vzw KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND, Boechoutlaan 9, 1020 BRUSSEL

INTERN REGLEMENT
VAN DE
KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND
Het intern reglement van de vzw Koninklijke Belgische Wielrijdersbond werd op de vergadering
van het bestuursorgaan van 17.12.2020 als volgt aangepast.
I. ALGEMENE PRINCIPES
Artikel 1
De vzw K.B.W.B. is lid van de Union Cycliste Internationale, UEC en BOIC.
Artikel 2
De betrekkingen met de vzw Cycling Vlaanderen (afgekort CyV) en de vzw Fédération Cycliste
Wallonie-Bruxelles (afgekort F.C.W.B.), evenals met andere federaties en organisaties worden
geregeld door overeenkomsten die in gemeenschappelijk overleg tussen deze en de vzw
K.B.W.B. worden gesloten. Het bestuursorgaan is bevoegd om deze overeenkomsten te sluiten.
Artikel 3
De voorzitter van de vzw K.B.W.B. fungeert van rechtswege als voorzitter van de afvaardigingen.
In geval van afwezigheid zal de bondsvoorzitter een vervanger aanwijzen.
Artikel 4
De bij de vzw K.B.W.B., de vzw CyV en de vzw F.C.W.B. aangesloten leden worden geacht de
reglementen en de beslissingen, die ter aanvulling van deze reglementen worden getroffen,
volledig te onderschrijven. Zij erkennen het gezag van het bestuursorgaan van de vzw K.B.W.B.
en van de verschillende commissies die door het dagelijks bestuur worden ingesteld of toegelaten.
De leden aangesloten bij de vzw K.B.W.B., de vzw CyV en de vzw F.C.W.B. zullen in geval van
een geschil eerst de inwendige rechtsprocedures uitputten, alvorens het geschil voor te leggen
aan de rechtbank of aan een arbitrage.
Artikel 5
Elk bestuurdersmandaat is principieel vastgesteld op een termijn van vier jaar, maar mag evenwel
de duur van het mandaat in de vzw CyV of de vzw F.C.W.B. niet overschrijden.
Eenmaal de ouderdom van 74 jaar bereikt wordt, eindigt het mandaat bij de eerstvolgende
jaarlijkse algemene statutaire vergadering of bij de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering
van de vzw CyV of de vzw F.C.W.B.
Artikel 6
Geen enkel bestuurdersmandaat wordt bezoldigd.
Artikel 7
Het bestuursorgaan kan op verzoek een oud lid van het bestuursorgaan omwille van zijn
verdiensten de titel van erelid toekennen of ontnemen.
Het bestuursorgaan dient deze beslissing niet te motiveren.
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Het erelid mag de algemene vergadering en de raden van bestuur bijwonen. Het erelid kan niet
tussenkomen in de discussies en heeft geen stemrecht. Evenmin heeft het erelid het recht op
inzage van de notulen van de vzw. Het erelid zal elk jaar uitgenodigd worden op de nationale
kampioenschappen georganiseerd door de vzw K.B.W.B. Het erelid mag de titel van erelid
vermelden.
II. NATIONALE STRUCTUUR
A. ALGEMENE VERGADERING EN BESTUURSORGAAN
Artikel 8
§1.
De werkende leden worden aangeduid door de vzw CyV en vzw F.C.W.B.,binnen de 8
dagen na hun respectievelijke jaarlijkse algemene gewone vergadering, volgens de
procedure voorzien in hun respectievelijke statuten en intern reglement.
De Vzw CyV en de F.C.W.B. hebben in de algemene vergadering van de Vzw K.B.W.B.
ieder recht op één werkend lid per schijf van 500 toetredende leden aangesloten op 31
oktober van het vorige dienstjaar.
De schijven worden afgerond:
op het lagere 1000-tal, met een aantal aangesloten leden van 001 tot en met 250;
op 500, met een aantal aangesloten leden van 251 tot en met 750;
op het hogere 1000-tal, met een aantal aangesloten leden van 751 tot en met 1000.
§2.

Voor het bestuursorgaan mag de vzw CyV 10 en de vzw F.C.W.B. 6 leden voordragen.
Zowel de vzw CyV als de vzw F.C.W.B. zullen elk minstens één vrouwelijk lid voordragen
als kandidaat voor het bestuursorgaan.
Indien de voorzitter van de vzw K.B.W.B. Nederlandstalig is, mag de vzw CyV haar binnen
het dagelijks bestuur van de vzw K.B.W.B. bijkomend stemgerechtigd lid, zoals bepaald
volgens artikel 20§2 van de statuten, voordragen voor het bestuursorgaan. Hetzelfde geldt
voor de vzw F.C.W.B.
Indien de voorzitter van de vzw K.B.W.B. Franstalig is, mag de vzw CyV haar twee binnen
het dagelijks bestuur van de vzw K.B.W.B. bijkomende stemgerechtigde leden, zoals
bepaald volgens artikel 20§3 van de statuten, voordragen voor het bestuursorgaan; de vzw
F.C.W.B. mag in dit geval haar bijkomend stemgerechtigd lid binnen het dagelijks bestuur
van de vzw K.B.W.B. voordragen voor het bestuursorgaan.

§3.

Uiterlijk 45 kalenderdagen vóór de datum van de algemene vergadering van de vzw
K.B.W.B. legt de voorzitter van iedere vzw CyV en F.C.W.B. aan de bondsvoorzitter
schriftelijk de lijst voor met namen van de:
- werkende leden die iedere vzw zullen vertegenwoordigen op de algemene
vergadering van de vzw K.B.W.B.;
kandidaten voor het bestuursorgaan;
Deze lijst dient, voor elk van deze personen, vergezeld te zijn van de lidkaart van het
lopende jaar en, voor kandidaten voor het bestuursorgaan van een getuigschrift van goed
zedelijk gedrag (of van een fotokopie van deze documenten).

Artikel 9
De algemene statutaire vergadering wordt jaarlijks gehouden.
2
201217 – INTERN REGLEMENT KBWB

Artikel 10
De werking van de vzw K.B.W.B. wordt als volgt georganiseerd:
- de algemene vergadering van de vzw K.B.W.B.;
- het bestuursorgaan van de vzw K.B.W.B.;
- het dagelijks bestuur van de vzw K.B.W.B.;
- het directiecomité van de vzw K.B.W.B.;
- de stuurgroep van de vzw K.B.W.B.
De bevoegdheden van de algemene vergadering, van het bestuursorgaan en van het dagelijks
bestuur worden vermeld in de statuten van de vzw.
De stuurgroep bestaat minstens uit de voorzitter en de algemeen directeur van de vzw K.B.W.B.
en de leden van het dagelijks bestuur door de voorzitter aangeduid omwille van hun specifieke
kennis. De stuurgroep bereidt projecten en initiatieven voor die aan het dagelijks bestuur worden
voorgelegd.
Het directiecomité is verantwoordelijk voor de uitvoering van de projecten en initiatieven die door
het dagelijks bestuur zijn goedgekeurd.
Artikel 11
Binnen de K.B.W.B. wordt een financiële commissie opgericht die onder de leiding staat van de
financieel coördinator. De financiële commissie is verder samengesteld uit minstens één lid
afgevaardigd door de vzw CyV en één lid afgevaardigd door de vzw F.C.W.B.
De taak van de financiële commissie bestaat erin om het bestuursorgaan te adviseren over de
jaarrekening en de begroting van de vzw K.B.W.B. De financiële commissie bespreekt tevens de
bevindingen van de controle door de commissaris-revisor door de algemene vergadering
aangesteld en communiceert de resultaten van de besprekingen aan het bestuursorgaan.
De adviserende bevoegdheid van de financiële commissie bestrijkt tevens de jaarrekening en de
begroting van de vzw Be Cycling.
III. ORGANISATIE VAN DE VERGADERINGEN
A. UITNODIGINGEN EN AGENDA
Artikel 12
De leden worden individueel uitgenodigd, voor de vergaderingen van de commissies door de
coördinator of op verzoek van de directeur bevoegd voor de commissie, voor de vergaderingen
van het bestuursorgaan en het dagelijks bestuur door de voorzitter of de secretaris van het
dagelijks bestuur.
De uitnodigingsbrief bevat de punten die voorkomen op de agenda.
Artikel 13
Wanneer men over kalenderdagen spreekt, bedoelt men alle dagen tussen de datum van het
versturen van de uitnodiging en de datum waarop de vergadering plaatsvindt.
B. AANWEZIGHEID OP DE VERGADERINGEN
Artikel 14
De leden zullen, bij het betreden van de vergaderruimte, de aanwezigheidslijst ondertekenen.
Hun naam wordt vermeld in het verslag van de vergadering.
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C. WIJZE VAN VERGADEREN
Artikel 15
Van elke vergadering worden notulen opgemaakt die ondertekend worden door de persoon die
de vergadering voorzit en door de secretaris (of zijn vervanger) en opgenomen worden in een
daartoe bestemd register.
Artikel 16
Ieder lid heeft het recht bezwaren te uiten tegen de inhoud of de vorm van het verslag. Eventuele
opmerkingen moeten schriftelijk worden ingediend vóór de eerstvolgende vergadering. Indien
beslist wordt over te gaan tot een rechtzetting, dan zal de tekst ervan opgenomen worden in het
verslag van deze vergadering.
Artikel 17
De punten worden, tenzij de vergadering er anders over beslist, behandeld in de volgorde waarin
ze op de agenda voorkomen.
D. WIJZE VAN STEMMEN
Artikel 18
Elk lid heeft recht op één stem. Met uitzondering van de stem in de algemene vergadering en
het bestuursorgaan van de vzw K.B.W.B. kan niet met volmacht gestemd worden.
Artikel 19
De voorzitter beslist over de wijze van stemmen.
Op verzoek van de voorzitter kan er in het bestuursorgaan en het dagelijks bestuur van de vzw
K.B.W.B. gestemd worden via e-mail of faxbericht.
Indien men stemt over personen of persoonlijke feiten, moet er geheim gestemd worden.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.
In het geval van verkiezing van een mandaat zal bij staking van stemmen een tweede stemronde
worden georganiseerd. Indien na twee stemronden niet tot de aanduiding van het mandaat kan
overgaan, wordt van rechtswege het lid dat het grootste aantal jaren functie telt binnen de vzw
K.B.W.B. verkozen verklaard, met orde van voorkeur de jaren functie binnen het bestuursorgaan
en de nationale commissies.
Artikel 20
Bij de stemming bij naamafroeping brengen de leden hun stem uit met de verklaring: "ja", "nee",
of "ik onthoud mij".
Artikel 21
Bij geheime stemming wordt gebruik gemaakt van individuele stembrieven. Hun model, alsook
de tekst ervan, wordt opgesteld in gezamenlijk overleg door de voorzitter en de secretaris.
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Artikel 22
Alvorens over te gaan tot het verwerken van de stemmen, zal het aantal stembrieven geteld
worden. Als het aantal niet overeenstemt met het aantal stemgerechtigden, zullen de
stembrieven vernietigd worden. Daarna zal een nieuwe stemming plaatsvinden.
Artikel 23
Het tellen van de stemmen gebeurt door het oudste en het jongste lid. De voorzitter en de
secretaris noteren het aantal stemmen. De voorzitter kondigt de uitslag van de stemming aan.
De beslissingen worden met een eenvoudige meerderheid van de uitgedrukte stemmen genomen
aangezien bij het bepalen van de meerderheid geen rekening wordt gehouden met de
onthoudingen of de ongeldige stembrieven.
E. VERKIEZING VAN DE LEDEN
Artikel 24
De leden worden verkozen bij eenvoudige meerderheid volgens de op hen uitgebrachte stemmen.
Bij gelijkheid van stemmen is het lid met het grootste aantal dienstjaren binnen de vzw K.B.W.B.
verkozen. Hierbij houdt men rekening met (in volgorde) de dienstjaren binnen het bestuursorgaan.
Men stemt voor evenveel leden als er kandidaten te verkiezen zijn.
De stembrieven waarop niet gestemd is voor evenveel kandidaten als er vacante plaatsen te
begeven zijn, worden als nietig beschouwd.
IV. ONVOORZIENE GEVALLEN
Artikel 25
Al de zaken die niet door de statuten of het intern reglement geregeld worden, worden
beslecht door het bestuursorgaan, overeenkomstig de verplichtingen en binnen de beperkingen
van de wet van 27 juni 1921 m.b.t. de verenigingen zonder winstgevend doel en de instellingen
van openbaar nut en van latere wetten die de huidige wetgeving wijzigen of vervangen.
V. INWERKINGTREDING
Huidig intern reglement wordt van kracht op …………………….

Jos SMETS,
Secretaris van het dagelijks bestuur

Tom VAN DAMME,
Voorzitter

Thierry MARECHAL,
Ondervoorzitter

Filiep JODTS,
Ondervoorzitter
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