VERKIEZINGSREGLEMENT 2017-2018 (legislatuur 2018-2024)
Art. 1.

VERKIEZINGEN BESTUURSORGANEN Gezinssport Vlaanderen vzw

Art. 1.1. Samenstelling en verkiezing van de leden van de Algemene Vergadering
De Algemene Vergadering bestaat uit maximaal 6 leden per provincie, aangevuld met
maximaal 4 leden voorgedragen door de Raad van Bestuur van de Gezinsbond (waarvan
1 de vertegenwoordiger van de Gezinsbond is) en maximaal 4 gecoöpteerde leden.
Art. 1.1.1.

De verkiezingen van de 6 leden per provincie gebeurt conform het
verkiezingsreglement. Elke Gezinssport Vlaanderen vzw – sportclub kan 1
kandidatuur voordragen. Kandidaat-leden uit voormalige VWO-clubs
(Vlaamse Wandel- en Omnisportfederatie vzw) hebben recht op één
vertegenwoordiger per provincie.
Bovendien omvat een maximale vertegenwoordiging van elke provincie
minstens één vertegenwoordiger van beide geslachten en minstens één
jongere (-40 j).

Art. 1.1.2.

Maximaal 4 leden - waarvan één de officiële vertegenwoordiger van de
Gezinsbond is - kunnen op voordracht van de Raad van Bestuur van de
Gezinsbond als volwaardig lid in de Algemene Vergadering van
Gezinssport Vlaanderen vzw worden opgenomen.
De namen van deze 4 leden worden aan Gezinssport Vlaanderen vzw
overgemaakt.

Art. 1.1.3.

De coöptatie van maximaal 4 bijkomende leden gebeurt op voordracht
van de Raad van Bestuur van Gezinssport Vlaanderen vzw, nadat deze is
samengesteld en daaraan een bespreking heeft gewijd.

Art. 1.1.4.

De voorzitter van Gezinssport Vlaanderen vzw wordt gekozen door de
leden van de Algemene Vergadering.

De verkiezing gebeurt in 4 fasen:
FASE 1:

Tussen 15 oktober en 1 november 2017 vraagt Gezinssport Vlaanderen kandidaturen
per brief aan:
a. de aangesloten Gezinssport Vlaanderen vzw-sportclubs, inclusief voormalige VWOsportclubs (Vlaamse Wandel- en omnisportfederatie vzw) en ter informatie, de afdelingen
van de Gezinsbond met sportclub Gezinssport Vlaanderen vzw.
Elke Gezinssport Vlaanderen vzw -sportclub kan 1 kandidatuur voordragen.
b. De uittredende leden van de algemene vergadering Gezinssport Vlaanderen vzw die zich
rechtstreeks bij Gezinssport Vlaanderen vzw als kandidaat kunnen voordragen.

De kandidaten moeten lid zijn van Gezinssport Vlaanderen vzw in het werkjaar 2017.
De personeelsleden van de TBE Gezinsbond kunnen geen kandidaat zijn.

Timing:
- Kandidaten melden zich voor 15 december 2017 op het Gezinssport
Vlaanderen vzw-secretariaat.
- 1 januari - 15 januari 2018 => inventarisering kandidaten en overmaking van
de kandidaturen naar de provinciale werkgroepen Gezinssport Vlaanderen
FASE 2:

Elke provincie heeft recht op zes mandaten in de algemene vergadering met dien
verstande dat in de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams Brabant er minimaal
1 per gewest moet zijn en in de provincies Oost- en West Vlaanderen maximaal 1
per gewest . Bovendien omvat een maximale vertegenwoordiging van elke
provincie minstens één vertegenwoordiger van beide geslachten en minstens één
jongere (-40 j). Gezinssport Vlaanderen vzw organiseert hiertoe samen met de
provinciale geleding van Gezinssport Vlaanderen vzw (provinciale werkgroep sport)
per provincie de verkiezingen tussen de gemelde en weerhouden kandidaten. Deze
provinciale verkiezingen worden voorgezeten door de uittredende nationale
voorzitter van Gezinssport Vlaanderen vzw, of bij ontstentenis, door de
ondervoorzitter. De Gezinsbondsvertegenwoordiger van de uittredende algemene
vergadering Gezinssport Vlaanderen vzw kan de verkiezingen bijwonen. De
verkiezingen worden bijgewoond door een lid van de uittredende Raad van Bestuur
dat niet in de betrokken provincie woont. Dit lid functioneert als waarnemer en
maakt verslag van de verkiezingen. Gezinssport Vlaanderen vraagt bijkomend de 4
kandidaten voor de Algemene Vergadering aan Gezinsbond conform art. 1.1.2.
Timing:

FASE 3:

voor 12 februari 2018 => verkiezingen leden algemene vergadering in
de provincies en opvragen kandidaten Gezinsbond.

Uitnodigen van de leden van de Algemene Vergadering voor de
verkiezingsvergadering op 18/4/2018 en opvragen van de kandidaturen voor Raad
van Bestuur en/of Voorzitterschap.
Timing:

voor 8 april kandidaturen zijn binnen op secretariaat voor
voorzitterschap en raad van bestuur.
18 april 2018: installatie nieuwe algemene vergadering en verkiezing
door deze nieuwe algemene vergadering van Voorzitter en de Raad van
Bestuur

FASE 4: na de samenstelling van de algemene vergadering en Raad van Bestuur kan de
coöptatie plaatsvinden, dit op voordracht van de Raad van Bestuur.
Timing: tijdens de legislatuur van 6 jaren tot de 4 gecoöpteerde plaatsen ingevuld zijn.

Art. 1.2. Samenstelling en verkiezing van de Raad van Bestuur
De leden van de Algemene Vergadering van Gezinssport Vlaanderen vzw stellen een
Raad van Bestuur samen bestaande uit 11 personen:
- de voorzitter
- 9 leden, met dien verstande dat elke provincie minstens 1 vertegenwoordiger
heeft. Minstens 1 vertegenwoordiger komt uit een voormalige VWO-club
(Vlaamse Wandel- en Omnisportfederatie vzw)
- de vertegenwoordiger van de Gezinsbond, die aangeduid wordt door de Raad van
Bestuur van de Gezinsbond.
De verkiezing van de voorzitter en de leden van de Raad van Bestuur vindt plaats op
de installatievergadering van de algemene vergadering.
Binnen de eerste verkiezingsperiode (2018-2024) worden na 3 jaar de mandaten van de
(onder)voorzitter en 2 bestuurders vanuit ofwel persoonlijke keuze ofwel met het laagste
aantal stemmen, behaald bij het begin van de verkiezingsperiode, herverkiesbaar gesteld. De
3 nieuwe verkozenen (uit de zetelende algemene vergadering) kunnen gedurende een
periode van 6 jaar hun mandaat uitoefenen, waarna dit mandaat opnieuw verkiesbaar wordt
gesteld. Bij het aanduiden van de 3 nieuwe verkozenen blijven de basisprincipes (art. 9.2.1)
over de samenstelling van de Raad van Bestuur ongeschonden, zoniet kunnen de
oorspronkelijke bestuurders hun mandaat alsnog blijven uitvoeren gedurende de volgende 3
jaar. Elk mandaat van de raad van bestuur kan maximaal 12 jaar ononderbroken worden
uitgevoerd.

-

Leden van de algemene vergadering Gezinssport Vlaanderen vzw die zich
kandidaat stellen voor de Raad van Bestuur doen dit uiterlijk 10 dagen voor de
datum van de verkiezing via een schrijven gericht aan de uittredende voorzitter.

-

Leden van de algemene vergadering Gezinssport Vlaanderen vzw die zich
kandidaat stellen voor het voorzitterschap doen dit uiterlijk 10 dagen voor de
datum van de verkiezing via een schrijven gericht aan de uittredende voorzitter.

-

De Raad van Bestuur duidt een ondervoorzitter en een penningmeester aan
tussen de leden van de Raad van Bestuur en laat dit bekrachtigen door de
algemene vergadering.

Timing: 8 april 2018 => kandidaten voor de Raad van Bestuur en/of voor het
voorzitterschap stellen zich schriftelijk kandidaat.

