
VADEMECUM VAN DE SECTIES VOORZITTERS

1. Lijst van de secties (Zie Bijlage 1)

2. Lijst van de leden van de Nationale Raad van Bestuur ( Zie Bijlage 2)

3. Statuten van de Belgische Dynastische Beweging( Zie Bijlage 3)

4. Règlement van interne orde ( RIO) ( Zie Bijlage 4)

5. Werking nan de secties

het betreft Art 5 van de RIO : Werking van de REGIONALE EN LOKALE SECTIES.

- Elke sectie zal jaarlijks een algemene vergadering houden.

- Elke sectie voert een vereenvoudigde boekhouding uit (Zie model op Bijlage 5). Jaarlijks

worden er twee verificateurs der rekeningen benoemd, alsook een vervanger. Zij controleren alle

boekhoudkundige documenten.

- Elke sectie is verplicht volgende documenten te leveren:

 Een kopie van de jaarrekening van het afgelopen boekjaar, alsook de begroting 
van het volgende boekjaar aan de nationale chatbewaarder te adresseren voor 01 
Februari van het volgende Jaar.

 Ledenregister en ledenlijst in regel met de jaarlijkse bijdragen op 31/12 van het

afgelopen jaar.  Termijn : 01 februari van het volgende Jaar bij Mevrouw Philippe  

- Elke sectie maakt een huishoudelijk reglement op, gebaseerd op de statuten en het nationaal 

huishoudelijk reglement. Dit reglement specificeert de interne werking in functie van de lokale 

noden en geplogenheden eigen aan iedere sectie. Dit reglement wordt aan de raad van bestuur 

voorgelegd voor gelezen en goedgekeurd. Dit om eventuele anomalieën tussen het lokaal 

huishoudelijk reglement en de nationale voorschriften op te sporen.

De Bijdrage word beslist door de Algemene Vergadering en de betaling moet aan de nationale 

penningmeester betaald worden voor 1  st   December van het afgelopende jaar

6. FIDES

Normaal zal de FIDES ten minste 3 Keren per jaar moeten verschijnen. Begin, midden en einde 
van het jaar.

De FIDES moet het leven van onze beweging afspiegelen. Wij wachten dus op artikels uit de 
secties Deze artikels zullen naar de lezing's comité (Zie Bijlage 6) in WORD of per post 
uitgevoerd worden.

7. Kentekens van de beweging

- Om tot de standardisatie van de door de secties gebruikte armbanden bij te dragen word er
gevraagd zich te houden aan de beslissing van de Algemene vergadering van 28 
OCTOBER 2014. (Zie Bijlage 7)

– De officiële lidkaart word door de Raad van Bestuur afgegeven. Elke sectie mag toch 
namelijke identificatiekaarten afgeven. Deze kaarten worden bij voorkeur gedraagt op de 
rechterkant van de kleden 



– Een embleem en een embleem drager zullen binnenkort gekocht worden door onze winkel.
Er word gevraagd dit embleem op de linker kant van de kleren te dragen.

8. Vertegenwoordiging van Beweging op verschillende nationale plechtigheden

Op de Algemene Vergadering van 03 juni 2014, werd het volgende tabel toegelaten.

PLECHTIGHEDEN VERTEGENWOORDIGING UITGENOODIGDEN

Nationals Nationale Voorzitter of Vice-Voorzitter van 
het betreffende gewest

Émérite Voorzitter, Ere voorzitster
(Ze moeten zich voldoen tot de 
opgelegde rol door de 
vertegenwoordigde van de 
beweging.

Régionale Vice-Voorzitter van het gewest of Voorzitter 
van de locale sectie

Nationale Voorzitter, Émérite 
Voorzitter, Ere voorzitster  (Ze 
moeten zich voldoen tot de 
opgelegde rol door de 
vertegenwoordigde van de 
beweging) 

Locale Voorzitter van de locale sectie Nationale Voorzitter, Émérite 
Voorzitter, Ere voorzitster of 
Vice-Voorzitte (Ze moeten zich 
voldoen tot de opgelegde rol 
door de vertegenwoordigde van 
de beweging) 



Bijlage 1

                                                                         

  MOUVEMENT DYNASTIQUE
  DYNASTIEBEWEGING

  DYNASTICHE BEWEGUNG

SECTIONS ADRESSES TELEPHONES / 
MAIL

1. BRUGGE DAEMS René
Président
K. Deswertlaan, 69
8370 BLANKENBERGE

050/41.25.48
0495/63.11.78

renedaems@telenet.be 

2. BRABANT WALLON LENGELE Jean-Luc
Vice-président
Rue de la cayenne, 78
1360 PERWEZ

081/65.52.71
0477/ 43.82.79

gapepjll@yahoo.fr 

3. BRUXELLES/LAEKEN  VANDEN EYNDE J.P
Président
Rue Minique, 38
1495 MARBAIS

071/ 87.68.21
0475/ 97.47.96

Jp.vde@skynet.be 

4. CHARLEROI PHILIPPE Anne-Marie
Présidente
Avenue Eugène Mascaux, 118
6001 MARCINELLE

071/ 36.26.76
Fax : 071/ 36.01.03

am_renard@hotmail.com

5. COUVIN LEMAIRE Claude
Président
Rue du Parc St-Roch, 31
5660 COUVIN

0499/ 21.22.80

mailto:am_renard@hotmail.com
mailto:Jp.vde@skynet.be
mailto:gapepjll@yahoo.fr
mailto:renedaems@telenet.be


HENRARD André
Résidence E. Donnay, 212
5660 COUVIN

060/34 73 30

6. DINANT TOURNAY Victor
Président
Chemin des acacias, 17
5530  Godinne

082/ 61 39 61

v.tournay@skynet.be

7. FLORENNES - METTET LAUVAUX René
Président
Rue de Mettet, 37 B
5620 FLORENNES

0496/ 20.40.22

8. JETTE

9. LA CALAMINE
HILLIGSMANN Philippe
Président
Hasardstrasse, 19
4720 KELMIS

                 
                 0479/ 
79.32.35
Philippe.hilligsmann@sky
net.be 
              

11. MALONNE
MARCHAL Paul
Président
Route de la Navinne, 141
5020 MALONNE

081/ 44.46.77

14. OOSTENDE TANGHE Roland
Chargé des relations extérieures

Roland.tanghe@telenet.b
e

15. SCHAERBEEK FIERENS Jacques
Président
Résidence ARKANSAS
Drève de Nivelles, 182 bte 6
1160 WOLUWE-ST-PIERRE

02/ 733.29.34

16. TOURNAI/ATH
       MOUSCRON

FERIR Patrice
Président
Pavé d’Ath, 105
7830 BASSILY

068/ 55.14.63
Bureau : 065/ 37.63.57

Patrice.ferir@gmail.com 

17. VERVIERS SCHAUS J.P. Christian
Résidence du Bois Saint Jean, 
Rue du Premier mai, 4/53

0497/706034
christian.schaus@hotmai

l.com

mailto:christian.schaus@hotmail.com
mailto:christian.schaus@hotmail.com
mailto:Patrice.ferir@gmail.com
mailto:Philippe.hilligsmann@skynet.be
mailto:Philippe.hilligsmann@skynet.be
mailto:v.tournay@skynet.be


4102 BOIS SAINT JEAN (SERAING°



Bijlage 2

COORDONNEES DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
NATIONAL

GECOÖRDINEERD VAN DE LEDEN VAN DE NATIONALE RAAD VAN
COMMISSARISSEN

PRESIDENT NATIONAL / NATIONALE VOORZITTER

Mr Patrice FERIR
Pavé d'Ath, 105
7830  BASSILY

Tel : 068/55 14 63
GSM : 
Mail : patrice.ferir@gmail.com

SECRETAIRE a.i. / SECRETARIS a.i.

Mr Jean-Marie MAGERMANS
Rue de Chaumont, 3
5620  FLORENNES

Tel : 071/68 97 12
GSM : 0479/49 90 91
Mail : jeanmarie.magermans@skynet.be

TRESORIER / PENNINGMEESTER

Mr Rudi VANDENBERGH
Groenstraat, 46
3020  VELTEM

Tel : 016/48 89 35
GSM :
Mail : rudi.vandenbergh1@telenet.be 

VICE-PRESIDENT NATIONAL REGION FLAMANDE 
NATIONALE VICE-VOORZITTER VLAAMS GEWEST

Mr René DAEMS
K. Deswertlaan, 69
8370  BLANKENBERGE

Tel/Fax : 050/41 25 48
GSM : 0495/63 11 78
Mail : renedaems@telenet.be

CONSEILLER NATIONAL REGION FLAMANDE
NATIONALE RAADSGEVER VLAAMS GEWEST

VICE-PRESIDENT NATIONAL REGION BRUXELLOISE ET BRABANT 
NATIONALE VICE-VOORZITTER BRUSSELS GEWEST EN BRABANT

Mr Guy VERDOODT
Rue Pierre Gassée, 10 bte 7
1080  BRUXELLES

Tel : 02/ 412 69 00
GSM : 
Mail : guy.verdoodt-de_bois@hotmail.com

CONSEILLER NATIONAL REGION BRUXELLOISE ET BRABANT
NATIONALE RAADSGEVER BRUSSELS GEWEST EN BRABANT

Mme Yolande KUMPS
Rue Minique, 38
1495  MARBAIS

Tel : 071/87 68 21
GSM :
Mail : jp.vde@skynet.be

VICE-PRESIDENT NATIONAL REGION WALLONNE 
NATIONALE VICE-VOORZITTER WAALS GEWEST

Mr Jean-Marie MAGERMANS
Rue de Chaumont, 3
5620  FLORENNES

Tel : 071/68 97 12
GSM : 0479/49 90 91
Mail : jeanmarie.magermans@skynet.be

CONSEILLER NATIONAL REGION WALLONNE
NATIONALE RAADSGEVER BRUSSELS WAALS GEWEST

Mr Jean-Marie MAGERMANS
Rue de Chaumont, 3
5620  FLORENNES

Tel : 071/68 97 12
GSM : 0479/49 90 91
Mail : jeanmarie.magermans@skynet.be

VICE-PRESIDENT NATIONAL REGION GERMANOPHONE 



NATIONALE VICE-VOORZITTER DUITSTALIGE GEWEST

Mr Charles VONDENHOFF
Rue Comouth, 36
4720  LA CALAMINE (KELMIS)

Tel : 087/88 31 16
GSM : 0475/44 22 76
Mail : charles.vondenhoff@skynet.be

CHANCELIER / KANSELIER

Mme Anne-Marie PHILIPPE
Avenue Eugène Mascaux, 118
6001  MARCINELLE

Tel : 071/36 26 76
Fax : 071/36 01 03
Mail : am_renard@hotmail.com

CONSULTANT / ADVISEUR

Mr Jean-Pierre VANDEN EYNDE
Rue Minique, 38
1495  MARBAIS

Tel : 071/87 68 21
GSM :
Mail : jp.vde@skynet.be



Bijlage 3
21.02.2007

Dynastiebeweging
Identitficatienumer : 438691309

-7830 BASSILLY – Gerechtelijk Arrondissement MONS
Gecoördineerde Statuten

Ondergetekenden, van Belgische Nationaliteit, hebben bij deze de wens om, onderling en 
voor degenen die zouden willen lid te worden, een vereniging te stichten zonder 
winstoogmerk, overeenkomstig de wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de wet van 02 
mei 2002 op de Verenigingen zonder Winstoogmerk, waarvan de statuten als volgt worden 
vastgesteld:

NAAM & ZETEL

1. Er wordt door de aanwezigen een Vereniging zonder Winstoogmerk gesticht met als 
naam :

“Dynastiebeweging”

Ze is het vervolg op de Dynastieweging, gesticht in 1963, onder de vorm van feitelijke
vereniging.

2. De zetel van de vereniging is gevestigd op het adres van de Nationale Voorzitter, 
momenteel in België, in het gerechtelijk arrondissement Mons, maar aanpasbaar in 
functie van de verkiezing van de Nationale Voorzitter;
De stichters zijn (volgens het Belgische Staatsblad van 15/02/1990 blz. 1104°

o MUSSCHOOT, Pierre, Louis, Joseph,  Ere-Commandant, woonachtig te 5730 
Malonne, rue du Petit Bois 95. (overleden).

o MICHOT, Charles, Léon, Apotheker op rtust woonachtig te 1410 Waterloo, 
Clos des Braconniers n°24. (overleden)

o BARBIEUX, Maurice René, Onderwijzer, 5730 Malonne, rue du Fond n°178. 
(ontslagnemend)

o SAVAT, Willy, Alexis, Etienne, ambtenaar, 1080 Molenbeek-St-Jean, avenue 
des frères Becqué 27 bte 4. (overleden) 

3. DOELEN

De vereniging heeft tot doel, met inachtneming van de Grondwet en van de Belgische 
Wetgeving :

a) de Belgische eenheid te bevorderen
b) de trouw aan het Vaderland en de Koninklijke Familie te bevorderen
c) de herinneringscultus aan onze Helden te bestendigen
d) het aanbevelen van de studies omtrent historiek, de monarchie, de wapenkunde,

de genealogie, dit alles met betrekking tot Het Koningshuis en de Belgische 
koninklijke familie, en de verwante families



e) het verwerven van onroerend en roerend goed om deze doelstellingen te 
realiseren

f) regionale of lokale afdelingen te stichten om leden te werven
g) om orden van trouw en verdienstelijkheid te stichten en om op die manier de 

leden en de burgers te honoreren die zich verdienstelijk maakten ten aanzien 
van de koninklijke familie

4. LEDEN & CATEGORIEËN

De leden moeten van een onberispelijk gedrag zijn en van goed gedrag en zeden

5. Iedereen kan aangenomen worden in hoedanigheid van toegevoegd lid, mits het 
betalen van een jaarlijkse bijdrage waarvan het bedrag niet hoger dan 30 Euro mag 
zijn. Het aantal leden is onbeperkt maar moet minimum drie bedragen
Het aantal leden is onbeperkt maar moet minimum drie bedragen
Het ontslag, de schorsing en de uitsluiting van de leden gebeurt volgens de bepalingen 
van de wet. 
Het ontslagnemend lid, geschorst of uitgesloten, noch hun erfgenamen of 
rechthebbenden van een overleden lid, hebben geen enkel recht op het sociaal fonds.

6. De vereniging is samengesteld uit effectieve, toegevoegde en ere-leden :
De effectieve leden zijn de leden  van de beheerraad,  alsook de leden aangeduid door 
de secties, met stemrecht, om deel te nemen aan de Algemene Statutaire 
Vergaderingen en Buitengewone Vergaderingen. Deze leden, aangeduid door de 
secties, worden aangeduid met de naam « gedelegeerden » 
Het aantal gedelegeerden per sectie is bepaald door het aantal  toegevoegde leden van 
elke sectie. De delegaties zijn samengesteld in verhouding tot het aantal leden volgens 
de modaliteiten, hierna beschreven
 1 stem als voorzitter van de sectie + 1 stem per schijf van 5 tot 20 leden + 1 stem per 
schijf van 20 + 1 stem per begonnen schijf
Het is de vereffening van de ledenbijdragen van het afgelopen jaar, die ten laatste 
moet gebeuren op 31 december, die bepalend zal zijn voor het aantal gedelegeerden 
per sectie.
De ereleden zijn ofwel leden die door de vereniging als zeer erkentelijk worden 
beschouwd, ofwel personen die de vereniging uitermate genegen zijn of door hun 
kwaliteiten of speciale kundigheden een grote meerwaarde voor de vereniging 
betekenen.

7. RAAD VAN BEHEER ET DIRECTIECOMITÉ

WERKWIJZE

De vereniging wordt beheerd door de Beheerraad, waarvan de leden, ten minste met 
zeven in aantal, aangeduid worden door de Algemene Statutaire Vergadering, volgens
de wettelijk voorziene modaliteiten en het reglement van inwendige orde.
De raad van beheer beschikt over alle bevoegdheden inzake beheer en 
vertegenwoordiging van de vereniging. Daarenboven beschikt hij ook over 
bijkomende bevoegdheden.
Hij is bevoegd voor alles wat de wet niet voorbehouden heeft aan de Algemene 
Statutaire Vergadering.



Het komt hem toe de verwezenlijkingen en doelstellingen van de vereniging op te 
volgen en bij te sturen met alle wettelijk voorziene middelen. Hij kan, op eigen 
verantwoordelijkheid, zijn bevoegdheden, geheel of gedeeltelijk, aan één of meerdere 
van zijn leden of aan een derde, volgens de noodzaak van het dossier.
Hij wordt gelast met het uitwerken van een Reglement van Inwendige Orde, dat 
kracht van wet  zal hebben zodra het goedgekeurd is door de Algemene Statutaire 
Vergadering.
De Raad van Beheer vergadert minstens drie maal per jaar, maar het kan ook meer dit 
volgens de noodwendigheden van de desbetreffende zaken.

SAMENSTELLING & BEVOEGHEDEN

De beheerders oefenen hun bevoegdheden uit als college, maar ingeval van 
protocollaire vertegenwoordiging kunnen zij individueel optreden.

De beheerraad is uit volgende leden, allen van Belgische Nationaliteit, samengesteld 
De Nationale Voorzitter, de Secretaris, de Schatbewaarder, de Vice-voorzitters van de
regio’s (Vlaanderen, Wallonië, Brussel, Duitstalige) en  beheerders waaronder een 
Kanselier en Raadgevers. 

Het directiecomité is samengesteld uit enkele leden van de Raad van Beheer, met 
name de Nationaal Voorzitter, de Secretaris en de Schatbewaarder

Bevoegdheden van de Beheerraad.

De Nationaal Voorzitter, of bij afwezigheid, een van de Vice-Voorzitters, roept de 
Raad van Beheer en/of het Directiecomité samen.
De Vice-Voorzitters staan de Nationale Voorzitter bij, inzonderheid in de hen 
toegewezen regio.
De secretaris is gelast met het opstellen van de uitnodigingen, de PV’s, de officiële 
briefwisseling en het bijhouden van de archieven.
De Schatbewaarder is  verantwoordelijk voor de boekhouding en het beheer van het 
budget.
De Kanselier is belast met het bijhouden van de ledenlijst en de dienstanciënniteit met
het oog op toekennen van onderscheidingen en vereremerkingen door de vereniging.
De beheerders zijn belast, volgens hun persoonlijke bevoegdheden om de leden van 
het Directiecomité op efficiënte wijze bij te staan. Zij worden belast met het beheer 
van de hen toevertrouwde dossiers.

Bevoegdheden van het Directiecomité

Het directiecomité wordt belast met het dagelijks beheer. Het behandelt de  
administratie, die het dagdagelijks belang van de vereniging niet overschrijden en/of 
die ingevolge, hun noodzaak of hoogdringendheid, niet kunnen wachten op  een 
beslissing van de Beheerraad.
Hij roept minstens driemaal per jaar de beheerraad samen, en/of eveneens in geval 
van hoogdringendheid.
Samen met de Beheerraad roept het de gewone en de buitengewone vergaderingen 
samen volgens de geplogenheden van de wet.



VOOGDIJ

De Raad van Beheer heeft altijd toegang, op eenvoudig verzoek, tot de 
boekhoudkundige documenten van de secties . Hij kan ook een inventaris van de 
jaarlijkse activiteiten opvragen  

VERTEGENWOORDIGING

De perso(o)n(en), door de Raad van Beheer gemachtigd, met het oog op het 
vertegenwoordigen van de vereniging in verband met juridische en 
buitengerechtelijke  aangelegenheden, handelt(en) individueel

8. De termijn van het mandaat van beheerder is vastgesteld op vier jaar. Ze zijn 
ontslagnemend en herverkiesbaar, telkens voor enkel de helft van hun aantal. Van de 
eerste helft maken de Voorzitter en de Schatbewaarder deel uit, van de tweede helft 
zullen de Onder-Voorzitter, de Vice-Voorzitters en de Secretaris deel uitmaken. 
Beheerders kunnen niet persoonlijk aansprakelijk gesteld worden ten gevolge van 
verbintenissen aangegaan door de Vereniging .Hun verantwoordelijkheid is beperkt 
tot de uitvoering van hun ontvangen opdracht.

9. DE ALGEMENE VERGADERING

De algemene vergadering is het autonome beslissingsorgaan van de vereniging. Zij is 
samengesteld uit alle effectieve leden die opgeroepen worden,volgens de wettelijke 
bepalingen, door de Raad van Beheer, of wanneer een vijfde van de leden hierom 
verzoeken. De oproeping gebeurt per brief, omzendbrief of e-mail.
Alle effectieve leden hebben gelijk stemrecht en de resoluties worden genomen bij 
eenvoudige meerderheid van de aanwezige leden of hun vertegenwoordigers behalve 
wanneer die strijdig zijn met de bepalingen voorzien in de Statuten en Wet. Ingeval 
van staking van stemmen is de stem van de Voorzitter doorslaggevend.
De beslissingen van de Algemene Statutaire Vergadering worden de leden ter kennis 
gebracht per brief, omzendbrief of e-mail.
De voornaamste missie van de ASV bestaat erin om zich te buigen over de hem door 
de wet toegekende bevoegdheden.
Hij zal jaarlijks de toezichters aanstellen in verband met het nazicht van de 
rekeningen.
Alles wat niet door de wet is toegewezen aan de algemene vergadering valt onder de 
bevoegdheid van de Raad van bestuur

10. Er moet verplichtend, jaarlijks algemene statutaire vergadering plaats hebben ten 
minste zes maanden na de sluitingsdatum van vorig boekjaar.

11. SECTIES

De Raad van bestuur kan de oprichting overwegen van een sectie, voor zover ze 
tenminste 5 leden bevat.       
De Raad van bestuur kan een sectie ook gelasten zich te ontbinden als ze niet meer 
leefbaar en toegewijd blijkt. Ze zal dan samengevoegd worden met de dichtstbijzijnde 
sectie. Roerende en onroerende goederen van de ontbonden sectie zal worden 
overgedragen aan de sectie waarmee ze wordt samengevoegd.    



Elke sectie is verplicht tot het organiseren van een jaarlijkse algemene vergadering, 
om de rekeningen, goedgekeurd door haar leden, bij te houden en ze jaarlijks te 
onderwerpen aan het toezicht van de Raad van Bestuur

12. ONTBINDING V.Z.W

In het geval van vrijwillige ontbinding geschiedt de vereffening door de vereffenaars 
hiervoor aangewezen door de algemene vergadering.
De geldmiddelen of andere activa zullen worden overgedragen aan een soortgelijke 
patriottische vereniging of fraterniteit naar keuze van de vereffenaar(s) voor het geval 
de algemene vergadering geen enkele beslissing hieromtrent nam.

13. De publicatie van de Raad van bestuur en de identificatie van haar leden worden thans
niet meer herhaald, maar het zal wel gebeuren volgens de wettelijk opgelegde 
modaliteiten

14. Gelet op de noodzaak van goed beheer en rekening houdend met de pluraliteit van de 
vereniging, zullen de voorliggende statuten worden vertaald in het Nederlands in het 
jaar volgend op hun neerlegging bij de griffie van het bevoegde gerecht

Aldus door de algemene vergadering voorgesteld en aangenomen met een meerderheid van 
twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

   

Dit document werd ondertekend voor akkoord door alle nationale bestuurders aanwezig ter 
gelegenheid van de algemene vergadering van...14 Maart 2015

                                                                                                                



Biljage 4

ARTIKEL . 1 – BASISBEGRIPPEN

1 . DE BELGISCHE DYNASTIEBEWEGING , hierbij genoemd de  Dynastiebeweging , 
is samengesteld uit vaderlandslievende personen die zich vrijwillig inzetten om de in 
volgende paragraaf beschreven doelstellingen te eerbiedigen in een geest van vrije 
discipline ten overstaan van de leden die zich hiertoe hebben geëngageerd .
Er zijn dus geen meerderen , noch minderen , maar eerbied voor de hiërarchie .

2 . Artikel 3 van de nieuwe statuten , verschenen in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad 
van 12-07-2007 onder het identificatienummer 438691309 luidt als volgt : De 
vereniging heeft tot doel , met eerbied voor de grondwet en de wetten van de 
Belgische volk : 
a . de eendracht onder de Belgen bevorderen .
b . getrouwheid aan België en zijn Koninklijke Familie aan te moedigen .
c . het aandenken aan onze helden en afgestorvenen te bestendigen .
d . het aanbevelen van historische , monarchale , heraldische en genealogische 

studies met betrekking tot de monarchie en de Belgische Koninklijke familie en 
aanverwante koninklijke families .

e . het verwerven van roerende en onroerende goederen om de hierboven genoemde 
doelstellingen te realiseren .

f . het stichten van regionale en lokale secties om de leden samen te brengen .
g . het creëren van eervolle onderscheidingen van trouw en verdienste om de 

verdienstelijke leden te onderscheiden, alsook de burgers die op een bijzondere 
wijze de Koninklijke Familie eren .

3 . Elk actie die een ander doel nastreeft , is niet de bevoegdheid van de 
Dynastiebeweging .

4 . De Dynastiebeweging mag zich bezighouden met doelgerichte menslievende 
activiteiten .

5 . De Dynastiebeweging houdt zich niet bezig met politieke , confessionele en 
filosofische aangelegenheden, noch met taalkwesties. Ze zal zorgvuldig vermijden 
aanstoot te geven aan hen die haar ideeën niet delen, nochtans mag zij de Koning en
de leden van de Koninklijke Familie verdedigen .

6 . De Dynastiebeweging is een zelfstandige vaderlandslievende vereniging , waarvan 
het werkingsgebied beperkt is tot België .De leden mogen echter buiten het Koninkrijk 
wonen .

7 . De Dynastiebeweging zal conform de Belgische wetgeving  niet fusioneren .

8 . De Dynastiebeweging is samengesteld uit :  

a. vaste leden ( membres effectifs ) .
b. toegetreden leden ( membres adhérents )
c. ereleden ( membres d’honneurs )

ci.



Definitie :

 De ereleden zijn leden die hetzij de hoogste erkenning van de vereniging 
ontvangen hetzij burgers die door hun toewijdiing, kwaliteiten en deskundigheid 
een meerwaarde betekenen voor de vereniging

9. Verbroederingen tussen secties van verschillende regio’s zijn toegelaten en zelfs 
gewenst, alsook doelgerichte acties met vaderlandslievende verenigingen .

.
10 . De samenwerking met activiteiten van een VZW die identieke doelen heeft op  

cultureel , filantropisch of vaderlandslievend gebied is toegelaten binnen de wettelijke
beperkingen . Nochtans is elke fusie verboden .

11 . Een feitelijke vereniging kan geen lid worden van de VZW Dynastiebeweging . 
Juridisch bestaat deze verenigingsvorm niet . De leden kunnen evenwel individueel 
aansluiten.

12 . De aansluiting van een regionale of lokale sectie aan een verbond is onderworpen 
aan de toelating van de raad van bestuur voor zover dat de activiteiten van dit 
verbond niet in tegenspraak zijn met Art 2-3 en 4 van onderhavig reglement .
Het is uitgesloten dat een sectie lid is van een feitelijke verenging

13 Elk initiatief zal voorafgaandelijk voorgelegd worden aan de raad van bestuur ,  
teneinde te vermijden zich te verzetten tegen een vroegere beslissing van de raad 
van bestuur

14 . Een lid dat een politieke functie bekleedt mag bestuurlid worden in een bestuur   Dat 
bestuurslid zal nochtans vermijden deel te nemen aan besprekingen en stemmingen 
indien er belangenvermenging is tussen de belangen eigen aan zijn politieke functies 
en deze die hij vervult in de schoot van de Dynastiebeweging .

15 . Een lid dat zijn verplichte jaarlijkse bijdrage niet betaalt, wordt beschouwd als 
ontslagnemend .   

16 . De aansluiting bij de Dynastiebeweging omvat het naleven van het huishoudelijk   
reglement dat op elkeen toepasselijk en bindend is .

ARTIKEL 2 – STRUCTUUR EN ORGANISATIE.

1. RAAD VAN BESTUUR. ( conseil d’administration ).

 Is samengesteld uit minimum 7 en maximum 12 (twaalf) nationale 
bestuurders: de directieraad en voor elk van de gewesten ( Waals- 
Vlaams- Brussels Gewest en de Duitstalige Gemeenschap) een vice-
voorzitter en een raadgever. Hun mandaat duurt 4 jaar. Ze zijn 
herkiesbaar en verdelen de functies volgens de modaliteiten vermeld in 
§ 4. Vereisten van verblijfplaats of taal is niet noodzakelijk, toch geve 
men de voorkeur aan het tweetalig zijn.

 De notulen van de vergaderingen worden medegedeeld aan alle 
nationale bestuurders evenals aan alle voorzitters bij gezamenlijke 



vergaderingen. Het vertrouwelijke karakter van bepaalde beslissingen, 
als zodoende bestempeld, dient te worden geëerbiedigd. De notulen 
zijn van toepassing hoewel zij het onderwerp kunnen uitmaken van een
aanvraag tot herziening.

 Genodigden als raadgever of expert kunnen toegelaten worden, 
namelijk voor de behandeling van netelige vragen of die betrekking 
hebben op hun sectie of voor het geven van technisch advies.

 De raad van bestuur beslist over op nationaal vlak te nemen acties en 
hij alleen is gemachtigd schriftelijk of mondeling contact op te nemen 
met het Paleis en met de nationale, communautaire en gewestelijke 
overheden, behalve voor het gelegenheidspostogram en uitnodigingen.

 Regionale sectie–voorzitters mogen contact nemen met de lokale en 
provinciale overheden.

 Inbreuken op dit reglement worden door de raad van bestuur met 
voorafgaande waarschuwing bestraft. Hij heeft het recht om een lokale 
sectie -voorzitter of een lokaal bestuur te schorsen. Een schorsing moet
niet beslist worden door de algemene vergadering. De lokale besturen 
mogen een lid of een bestuurslid schorsen, behalve zijn lokale 
voorzitter. Dit na voorafgaande waarschuwing. Dergelijke beslissing zal 
onverwijld medegedeeld worden aan de raad van bestuur.

 Voor wat betreft de uitsluiting ( l’exclusion) van een lid of de afzetting 
( la révocation ) van bestuurders is alleen de algemene vergadering 
bevoegd, hetzij nationale, hetzij de lokale algemene vergadering.
Ingeval van ernstige fout kan een bestuurslid of lid geschorst worden 
door de raad van bestuur tot de eerstkomende algemene vergadering 
die definitief zal beslissen over de uitsluiting of afzetting van 
betrokkene.

 Derhalve dient een lid of raad van bestuur zich elke daad te ontzeggen 
die één of meerdere leden, of de vereniging in diskrediet kunnen 
brengen. Elke inbreuk op deze bepaling heeft tot gevolg, de 
onmiddellijke en ten volle rechten, uitsluiting van de dader(s). 
Betwistingen ontstaan met betrekking tot de toepassing van deze 
bepaling worden gearbitreerd door de respectieve raden van besturen, 
conform de wettelijke bepalingen. Deze maatregel wordt voor 
bekrachtiging aan de algemene vergadering voorgelegd.

 Elke aankoop van goederen namens en ten voordele van de VZW zal 
uitgevoerd worden mits toestemming van de nationale schatbewaarder 
die verantwoording aflegt aan de raad van bestuur.

 De algemene werking en de bevoegdheden van de raad van bestuur 
worden gespecificeerd in de statuten van de VZW artikel 7 en in de wet 
betreffende de VZW van 02 mei 2002 Art. 13, Art. 13 bis, Art. 14 bis en 
Art. 15.

2. DIRECTIERAAD ( comité directeur).

 Is samengesteld uit 3 (drie) nationale bestuurders zijnde: de nationale 
voorzitter, de nationale secretaris, de nationale schatbewaarder die 
tweetalig moeten zijn. Een lid dat de post aanvaardt in de directieraad 
dient actief deel te nemen in het door dit orgaan uitgevoerd werk, 
eerder dan fictief te zijn.



 Vervult de administratieve modaliteiten eigen aan het dagelijkse 
bestuur van de vereniging, alsook deze die geen tussenkomst van de 
raad van bestuur noodzakelijk maken, hetzij wegens hun beperkt 
belang of hetzij wegens de noodzaak van een snelle oplossing.

 Beslist over de noodzaak de raad van bestuur minstens 3 maal per jaar
bijeen te roepen of indien de noodzaak dit vereist.

 Roept in overleg met de raad van bestuur, de algemene vergadering of 
bijzondere algemene vergadering bijeen, conform de wettelijke 
bepalingen.

 De directieraad is gemachtigd afwijkingen aan onderhavig reglement 
toe te staan. Deze afwijkingen zullen nochtans voor advies voorgelegd 
worden tijdens de eerstvolgende vergadering van de raad van bestuur.

3. ALGEMENE VERGADERING ( l’assemblée générale)

 De algemene vergadering aangekondigd in het nationaal tijdschrift en 
toegankelijk voor alle leden grijpt plaats éénmaal per jaar in het eerste 
trimester of eventueel in het tweede trimester.

 De bevoegdheden, de wijze van bijeenroepen en het bekend maken 
van de beslissingen van de algemene vergadering worden 
gespecificeerd in de statuten van de VZW Art. 9, Art. 10 en Art. 12 en 
de wet betreffend de VZW van 02 mei 2002, in bijzonder Art. 4.

 Voorafgaand aan de algemene vergadering en dit in de loop van de 
maand januari, zullen de secties aan de schatbewaarder en kanselier 
volgende lijsten overmaken:
a. Het register van de leden van het voorbije jaar. Dit register heeft

enkel betrekking op de vaste leden (membres effectifs). 
Het is een chronologische lijst met de naam, voornamen en 
woonplaats, of ingeval het rechtspersonen betreft: de naam van 
de vennootschap, de rechtsvorm en het adres van de zetel.

b. De ledenlijst van de leden van het voorbije jaar. De lijst heeft 
enkel betrekking op de toegetreden leden ( membres 
adhérents ).

Opmerking: Het is de betaling van de bijdragen van het lopende jaar,  
uiterlijk vóór 31 december uitgevoerd, die bepalend is  voor het aantal 
stemmen per sectie. Zo zal op de gedeeltelijke of totale 
overschrijving(en) het aantal leden van het lopende jaar vermeld 
worden. Het aantal leden is de totaliteit van vaste en toegetreden 
leden.

4. STEMMINGSMODALITEITEN.

a. Raad van bestuur – Verkiezingen.

 Ten einde de structuur van de raad van bestuur te behouden in 
zijn taalkundige en geografische samenstelling zullen de 
verkiezingen trapsgewijze plaatsvinden naargelang de 
beschikbare plaatsen.

 Het mandaat duurt 4 jaar en is hernieuwbaar.
 Per helft zijn ze ontslagnemend en herkiesbaar.



 In de eerste helft zijn inbegrepen de nationale voorzitter en de  
nationale schatbewaarder.

 In de tweede helft zijn inbegrepen de nationale adjunct-
voorzitter, de nationale secretaris en de vice-voorzitters.

 De raad van bestuur vermeldt in de oproepingsbrief voor 
deelname aan de algemene vergadering:

- de beschikbare plaatsen in de raad van bestuur.
- de ontslagnemende bestuurders.
- de uittredende en herkiesbare bestuursleden.

De kandidaturen moeten bij de raad van bestuur toekomen 3 
werkdagen vóór de algemene vergadering ( postdatum telt als 
eldigheid). De uittredende en herkiesbare leden, zijn vrijgesteld 
van deze procedure.
De kandidaturen zullen voorafgaandelijk door de raad van 
bestuur worden goedgekeurd.

b. Algemene vergadering.

 Er is stemrecht voor de vaste leden (membres effectifs) zijnde 
de leden van de nationale raad van bestuur.

 Er is eveneens stemrecht voor de afgevaardigden (délégués) 
per lokale sectie pro rata van het aantal toegetreden leden 
(membres adhérents) per sectie.

 De modaliteiten per sectie zijn als volgt :
 *1 stem voorzitter van de sectie of vervanger + 1 stem per 
blok van 5 tot 20 leden.
 * per begonnen groep : 1 stem.

Voorbeeld sectie X met 78 leden:

Voorzitter 1 Stem

Leden 6 tot 20 Leden + 1 Stem

21 tot 40 Leden +1 stem

41 tot 60 leden + 1 stem

60 tot 78 lede, +1 Stem

De sectie X beschikt over 5 stemmen, incluis de stem van de 
voorzitter.

5. REGIONALE EN LOKALE SECTIES.

 De raad van bestuur kan overwegen een sectie te stichten die 
minimum 20 leden omvat. Deze leden moeten hun lidgeld hebben 
betaald of de sectie moet leefbaar en geloofwaardig zijn.

 De raad van bestuur, kan een sectie ontbinden ( la disolution) wanneer
ze minder dan 20 leden telt, of indien de sectie niet langer leefbaar of 



geloofwaardig is. Deze sectie zal hergroeperen in de schoot van de 
dichts bijgelegen sectie.

 De roerende en onroerende goederen van de ontbonden sectie zullen 
overgemaakt worden aan de sectie waarin de hergroepering 
plaatsvindt of aan het nationaal patrimonium van de VZW.

 Elke sectie zal jaarlijks een algemene vergadering houden
 Elke sectie voert de boekhoudkundige verplichtingen uit voorzien in de 

wet van 02 mei 2002 Art. 17. Het boekhoudkundige stelsel is dit van de
kleine verenigingen.

 Jaarlijks worden er twee verificateurs der rekeningen benoemd, alsook 
een vervanger. Zij controleren alle boekhoudkundige documenten.

 Elke sectie is verplicht volgende documenten te leveren:

– Een kopie van de jaarrekening van het afgelopen boekjaar, 
alsook de begroting van het volgende boekjaar aan de nationale 
chatbewaarder te adresseren.

- Ledenregister en ledenlijst in regel met de jaarlijkse bijdragen op 
31/12 van het afgelopen jaar.

 Een sectie is een autonome entiteit in de schoot van de 
Dynastiebeweging. Een sectie heeft bijgevolg niet het recht zich te 
bemoeien met een andere sectie.

 Verbroedering, samenwerking, fusie en feitelijke verenigingen: zie 
Artikel 1.

 Enkel het nationaal bestuur kan alle secties bijeen brengen.
 De nationale raad van bestuur of de directieraad heeft het recht om ten

allen tijde de comptabiliteit van de sectie te onderzoeken en een 
jaarlijkse activiteitskalender te vragen, dit op eenvoudig verzoek.

 Elke sectie maakt een huishoudelijk reglement op, gebaseerd op de 
statuten en het nationaal huishoudelijk reglement. Dit reglement 
specificeert de interne werking in functie van de lokale noden en 
geplogenheden eigen aan iedere sectie. Dit reglement wordt aan de 
raad van bestuur voorgelegd voor gelezen en goedgekeurd. Dit om 
eventuele anomalieën tussen het lokaal huishoudelijk reglement en de 
nationale voorschriften op te sporen.

ARTIKEL 3 – BEHEER.

1.           Leden:

 De Dynastiebeweging is alleen toegankelijk aan personen die minstens
18 jaar zijn en het aansluitingsformulier in Bijlage 1, nauwkeurig
ingevuld en ondertekend hebben.

 Een lid mag zich aansluiten bij een sectie van zijn voorkeur,
onafhankelijk van zijn woonplaats.

 Elke kandidaat wordt door een peter of meter voorgedragen die er borg
voor staat.

 De aansluitingsformulieren worden naar de beheerder van de nationale
lijst gezonden, die dan een onveranderlijk nationaal nummer aan elk lid
toekent. Vanaf dit moment is het lid definitief aangenomen. In geval van
geschil worden zij door de sectievoorzitter in bijzijn van de directieraad



onderzocht en, indien nodig, voorgelegd aan de raad van bestuur voor
verder onderzoek en gevolg eraan te geven.

 Het aansluitingsformulier wordt daarna door de beheerder van de lijst
teruggestuurd naar de betrokken sectie die, na betaling van het lidgeld,
de door het nationaal verschafte lidkaart opstelt waarop het
lidmaatschapsnummer wordt vermeld.

 Het betaalde bedrag wordt vermeld op de lidkaart en dit geldt ook voor
giften.

 De datum waarop het aansluitingsformulier is opgemaakt bepaalt de
anciënniteit.

 Bij de jaarlijkse betaling van het lidgeld, is men verplicht een nieuwe
kaart aan elk lid te bezorgen.

 Het aanvaarden van een lid ligt in de bevoegdheid van de plaatselijke
besturen.

2. Lidgeld en giften .

(1) Elk lid betaalt een lidgeld, waarvan het bedrag door de sectie wordt
bepaald.

(2) De secties storten aan het nationaal een bijdrage per lid, waarvan het
bedrag vastgesteld wordt door de nationale raad van bestuur en
goedgekeurd op de algemene vergadering.

(3) Giften blijven verkregen op de rekening op dewelke zij gestort werden.
(4) De secties zijn verantwoordelijk voor hun financieel beheer en zijn

rekenplichtig voor hun bezit voor rekening van de vereniging.
(5) De raad van bestuur heeft te allen tijde het recht, de boekhouding en

bijhorende documenten, na te kijken. Wanneer hij dit recht gebruikt,
duidt hij twee leden aan, die hierover verslag brengen.

(6) Elk boekhoudkundig vergrijp kan onmiddellijke afzetting tot gevolg
hebben.

(7) Elk bestuur heeft één enkele rekening geopend op naam van de
plaatselijke sectie nochtans mag een sociale rekening ( niet courant )
geopend worden..

(8) Alle betalingen en inkomsten gebeuren op de rekeningen die vermeld
zijn in het nationaal tijdschrift of medegedeeld door de directieraad.

(9) Na betaling van zijn jaarlijkse bijdrage krijgt elk lid de officiële kaart van
Lid (Model in bijlage)

ARTIKEL 4 – ACTIES VAN DE DYNASTIEBEWEGING.

1. De ordewoorden van de Dynastiebeweging zijn : 

 OPRECHTHEID 
 RECHTSCHAPPENHEID 
 GETROUWHEID.

2. Het individuele kenteken is een verkleinde koninklijke kroon op koning blauwe
kleur.



3. Vaandel van de sectie.
                                

Model: het vaandel van de sectie Schaarbeek met volgende vermeldingen:

- hetzij Mouvement Dynastique of Dynastiebeweging of 
Dynastische Bewegung.

- de naam van de sectie
- het jaar tijdens het welke de sectie gesticht is.

4. Nationaal tijdschrift.

 Het tijdschrift wordt op nationaal vlak uitgegeven. Het is het officieel 
orgaan van de Dynastiebeweging.

 Het tijdschrift “ FIDES” verschijnt in functie van de budgettaire 
mogelijkheden, tenminste tweemaal per jaar.

ARTIKEL 5 – EERVOLLE ONDERSCHEIDINGEN.

Om de gehechtheid aan de Dynastiebeweging te belonen worden onderscheidingen 
toegekend aan onderstaande personen en dit onder bepaalde voorwaarden.

ORDE VAN TROUW.

 De orde van trouw wordt geconcretiseerd door een medaille en beloont :
- de verdienstelijke leden
- de vaste leden ( effectieve leden)
- de burgers *

 Dit volgens onderstaande criteria :
a. Ridder                 -    na 5 jaar lidmaatschap
b. Officier                -    na 10 jaar lidmaatschap  ( = riddermedaille + palm)
c. Commandeur      -    na 15 jaar lidmaatschap  ( = medaille met lint )

ORDE VAN VERDIENSTE .

 De orde van verdienste wordt geconcretiseerd door een kruis. Deze orde heeft
voorrang op de orde van trouw en beloont :
 De vaste leden en de leden van de lokale of regionale besturen 

volgensde totaliteit van hun dienstanciënniteit in de schoot van één of 
meerdere besturen. Dit volgens onderstaande criteria :

a. Ridder                            na 5 jaar
b. Officier                           na 10 jaar (= ridderkruis + spalm).
c. Commandeur                 na 15 jaar (= kruis met lint).

- de leden die zich op een bijzondere manier hebben ingezet voor het 
belang en de uitbouw van de vereniging, komen in aanmerking voor de 
orde van verdienste; hetzij ridder,officier of commandeur. 



Dit naargelang hun verdiensten en anciënniteit. De raad van bestuur 
beslist, ambtshalve of op voorstel van een bestuur of op aanvraag 
ingediend door minimum 5 leden.

- de burgers *

ORDE VAN TROUW OF ORDE VAN VERDIENSTE *

 De raad van bestuur kan ambtshalve of op aanvraag van een sectie één van 
de onderscheidingen vermeld in onderhavig Art. 5  “ AD HONOREM “ 
toekennen aan elk verdienstelijke burger, die de waarden belichaamt inherent 
aan de Dynastiebeweging.

 De onderscheiding wordt aangeboden door de raad van bestuur, indien het 
initiatief van hen uitgaat.

 De kosten worden door de sectie gedragen ingeval deze de aanvraag indient.

KOSTEN EN PROCEDURE.

 De kosten van de onderscheidingen zijn ten laste van de begunstigde.
 De gemotiveerde aanvragen zijn door de secties in te vullen op het formulier, 

in bijlage 2, te verzenden naar de kanselarij met kopie aan de 
schatbewaarder, twee maand voor de datum van toekenning.

 De kanselarij maakt getuigschriften op, zodra hij volgens het specifiek geval, 
het advies van de sectie- voorzitter of raad van bestuur heeft ontvangen.

 De getuigschriften en onderscheidingen worden overhandigd, hetzij aan de 
betrokkene, hetzij aan de sectie- voorzitter.

 Leden die geen eervolle onderscheiding wensen, kunnen enkel een 
getuigschrift vragen, waarvan de prijs door de respectievelijke besturen te 
bepalen is.

 Het Kruis van Verdienste wordt door het nationaal bestuur aangeboden aan 
de bestuurders ( nationaal en lokaal) die gedurende 15 jaar een 
bestuursfunctie hebben bekleed.

 De onderscheidingen “ ad honorem “ worden door het nationaal bestuur 
aangeboden indien het initiatief van hen uitgaat.

Beschrijving :

Kleur van de stof : blauw.

 Orde van Trouw :  juweel – verguld kenteken van de dynastiebeweging in het 
midden van een koningsblauw rond veld – lint koningsblauw.

 Orde van Verdienste : juweel – verguld kenteken van de dynastiebeweging in 
het midden van een koningsblauw veld geplaatst op een bordeaux kruis – lint 
koningsblauw

ARTIKEL 6 – WIJZIGINGEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT.

1. Indienen van een voorstel.
Een voorstel tot wijziging mag ingediend worden door de directieraad of door 
een lokale sectie aan de directieraad. De directieraad beslist over de 



ontvankelijkheid o.a. betreffende wettelijkheid, verenigbaarheid met de 
statuten, afbakening der bevoegdheden.

2. Termijnen.
 De secties laten hun voorstellen toekomen bij de directieraad uiterlijk 1 

maand voor de algemene vergadering.
 De raad van bestuur laat zijn voorstellen bij de secties toekomen 

uiterlijk 1 maand vóór de algemene vergadering of 15 dagen vóór de 
algemene vergadering indien het een antwoord betreft op een voorstel 
ingediend door één of meerdere secties.

 In noodgeval mogen de termijnen verminderd worden respectievelijk tot
12 en 5 werkdagen 

3. Gebruik van talen.
 De secties dienen hun voorstellen in, volgens hun taalgemeenschap en

indien mogelijk, ook een vertaling in de andere nationale talen.
 De directieraad maakt de voorstellen over aan de secties volgens hun 

taalrol en voegen de originele tekst bij indien de taal ervan verschillend 
is van de taal van de bestemmeling.

4. Behandeling.

 Bevoegde autoriteit:

Aanpassing aan de wet of aan de statuten:

De directieraad beslist autonoom, legt het voor aan de raad van 
bestuur die erover debatteert en voorlegt aan de algemene 
vergadering, die het al dan niet goedkeurt.

Wijziging aan de basisprincipes .

De raad van bestuur debatteert over de wijziging en legt dit voor aan 
de algemene vergadering die al dan niet goedkeurt.

De jaarlijkse algemene statutaire vergadering kan over voorstellen 
debatteren, ze wijzigen of bekrachtigen.

.
 Quorum voor aanvaarding.

De meerderheid van de aanwezigen of vertegenwoordigde leden. Bij 
gelijkheid van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

ARTIKEL 7 – BIJZONDERE BESCHIKKINGEN.

 Elk geval dat niet voorzien is in het huishoudelijk reglement, zal beslecht 
worden door de raad van bestuur conform de wettelijke bepalingen

 Het huishoudelijk reglement wordt door het nationaal bestuur gepubliceerd en 
bewaard op de zetel van de secties. Het mag er door de leden geraadpleegd 
worden , dit op gewone aanvraag .



ARTIKEL 8 – ONTBINDING.

Zie wet van 02 mei 2002.

ARTIKEL 9 – QUORUM.

1. VOORAFGAANDE OPMERKING.

 Ingeval van staking der stemming is de stem van de voorzitter altijd 
doorslaggevend.

 De bestuurders oefenen hun bevoegdheid uit als. college. Dit impliceert 
dat minimum de helft van de bestuurders moet aanwezig of 
vertegenwoordigd zijn , om geldig te kunnen stemmen.

2. DIRECTIERAAD – RAAD VAN BESTUUR   : nationaal of lokaal.
  

 Aanwezige of vertegenwoordigde leden : ½
 Beslissing : de meerderheid.

3. HUISHOUDELIJK REGLEMENT.

 Aanpassing aan de wet of statuten : de directieraad beslist autonoom met 
de meerderheid der stemmen.

 Wijziging aan de basisprincipes : 
-  de nationale raad van bestuur met meerderheid der stemmen

              -  te bekrachtigen door de algemene vergadering 
a) aanwezige leden : geen quorum
b) beslissing : de meerderheid.

4. ALGEMENE VERGADERING

Agenda Aanwezig of 
vertegenwoordigd

Beslissing

    normaal geen quorum de meerderheid
wijziging der statuten 2/3 2/3

wijziging van het doel van
de VZW

2/3 4/5

uitsluiting van lid geen quorum 2/3
ontbinding 2/3 4/5

OPMERKING BETREFFENDE DE WIJZIGING VAN DE STATUTEN EN 
WIJZIGING VAN HET DOEL.



 Indien twee derden van de leden niet aanwezig of vertegenwoordigd zijn kan 
een tweede vergadering geldig beslissen ongeacht het aantal aanwezige of 
vertegenwoordigde leden met de meerderheid van 2/3 of 4/5, naargelang het 
agendapunt. Deze vergadering kan niet binnen de 15 dagen gehouden 
worden na de eerste vergadering.

 In de loop van het jaar, volgend op de goedkeuring, zal onderhavig reglement 
vertaald worden in het Nederlands en het Duits en ter beschikking gesteld 
worden aan de Nederlandstalige en Duitstalige secties.

Goedgekeurd in sekties op  21 April 2012 in Bruxelles
Goedgekeurd door de algemene vergadering van 16 Mars 2013 te Grimbergen.
Goedgekeurd een tweede keer door de algemene vergadering van 14 Maart 2015
Te Brugge.
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Boekhoudkundige samenvatting van Rekening N°
Toestand op 31 décember 2013

Dépenses / Uitgaven Recettes / Ontvangsten
Beheerskosten CPH lopende rekening -10,00 € Interesten CPH op 31 décember 12,92 €

Nationaal aandeel 2013 / voorziening van  3.00 € 
(135 leden) betaald in 2014

0,00 € Subsidie Stad Tournai 2011 
Subsidie Stad Tournai 2012

140,00 €

AV 23 fébruari 2013 -151,16 € Bijdragen  65 voor 2013 op 8 € 520,00 €

Bijdraag van Tinter 2013 -15,00 € Bijdragen 12 voor 2014 op 8 € 96,00 €

Bijdraag FNACA 2013 -21,00€

Diverse aankopen / Photos / Miniaturen / Pins -225,00 € Diverse verkopen / Photos / Miniaturen / Pins 322,50 €

Aankoop Bics Dy beweging -461,74 € Verkoop Bics 486,00 €

Bus Oostende * 400 € 
Bus Bruxelles * 515 €

-915,00 € Bijdraag Oostende * 116 € 
Bijdraag Bruxelles * 200 €

316,00 €

Zegelskosten TAM-TAM -67,00 € Reclame TAM-TAM 2012 * 60 € 
Reclame  Tam-Tam 2014 * 20 €

80,00 €

Reclame TAM-TAM 2013 0

 fotokopieën (6000) -210,00 € fotokopieën 15 november 7,00 €

Diverse giften 109,00 €

Subtotaal -2 075,90 € Subtotaal 2 089,42 €
Boni 13,52 €
Algemeen Totaal 2 089,42 € Algemeen Totaal 2 089,42 €

Hetzelfde mag ook gedaan worden voor de andere bankrekeningen.

http://context.reverso.net/traduction/neerlandais-francais/boekhoudkundig
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MEMBRES DU COMITE DE LECTURE – LEDEN VAN DE LEZING'S
COMITE

Patrice FERIR : patrice.ferir.md@gmail.com

Madame Anne-Marie PHILIPPE : am_renard@hotmail.com

Monsieur Charles VONDENHOFF : charles.vondenhoff@skynet.be

Monsieur Guy VERDOODT : guy.verdoodt-de_bois@hotmail.com

Meneer Rudi VANDENBERGH :  rudi.vandenbergh1@telenet.be

Monsieur Jean-Marie  MAGERMANS : jeanmarie.magermans@skynet.be

Monsieur Jean-Pierre VANDEN EYNDE : jp.vde@skynet.be

mailto:jp.vde@skynet.be
mailto:jeanmarie.magermans@skynet.be
mailto:guy.verdoodt-de_bois@hotmail.com
mailto:charles.vondenhoff@skynet.be
mailto:am_renard@hotmail.com
mailto:patrice.ferir.md@gmail.com
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Nationale Voorzitter
Président National
Nationalvorsitzenden

Nationale Vice-Voorzitters
Vice-Présidents Nationaux
National Vizepräsident

Locale Voorzitters
Présidents locaux
Locale Präsident


