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JCI  BELGIUM FOUNDATION: REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE 
 
Art.1 - BIJDRAGEN 
 
De bijdrage van de effectieve en toegetreden leden wordt op 400 euro bepaald.  
 
Art. 2 - ALGEMENE VERGADERING 
 
Bij toepassing van artikel 12 der statuten en op vraag van twee effectieve leden 
minstens zestig (60) dagen vóór de vergadering van de Algemene Vergadering, zal 
een punt op de dagorde kunnen worden aangevraagd. 
 
Art. 3 - REKENINGEN 
 
Bij toepassing van artikel 15 der statuten, laatste alinea, zullen de financiële toestand 
en het overzicht der beleggingen moeten worden voorgelegd overeenkomstig een 
genormaliseerd geschreven verslag, om een regelmatige controle en opvolging ervan 
mogelijk te maken. Deze documenten zullen gehecht worden aan het proces-verbaal 
van de vergadering van de Raad van Bestuur.  
 
Art. 4 - VERKIEZINGEN 
 
Bij toepassing van artikel 20 der statuten, is de uittredende Raad van Bestuur belast 
met het valideren van de kandidaturen ontvangen binnen de termijnen, voor de 
functies in de schoot van de toekomstige Raad van Bestuur, met last verslag uit te 
brengen aan de Statutaire Algemene Vergadering waarop de verkiezingen zullen 
plaatsvindend. 
 
De kandidaat dient er zich van te vergewissen dat zijn kandidatuur wel degelijk 
binnen de termijnen is neergelegd, hetzij ten laatste de vijftiende dag vóór de 
Algemene Vergadering, om middernacht. Ingeval van betwisting, is de bewijslast van 
de neerlegging vrij en ze hoort de kandidaat toe die er bijgevolg zorg zal voor dragen 
zijn kandidatuur eventuele op aangetekende wijze toe te zendend of zich een 
ontvangstmelding te doen afleveren door het secretariaat van de vereniging of door 
elk ander lid van de Raad van Bestuur. 
 
Art 5 – STEMTELLING 
 
Bij toepassing van artikel 21 der statuten zal de stemming en de telling ervan, met de 
aankondiging van de resultaten, georganiseerd worden onder de leiding van een 
kiescollege samengesteld uit een uittredend bestuurder en twee stemopnemers 
aangeduid door de Algemene Vergadering. 
 
Ingeval van ex aequo bij de stemming voor de verschillende posten en functies, is het 
de oudste kandidaat in orderdom die verkozen zal zijn. 
 
Art 6 - OVERDRACHT   
 
Bij toepassing van artikel 3 en 22 der statuten zal er jaarlijks een som van minimum 
1.000 Euro en maximaal 4.000 Euro toegekend worden aan de vzw JCI Belgium na 
voorlegging van een concreet project. 
De Raad van Bestuur beslist over de toekenning en bepaalt jaarlijks de som. 
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