
 
INTERN REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE JEUGDRAAD HULDENBERG

 
Algemene vergadering
 
ARTIKEL 1: Vergaderingen
De algemene vergadering wordt samengeroepen door de voorzitter en de secretaris van de 
jeugdraad. 
 
De uitnodiging daartoe vermeldt minimaal de dagorde van de vergadering en wordt ten laatste 
14 kalenderdagen voor de vergadering verstuurd.  De agenda, de vergaderdatum en -plaats 
worden ten minste 14 kalenderdagen vooraf ruim bekend gemaakt in de gemeente. 
 
De dagorde wordt opgesteld door de voorzitter en de secretaris van de gemeentelijke jeugdraad.  
Elk stemgerechtigd lid kan een onderwerp aan de dagorde van de algemene vergadering 
toevoegen, indien hiertoe uiterlijk 5 kalenderdagen voor de algemene vergadering een aanvraag 
schriftelijk wordt ingediend, bij de secretaris. 
 
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de jeugdraad en bij diens 
afwezigheid door de ondervoorzitter.  Als ook deze afwezig is, neemt het stemgerechtigd lid met 
de hoogste leeftijd het voorzitterschap waar. 
 
Elke algemene vergadering begint met de goedkeuring van de notulen van de vorige 
vergadering.  De op de dagorde gestelde onderwerpen worden besproken in de volgorde waarin 
ze op de uitnodiging vermeld worden.  De algemene vergadering kan, indien nodig, beslissen om 
de dagorde te wijzigen en/of een nieuw punt toe te voegen aan de dagorde bij meerderheid van 
stemmen.   Een onderwerp dat wegens tijdsgebrek niet behandeld kan worden, zal tijdens de 
volgende algemene vergadering prioritair worden behandeld.  
Op verzoek van ten minste 1/10 van de leden (of minimaal 5 stemgerechtigde leden) of het 
College van Burgemeester en Schepenen, kan de algemene vergadering in buitengewone zitting 
bijeengeroepen worden.  De aanvragen, met opgave van de voorgestelde dagorde, moeten 
schriftelijk ingediend worden bij de secretaris.  De aangevraagde, buitengewone vergadering 
dient binnen de maand na de aanvraag bijeen geroepen te worden.  Buitengewone 
vergaderingen kunnen niet bijeengeroepen worden tijdens de maanden juli en augustus. 
 
De notulen van elke algemene vergadering worden voor de volgende algemene vergadering 
aan alle leden bezorgd tesamen met de dagorde. 
 
ARTIKEL 2: Beslissingen
De algemene vergadering beslist bij gewone meerderheid van stemmen, waarbij de helft van de 
stemgerechtigde leden dient aanwezig te zijn; voor een wijziging van de statuten geldt evenwel  
een 2/3 meerderheid. 
 
Als er gestemd wordt over personen of functies gebeurt dit geheim. 
 
Bestuur 
 
ARTIKEL 3: Samenstelling
Het bestuur wordt, met inachtneming van de cultuurpactwet van 16 juli 1973 en het decreet van 
24 juli 1991, door de algemene vergadering verkozen onder de kandidaten. 
 
Het bestuur van de jeugdraad  telt minimum 4 leden. 
 
ARTIKEL 4: Secretariaat
Het secretariaat van de jeugdraad wordt waargenomen door de gemeentelijke ambtenaar die 
door het College van Burgemeester en Schepenen werd aangeduid. 
 
ARTIKEL 5: Beheer financiën



De penningmeester zorgt voor de bewaring van de financiële middelen van de jeugdraad op een 
bankrekening.  Hij/Zij ondertekent de betalingsbevelen, die steeds in opdracht van het bestuur 
dienen te gebeuren. 
Hij/zij houdt tevens een regelmatig ingevuld kasboek bij.   Elke vergadering wordt het kasverslag ter 
goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering.  Twee leden van de algemene 
vergadering controleren het kasverslag en ondertekenen het ter goedkeuring. 
 
Stemgerechtigde leden kunnen gebruik maken van het budget van de jeugdraad voor het 
volgen van studiedagen en vormingscursussen in functie van het verbeteren van de werking van 
de jeugdraad.  In de begroting van de jeugdraad zal hiervoor jaarlijks een bedrag opgenomen 
worden.    Op voorlegging van de nodige bewijsstukken wordt aan elk lid 65 % van de kosten van 
één of meer gevolgde studiedagen terugbetaald, met een maximum van 2.000 BF per jaar per lid. 
Indien deze vorming reeds gesubsidieerd wordt via het jeugdwerkbeleidsplan, wordt er geen 
tussenkomst uitbetaald.  Een lid dat hierop beroep wil doen, dient uiterlijk op 30 september een 
aanvraag in voor een vorming die tijdens de periode van 1 september - 31 augustus daarvoor 
werd georganiseerd.  Indien het krediet niet volstaat om aan alle aanvragers deze terugbetaling 
te doen, dan wordt het aan alle aanvragers verschuldigd bedrag procentueel en evenredig 
verminderd. 
    
ARTIKEL 6: Vergaderingen
Het bestuur van de jeugdraad  vergadert ten minste om de maand, vastgelegd in een 
jaarkalender, de maanden juli en augustus niet meegerekend.  De vergaderingen worden 
samengeroepen door de voorzitter en de secretaris van de jeugdraad. 
 
De uitnodiging daartoe vermeldt minimaal de dagorde van de vergadering en wordt ten laatste 
14 kalenderdagen voor de vergadering verstuurd. 
 
De dagorde wordt opgesteld door de voorzitter en de secretaris van de jeugdraad.   Elk bestuurslid 
kan een onderwerp op de dagorde van de bestuursvergadering plaatsen, indien hiertoe uiterlijk 5 
kalenderdagen voor de bestuursvergadering schriftelijk een aanvraag wordt ingediend bij de 
secretaris. 
 
De bestuursvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de jeugdraad en bij diens 
afwezigheid door de ondervoorzitter.  Als ook deze afwezig is, neemt het stemgerechtigd lid met 
de hoogste leeftijd het voorzitterschap waar. 
 
Elke vergadering begint met de goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering. 
 
Het bestuur van de jeugdraad vergadert geldig, als minstens 3 bestuursleden aanwezig zijn. 
 
ARTIKEL 7: Bevoegdheden
Het bestuur is bevoegd om het dagelijks beheer van de jeugdraad uit te voeren. 
 
Het bestuur stelt de ontwerpadviezen op die ter goedkeuring aan de algemene vergadering 
worden voorgelegd.   
 
De bezittingen van de jeugdraad worden gezamenlijk beheerd door het bestuur.  Het bestuur van 
de jeugdraad houdt toezicht op de rekeningen en stelt het jaarverslag en het ontwerp van 
begroting op. 
 
Het bestuur bereidt de algemene vergaderingen voor, bepaalt de dagorde ervan en de data van 
de algemene vergaderingen, vastgelegd in een jaarkalender die bij het begin van ieder 
werkingsjaar aan de leden zal bezorgd worden. 
 
Het bestuur neemt kennis van de binnengekomen briefwisseling en zorgt ervoor dat deze 
behandeld en meegedeeld wordt aan de algemene vergadering. 
 



Met inachtneming van de cultuurpactwet en van de vigerende wetten en besluiten terzake duidt 
het bestuur de officiële vertegenwoordigers van de jeugdraad aan in beheers- en 
bestuursorganen en op vergaderingen en/of plechtigheden. 
 
ARTIKEL 8: Beslissingen
Het bestuur beslist bij meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden.  Bij staking van 
stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering beslissend, behalve bij geheime 
stemmingen.  In dit laatste geval dient tijdens dezelfde vergadering een tweede stemronde 
georganiseerd te worden. 
 
Als er gestemd wordt over personen of functies gebeurt dit geheim.  Bij staking van stemmen dient 
tijdens dezelfde vergadering een tweede en derde stemronde georganiseerd te worden.  Nadien 
gebeurt bij staking van stemmen  loting. 
 
Op verzoek van een lid van het bestuur kan een minderheidsnota aan de besluiten en/of adviezen 
worden toegevoegd.  Deze minderheidsnota’s maken onafscheidelijk deel uit van de genomen 
beslissingen en/of geformuleerde ontwerpadviezen. 
 
 

_______________________________________  
 
 


