadering. Bij ontstentenis van een schriftelijke betwisting binnen dertig dagen na
opzending ervan, worden de notulen als goedgekeurd beschouwd.
De beslissingen betreffende andere personen of lichamen dan effectieve leden, zullen
schriftelijk aan de belanghebbende partij betekend worden door de voorzitter of de secretaris.

De akten van de Algemene Vergadering zullen bovendien in een register der akten van STKG
opgenomen worden na ondertekening door de voorzitter en de secretaris.
HOOFDSTUK IV

DE RAAD VAN BESTUUR

Artikel 10:
STKG wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, die is samengesteld door 5 personen zoals
bepaald in de statuten van de vereniging.
Artikel 11:
Alle meerderjarige leden kunnen zich kandidaat stellen voor een functie binnen de Raad van
Bestuur. Zij worden hiertoe ten laatste 2 weken voor de dag van de verkiezing schriftelijk of
per e-mail uitgenodigd door de secretaris. De kandidaturen worden schriftelijk aan de
voorzitter of de secretaris meegedeeld uiterlijk één week voor de dag van de verkiezing.
De Algemene Vergadering kiest bij geheime stemming de nieuwe Raad van Bestuur. De 5
kandidaten met de meeste stemmen worden verkozen. Bij een ex-aequo op de vijfde plaats is
er een nieuwe stemronde met alleen maar de ex-aequo’s. Indien een ex-aequo blijft bestaan,
wordt een beslissing genomen bij loting.
Artikel 12:
De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het Dagelijks Bestuur.
De Raad van Bestuur kan één of meer medewerkers aanwerven of ontslaan als het nuttig
voorkomt.
De penningmeester is belast met het beheer van de financiën van de vereniging, het toezicht
op de inkomsten en uitgaven van de organisaties van STKG en die van organisaties gedaan
voor rekening, met steun of onder bescherming van STKG.
Artikel 13:
De leden van de Raad van Bestuur zijn herverkiesbaar. Hun kandidaatstelling is aan dezelfde
regels onderworpen die gelden voor de overige kandidaat-raadsleden.
De leden van de Raad van Bestuur zijn op voorstel van de meerderheid van de Raad van
Bestuur afzetbaar door de Algemene Vergadering om redenen van herhaalde afwezigheid of
wanbeheer.
Artikel 14:
In principe worden de leden van de Raad van Bestuur die ontslagnemend, overleden of
ontslagen zijn, op de eerstvolgende Algemene Vergadering vervangen.
In geval van vacature gedurende het mandaat, zal op een buitengewone Algemene
Vergadering deze vacature worden opgevuld. Hiervoor gelden dezelfde regels als voor de
verkiezing van een volledige Raad van Bestuur. De nieuw benoemde bestuurder beëindigt het
mandaat van diegene die hij vervangt.

Artikel 15:
De Raad van Bestuur onderhoudt de relaties met de Koninklijke Belgische
Snelschaatsfederatie – KBSF, de Vlaamse Snelschaatsbond - VSB, de sportdienst van de Stad
Gent en van de Provincie Oost-Vlaanderen. Hij heeft tot taak het algemeen beheer van de
vereniging, het bepalen van de te volgen politiek gebaseerd op een door hem goedgekeurde
planning op korte (seizoen) en langere termijn, het toezicht op en de coördinatie van de
activiteiten, de vertegenwoordiging van de vereniging, de benoeming of ontslag van
bezoldigde of onbezoldigde medewerkers en elke taak die een normale Raad van Bestuur
toekomt.
De Raad van Bestuur beslist over alle aangelegenheden die niet door de statuten en door de
Wet aan de Algemene Vergadering zijn opgedragen.
Artikel 16:
De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden inzake administratie en beheer
van de vereniging.
Door het feit hun kandidatuur te stellen verbinden de kandidaat-bestuursleden er zich toe om,
in geval van benoeming, bij de uitoefening van hun functie geen enkele beslissing te nemen
die in tegenstelling zou zijn met de wensen of de beslissingen van de Algemene Vergadering.
De Raad heeft tegenover de leden het recht de sancties te treffen die hij nodig acht, met
uitzondering der uitsluitingen die tot de bevoegdheid van de Algemene Vergadering horen.
De beslissing dient in ieder geval met redenen te worden omkleed.
Artikel 17:
De leden van de Raad van Bestuur gaan geen enkele persoonlijke verplichting aan betreffende
de verbintenissen van STKG.
Hun aansprakelijkheid is begrensd tot de uitvoering van het mandaat dat zij ontvangen hebben
en tot de fouten begaan in hun beheer.
Artikel 18:
De Raad van Bestuur wordt onder de bevoegdheid van de voorzitter of de secretaris
bijeengeroepen telkens wanneer het noodzakelijk is en in ieder geval voor elke Algemene
Vergadering, wanneer ten minste twee leden van de raad daarom verzoeken en minstens
viermaal per jaar.
Elk lid van de Raad van Bestuur kan een punt op de agenda plaatsen. Hij dient hiertoe ten
laatste 48 uur voor de vergadering de voorzitter of de secretaris te verwittigen.
De uitnodigingen worden zoveel mogelijk acht dagen en de agenda 48 uur tevoren
toegezonden.
Nochtans zal de Raad van Bestuur in spoedgevallen mogen bijeengeroepen worden binnen het
uur en desnoods telefonisch.

Artikel 19:
Een afschrift van de notulen zal aan de leden van de Raad van Bestuur toegezonden worden.
Bij ontstentenis van een geschreven betwisting door de bestuursleden binnen acht dagen na de
verzending, zullen zij als goedgekeurd beschouwd worden.

