HUISHOUDELIJK REGLEMENT van
GAANDEWEG,
Vereniging van geestelijk begeleiders in België en Nederland

BEGRIPSBEPALINGEN
Artikel 1 : Doel
Op grond van artikel 2 van de statuten is het doel van de vereniging het organiseren en
ondersteunen van geestelijk begeleiders en het present stellen van een kwalitatief verantwoord
aanbod van geestelijk begeleiding. De vereniging richt zich daarbij op België en Nederland.
Artikel 2 : Identiteit
1. Gaandeweg is een vereniging van geestelijk begeleiders, die vanuit christelijke bronnen
leven en begeleiden. De vereniging staat open voor andere spirituele tradities.
2. Geestelijke begeleiding geven is iemand begeleiden in het reflecteren over zijn/haar
leven in het licht van geloven (van een levensbeschouwing)
3. Geestelijke begeleiding ontvangen is het eigen leven leren bekijken in het licht van
geloven (van een levensbeschouwing); het gaat daarbij om oorsprong, zin en doel van
het eigen leven. Het is een voortgaande reflectie op eigen ervaringen.

LEDEN
Artikel 3
Tot leden van de vereniging worden gerekend zij die overeenkomstig de statuten zijn toegelaten tot
het lidmaatschap. De vereniging kent senior‐leden, geregistreerde leden en aspirant leden.
Artikel 4
Ingeval van niet‐toelating van een potentieel lid of potentieel aspirant lid door het bestuur, als
bedoeld in artikel 4, lid 2 van de statuten, kan de betrokkene zich binnen één maand na de ontvangst
van de schriftelijke kennisgeving van het bestuur schriftelijk en met redenen omkleed tot de
algemene ledenvergadering wenden met het verzoek om alsnog te worden toegelaten. Het bestuur
legt haar beweegredenen eveneens schriftelijk voor aan de algemene ledenvergadering. De
algemene ledenvergadering kan besluiten tot het alsnog toelaten. Betrokkene wordt over het besluit
van de algemene ledenvergadering schriftelijk geïnformeerd.
Artikel 5
Leden (senior‐leden en geregistreerde leden) hebben alle rechten en plichten, die horen bij het
lidmaatschap. Aspirant leden hebben geen stemrecht.
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Artikel 6
1. Voor het aspirantlidmaatschap komen in aanmerking de deelnemers aan een door de
algemene ledenvergadering erkende opleiding.
2. Het aspirantlidmaatschap vervalt automatisch zodra het aspirant lid stopt met de opleiding
of deze met succes heeft afgerond. Aspirant leden kunnen maximaal vijf jaar aspirant lid zijn.
3. Aspirant leden kunnen in aanmerking komen voor het geregistreerd lidmaatschap van de
vereniging, indien zij voldaan hebben aan de door het bestuur gestelde criteria.

Artikel 7
Het lidmaatschap eindigt op gronden, zoals vermeld in artikel 5 van de statuten.
Artikel 8
1.

Ingeval van ontzetting uit het lidmaatschap, als bedoeld in artikel5, lid 4 van de statuten, is
het betrokken lid bevoegd binnen één maand na de ontvangst van de kennisgeving in
beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en
hangende het beroep is een lid geschorst. Een geschorst lid heeft geen toegang tot de
algemene ledenvergadering. Op grond van artikel 12, lid 1 van de statuten heeft een
geschorst lid toegang tot de vergadering waarin het besluit tot zijn schorsing wordt
behandeld, en is bevoegd daarover dan het woord te voeren. Een geschorst lid heeft geen
stemrecht.

2.

Het beroep moet door de indiener binnen twee maanden na ontvangst schriftelijk met
redenen worden omkleed. Indien dit niet tijdig gebeurt, verklaart de algemene
ledenvergadering het beroep niet‐ontvankelijk.

3.

Het bestuur legt haar beweegredenen eveneens schriftelijk binnen twee maanden na
ontvangst van het beroep voor aan de algemene ledenvergadering.

4.

Voor het gedeelte van de algemene ledenvergadering waarin het beroep wordt behandeld,
wijst de algemene ledenvergadering een van de leden, niet zijnde een bestuurslid, aan om dit
deel van de vergadering te leiden.

5.

Het betrokken lid en het bestuur krijgen tijdens de algemene ledenvergadering in eerste
instantie ieder vijf minuten spreektijd. De leden hebben vervolgens het recht om vragen te
stellen. Als de leden van mening zijn dat zij over voldoende informatie beschikken om een
afgewogen oordeel over het beroep te kunnen vellen, wordt de ontzetting in stemming
gebracht. De stemming vindt door middel van stembriefjes plaats. De fungerend voorzitter
en twee door de vergadering aangewezen leden tellen de stemmen. De fungerend voorzitter
deelt alle aanwezigen de uitslag van de stemming mede. Tegen de uitslag van de stemming is
geen beroep mogelijk.
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6.

Indien het betrokken lid afziet van zijn recht om de algemene ledenvergadering bij te wonen,
wordt betrokkene schriftelijk over het besluit van de algemene ledenvergadering
geïnformeerd.

BESTUUR
Artikel 9
Bij het ontstaan van vacatures in het bestuur worden alle leden hiervan door het bestuur per e‐mail
of schriftelijk in kennis gesteld. Alle leden krijgen twee weken de gelegenheid om zich gemotiveerd
kandidaat te stellen.
Artikel 10
Het bestuur voert een gesprek met ieder lid dat zich kandidaat heeft gesteld. Het bestuur draagt
kandidaten voor aan de algemene ledenvergadering. De algemene ledenvergadering benoemt de
bestuursleden.
ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN
Artikel 11
De vereniging houdt minstens een keer per jaar een algemene ledenvergadering en wel binnen zes
maanden na afloop van het boekjaar. Het boekjaar is gelijk aan een kalenderjaar.
Artikel 12
De datum van de algemene ledenvergadering moet minimaal vier weken voor de vergadering aan de
leden per e‐mail of schriftelijk bekend worden gemaakt.
Artikel 13
Agendavoorstellen van leden kunnen tot uiterlijk drie weken voor de algemene ledenvergadering
schriftelijk en beargumenteerd bij het bestuur worden ingediend.
Artikel 14
De agenda van de algemene ledenvergadering moet bij voorkeur twee weken, doch uiterlijk een
week, voor de vergadering aan de leden per e‐mail of schriftelijk bekend zijn gemaakt. Bij een
algemene ledenvergadering over statutenwijzigingen moet de agenda ten minste twee weken
tevoren bij de leden per e‐mail of schriftelijk bekend zijn. Het voorstel tot statutenwijziging moet bij
de agenda worden gevoegd.
Artikel 15
Ieder stemgerechtigd lid heeft het recht om in de algemene ledenvergadering voorstellen te doen.
Voorstellen kunnen slechts worden gedaan binnen het raam van de agenda en de orde van de
vergadering.
Artikel 16
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De aanwezigheid van stemgerechtigde leden in de algemene ledenvergadering moet blijken uit hun
handtekening op de presentielijst.
Artikel 17
Schriftelijke volmachten moeten voor aanvang van de vergadering aan de secretaris worden
gegeven. En elektronisch vastgelegde volmacht geldt als een schriftelijke volmacht. De secretaris
informeert de algemene ledenvergadering over de ontvangen schriftelijke volmachten.
Artikel 18
1. Elektronische stemmen moeten uiterlijk twaalf uur voor aanvang van de algemene
ledenvergadering per e‐mail bij de secretaris zijn uitgebracht. De secretaris brengt de
stemmen namens de betreffende leden in bij de desbetreffende agendapunten.
2.

Zodra het technisch mogelijk is dat niet ter vergadering aanwezig leden toch “rechtstreeks
aan de verhandelingen ter vergadering kunnen deelnemen” zal dit artikel worden herzien.

Artikel 19
De reguliere bestuurswisseling heeft plaats op de algemene ledenvergadering. De algemene
ledenvergadering benoemt nieuwe bestuursleden.
Artikel 20
De secretaris van het bestuur draagt zorg voor het verslag van de algemene ledenvergadering.
COMMISSIES
Artikel 21
Het bestuur kan commissies instellen ten behoeve van het opstellen van een rapport, beleidsadvies,
het verrichten van studie of onderzoek of andere relevant geachte zaken.
Artikel 22
Vanuit het bestuur zal telkens ten minste één bestuurslid zitting hebben in elke commissie en over de
voortgang van de commissie verantwoording afleggen in het bestuur. Het voorgaande is niet van
toepassing op de commissies als bedoeld in de artikelen 14 en 19 van de statuten.
Artikel 23
Een commissie regelt haar werkzaamheden in overleg met het bestuur.
Artikel 24
Commissies zijn meestal tijdelijk van aard. Een statutaire uitzondering vormt de registratiecommissie.
CONTRIBUTIE
Artikel 25
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De algemene ledenvergadering stelt op voorstel van het bestuur de contributie voor het volgende
kalenderjaar vast. Voor de vaststelling van de contributie voor het oprichtingsjaar stelt de algemene
ledenvergadering in de loop van dit jaar op voorstel van het bestuur de contributie vast.
Artikel 26
De contributie is verschuldigd per 1 januari. Het bedrag dient voor 1 maart daaropvolgend te zijn
bijgeschreven op de bankrekening van de penningmeester van de vereniging of binnen twee
maanden na toetreding. Is op de genoemde datum de contributie nog niet voldaan, dan wordt een
herinnering gezonden en wordt een tevoren vastgesteld bedrag aan administratiekosten in rekening
gebracht.
Artikel 27
Leden (senior‐leden en geregistreerde leden) van de vereniging zijn de volledige contributie
verschuldigd. Aspirant leden betalen 40% van de vastgestelde contributie.
VASTSTELLING EN WIJZIGING HUISHOUDELIJK REGLEMENT’
Artikel 28
Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.
Artikel 29
Wijzigingen in het huishoudelijk reglement worden schriftelijk voorgelegd aan de algemene
ledenvergadering. Tot wijzigingen wordt besloten bij meerderheid van stemmen, ongeacht het ter
vergadering aanwezige aantal stemgerechtigde leden.
Artikel 30
In die gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur .
Aldus vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 23 april 2010.

Secretaris

Voorzitter
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