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VLAAMS GENOOTSCHAP VAN SANTIAGO DE COMPOSTELA

HuishoudelÍik Reglement 2010

Art. 1 - Soorten leden, aanvaarding
De statuten onderscheiden toegetreden leden, effectieve leden, steunende leden en ereleden. (art. 5

en 6).

Wie zich voor lidmaatschap heeft aangemeld bij de ledendienst en de bijdrage voor het lopende jaar
heeft betaald, wordt geregistreerd als toegetreden tid. De jaarlijkse bijdrage geldt voor de inwonende
leden van het gezin.

Voor het verwerven van het effectief lidmaatschap moet naar de raad van bestuur een aanvraag
worden gestuurd. De raad van bestuur legt vervolgens de kandidatuur voor aan de algemene
vergadering die over de aanvaarding beslist.
Steunende teden zijn leden die het genootschap financieel of materieel helpen en die door de raad
van bestuur als steunend lid worden aanvaard.
Ë,releden zijn personen die zich op een bijzondere wijze hebben onderscheiden in het kader van het
genootschap of van de SÍnt-Jacobsbedevaart en die, op voordracht van de raad van bestuur, door de
algemene vergadering als erelid worden aanvaard.

Art.2 - Rechten en plkhten van de leden
Alle toegetreden en effectieve leden onlvangen het driemaandelijks tijdschrift "De Pelgrim" evenals

de nieuwsbrief "HOLA". Ze kunnen deelnemen aan de activiteiten van het genootschap tegen de
voorwaarden die gelden voor leden. Toegetreden en effectieve leden die ten laatste op de dag van
de jaarlijkse algemene vergadering hun bijdrage voor het lopende jaar nog niet hebben betaald,
worden als ontslagnemend beschouwd.

tot actieve inzet ten bate van het genootschap. Hun betrokkenheid
komt ook tot uiting in deelneming aan de algemene vergaderingen. Effectieve leden die zonder

Effectieve leden verbinden zich

kennisgeving op twee opeenvolgende algemene vergaderingen afiruezig blijven, worden als effectief
lid geschrapt maar behouden hun status van toegetreden lid.

Over bestedíng van middelen die door steunende leden worden aangereikt, behoudt de raad van
bestuur het volle beslissingsrecht.
Het erelidmootschap is een blijk van waardering maar het sluit geen speciale rechten of plichten in.
Art. 3 - Raad van bestuur
De raad van bestuur staat in voor de dagelijkse werking en voor de praktische uitvoering van de
b.eleidslijnen die door de algemene vergadering zijn getrokken. Daartoe kan de raad van bestuur tot
interne taakverdeling overgaan en werkgroepen oprichten
Tegen eind november van elk jaar stelt de raad van bestuur een werkingsprogramma voor het
daaropvolgende jaar op. Dit jaarprogramma wordt gepubliceerd in de nieuwsbrief van het
genootschap.

Art 4. - Kosten
Vrijwilligers worden voor hun prestaties niet vergoed. Verplaatsingen worden terugbetaald tegen het
tarief van het openbaar vervoer. Uitzondering wordt gemaakt voor wie'zich uit de aard van ziln
jaar door
bezigheden met de wagen moet verplaatsen" Hij ontvangt de kilometervergoeding die elk
de overheid wordt vastgesteld. Andere kosten worden vergoed na het voorleggen van de
bewijsstukken. Telefoonkosten worden forfaitair of na voorlegging van de nodige stukken
terugbetaald. Voor andere kosten is een voorafgaandelijk akkoord nodig van de penningmeester.

