
Titel V. Comités van de Raad van Bestuur 
 

Art. 18. 
Art. 18.1. Oprichting door de Raad van Bestuur 
De Raad van Bestuur kan ter realisatie van de doeleinden van de Vereniging advies verlenende Comités 
oprichten ten einde haar bij te staan. In geen geval kan de Raad van Bestuur hieraan een deel van haar 
bevoegdheden delegeren. 
 
De Raad van Bestuur zal volgens de noodwendigheden de structuur van de door haar opgerichte 
Comités bijsturen en via de geëigende kanalen aan de leden van de Vereniging kenbaar maken. 
 
Voor elk Comité keurt de Raad van Bestuur een zgn. comitéfiche goed waarin ten minste het volgende 
aan bod komt: samenstelling, kernproces, succescriteria, te bewaken factoren en randvoorwaarden, 
doel en bereik van het Comité. 
 
De samenstelling van elk Comité wordt op het ledengedeelte van de webstek van de Vereniging 
geplaatst met een korte toelichting nopens de doelstellingen van het desbetreffende Comité. 
 

Art. 18.2. Lidmaatschap en samenstelling  
Alle leden van de Comités dienen hun lidgeld van het lopende jaar tijdig betaald te hebben om aan de 
vergaderingen van hun resp. Comité te kunnen deelnemen. Deze bepaling geldt niet voor de 
personeelsleden van de ‘ie-net-staf’ (zie verder Titel IX) die ex officio deel van het Comité uitmaken 
(het ‘tijdig’ betalen van het lidgeld wordt bepaald door de Raad van Bestuur).  
 
De Raad van Bestuur duidt soeverein de vaste leden van elk Comité aan. Ze kan zonder motivatie te 
allen tijde beslissen om de samenstelling van een Comité met onmiddellijke ingang te wijzigen. 
 
De Raad van Bestuur zal – met het oog op een goede binding en informatiedoorstroming tussen leden-
vrijwilligers actief in Deelgroepen, Expertgroepen en Raad van Bestuur - bij de samenstelling van de 
Comités aandacht hebben voor een goede vertegenwoordiging van bestuursleden van de diverse 
Deelgroepen en Expertgroepen. 
 

Art. 18.3. Werking  
De Comités werken onder toezicht van de Raad van Bestuur. Ze zullen zich zoveel als mogelijk 
inspireren door de werkingsprincipes die van toepassing zijn op de Raad van Bestuur (cf. Titel IV). De 
voorzitter van het Comité moet een lid van de Raad van Bestuur van de Vereniging zijn, maar de Raad 
van Bestuur kan hiervan in bepaalde, zeer specifieke gevallen gemotiveerd afwijken. Het Comité 
Financiën ressorteert volledig onder de Algemeen Penningmeester die er van rechtswege voorzitter 
van is. De comitévoorzitter stelt de comitéagenda op en rapporteert over de comitéwerking aan de 
Raad van Bestuur. De operationele vertaling van (door de Raad van Bestuur goedgekeurde) adviezen 
leiding berust evenwel bij de Algemeen Directeur, met uitzondering van het Comité Financiën dat 
volledig ressorteert onder de Algemeen Penningmeester. 
 

Art. 18.4. Vernieuwing  
De Raad van Bestuur zal zorgen voor een regelmatige vernieuwing van de samenstelling van de diverse 
door haar opgerichte Comités waarbij de betrokkenheid van de actieve vrijwilligers gemaximaliseerd 
zal worden. 
 

Art. 18.5. Verslaggeving  
Van elke vergadering van een Comité zal zonder verwijl door de in art. 18.3 vermelde 

comitévoorzitter Algemeen Directeur of de door hem/haar aangeduide persoon een verslag 



worden opgesteld en aan de leden van het Comité worden voorgelegd om binnen de vijftien 
kalenderdagen eventuele opmerkingen kenbaar te maken. Vervolgens zal de 
comitévoorzitter Algemeen Directeur het definitieve verslag zonder verwijl onder de leden 
van het Comité verspreiden alsook naar de Algemeen Voorzitter en de Algemeen Directeur van de 
Vereniging, die dit verslag eveneens zonder verder verwijl doorstuurt aan de volledige Raad van 

Bestuur. 
 

De Algemeen Directeur deelt per e-mail het definitieve verslag van elke vergadering van een Comité 
meteen aan de Raad van Bestuur mee. 
 

De Raad van Bestuur kan desgevallend bijkomende richtlijnen voor de verslaggeving uitvaardigen. 
 

In afwijking van de hierboven vermelde bepalingen zorgt de Algemeen Penningmeester voor de volle 
verspreiding van wordt het verslag van het Comité Financiën door de Algemeen Penningmeester 
opgemaakt en verspreid.  



 


