vzw Leefhuis Sint-Jan
Goudensterstraat 21
9000 Gent
Ondernemingsnummer: 0435.720.832

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

De vzw Leefhuis Sint-Jan werd opgericht door de Algemene Vergadering d.d. 10 januari 2007. De
publicatie van deze statuten werd opgenomen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad d.d. 26
februari 2007.
Over een wijziging van deze statuten werd beslist op de Algemene Vergadering d.d. 28 april 2012.
Publicatie van deze aanpassing van de statuten gebeurde in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad d.d.
06 juni 2012.
De doelstelling van de vzw Leefhuis Sint-Jan zoals opgenomen in de statuten luidt:
“De vereniging heeft tot doel, met uitsluiting van elk winstoogmerk, het Christelijk gedachtegoed en
zijn toepassing te propageren en te helpen verdiepen in een oecumenisch perspectief.
Daartoe neemt ze de nodige initiatieven.
Ook kunnen, onder de verantwoordelijkheid en binnen de doelstellingen van de vzw, groepen en
personen gebruik maken van de infrastructuur.
De vereniging wil duidelijk in consensus zijn met de beleidslijnen van de diocesane overheid van de
Rooms Katholieke Kerk”.
Een van de initiatieven van de vzw Leefhuis Sint-Jan was in 2006 de oprichting, onder de koepel van
het Leefhuis Sint-Jan, van een patristisch leerhuis, het Leerhuis van de Kerkvaders, met als
doelstelling het ontsluiten van de rijkdom van de patristische en ongedeelde Kerk waar mensen een
meerwaarde in kunnen in vinden om hun christelijk leven diepgang en vorm te geven.
In de eerste plaats werd niet een zuiver ‘wetenschappelijke’ of kerkhistorische ontsluiting beoogd,
maar eerder een spirituele. Kennis en inzicht zijn hiervoor nodig maar toch gaat de eigenlijke zorg uit
naar de verrijking van hart en leven, naar een dieper en bewuster ingroeien in het mysterie van de
Kerk, naar een bewustere en vollere ontmoeting met de levende Heer. Het aanbod kreeg een
oecumenische kleur, waarbij vooral de gemeenschappelijke wortels die gedeeld zijn met de orthodoxie
het terrein van de verkenning zijn.
Dit wordt gerealiseerd met een vijfjarige (2006-2011, 2011-2016) lessenreeks over de Kerkvaders,
losse conferenties, leesavonden, een tweejaarlijkse studiereis en een tweejaarlijks colloquium.
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Het Leefhuis Sint-Jan treedt ook receptief op en biedt regelmatig tijdelijke of periodieke huisvesting
voor activiteiten van groepen die de doelstelling van het Leefhuis Sint-Jan willen onderschrijven.
Naast de wettelijk verplichte statuten die meer bedoeld zijn als algemene richtlijn voor de vzw en
uiteraard voor de oprichting ervan, is het aangewezen dat er voor het functioneren en de dagelijkse
praktijk van de vzw ook een huishoudelijk reglement (reglement van inwendige orde of intern
reglement) opgemaakt wordt, waarin ondermeer de taakverdeling binnen het beheer, de organisatie
van vergaderingen, de werking enz. beschreven worden.
Voorliggend huishoudelijk reglement is een aanvulling op de statuten van de vzw en geldt tevens als
organisatienota, zoals bedoeld in de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers.

Art. 1. De leden van de VZW
De vereniging bestaat uit effectieve leden en toegetreden leden.
Effectieve leden: zijn diegenen wiens naam is vermeld in het ledenregister dat op de zetel van de
vereniging wordt bijgehouden, die deel uitmaken deel uit van de Algemene Vergadering en er ook
stemrecht hebben.
In de statuten staat vermeld hoe iemand lid kan worden van de vzw.
Toegetreden leden: zijn lid van de vereniging, maar geen lid van de Algemene Vergadering en hebben
geen stemrecht.
Toegetreden leden zijn niet-effectieve leden. Dit wil zeggen dat ze wel lid zijn van de vereniging,
maar niet participeren aan het beleid. De toegetreden leden hebben enkel die rechten en verplichtingen
die hen uitdrukkelijk zijn toegekend in dit huishoudelijk reglement.

Art. 2. Hoe is de vzw georganiseerd?
De vzw bestaat verplicht uit twee organen: de algemene vergadering en de raad van bestuur. Het
bestuur van de vzw is in handen van de raad van bestuur, terwijl de belangrijke beslissingen door de
algemene vergadering worden genomen.
In de statuten wordt ook de oprichting van een derde orgaan voorzien, te weten de personen aan wie
het dagelijks bestuur wordt opgedragen.
De algemene vergadering is het belangrijkste orgaan van de vzw.
De algemene vergadering bestaat uit alle effectieve leden van de vereniging.
Ieder jaar moet de algemene vergadering volgende zaken verplicht goedkeuren:
o het jaarverslag van de vzw
o de jaarrekening
o de begroting
o de kwijting (of ontlasting) van de bestuurders (voor de verantwoordelijkheid van hun daden
voor de werking van de vzw)
De vzw moet minstens een algemene vergadering per jaar houden.
Een besluit van de algemene vergadering is ook vereist voor:
o de wijziging van de statuten;
o de aanvaarding en de uitsluiting van een lid;
o de benoeming en de afzetting van de bestuurders;
o de ontbinding van de vereniging;
o de omzetting van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk;
o alle gevallen waarin de statuten dat vereisen.
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Van iedere vergadering worden notulen gemaakt.
De wet voorziet dat de vereniging een register (notulen) houdt van de beslissingen genomen door de
algemene vergadering, dat door alle leden kan worden geraadpleegd.
Raad van bestuur
De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het dagelijkse beheer van de vzw.
De raad van bestuur heeft een algemene bevoegdheid inzake het bestuur en de vertegenwoordiging
van de vereniging. Bovendien beschikt de raad van bestuur over een restbevoegdheid. De raad van
bestuur is bevoegd voor alle aangelegenheden die de wet niet uitdrukkelijk aan de algemene
vergadering verleent.
De raad van bestuur:
o zorgt voor de dagelijkse aansturing van de vzw en alle zaken die de wet niet uitdrukkelijk aan
de algemene vergadering voorbehoudt
o neemt minder belangrijke beslissingen
o vertegenwoordigt de vereniging
De taakverdeling van de functies binnen de raad van bestuur is de volgende:
o de voorzitter heeft de leiding van de vereniging en ziet toe op de goede werking ervan. Naar
buiten toe verbindt hij de vereniging met zijn handtekening. Hij waakt erover dat de
vergaderingen regelmatig plaatsvinden en dat de agenda wordt opgesteld. Hij leidt de
besprekingen en zorgt voor het nemen en opvolgen van de beslissingen.
o de secretaris is verantwoordelijk voor het voeren van de correspondentie, het verzenden van
de uitnodigingen voor de vergaderingen, het opmaken en bijhouden van de notulen van de
vergaderingen, het opmaken en bijhouden van de ledenlijst en het opstellen van het
jaarverslag.
o de penningmeester is belast met het beheer van de financiën van de vereniging en het opstellen
van de jaarlijkse begroting en de jaarlijkse rekening. Hij oefent ook supervisie uit op de
boekhouding.
o de bestuurders. Bestuurders kunnen voor een bepaalde welomschreven taak worden
aangeduid.
Van iedere vergadering worden notulen gemaakt.

Overdracht van het dagelijks bestuur.
Als de activiteiten van een vzw een zeker gewicht krijgen, zijn regelmatig een reeks van maatregelen
en acties vereist om het dagelijks bestuur van de vereniging te verzekeren. Het kan vervelend en te
formeel zijn telkens de raad van bestuur bijeen te roepen om dit te doen. Daarom is het nuttig zijn dat
de raad van bestuur het dagelijks bestuur aan een of meer personen opdraagt.
De handelingen van dagelijks bestuur zijn de bestuurshandelingen die de noden van het dagelijks
leven van de vereniging niet overstijgen of die zowel wegens hun geringe belang als wegens de nood
aan een snelle oplossing geen optreden van de raad van bestuur verantwoorden.

Art. 3. Toetreding en ontslag
Nieuwe effectieve leden worden aanvaard bij beslissing van de algemene vergadering.
Elk effectief lid kan uit de vereniging treden door het indienen van zijn ontslag bij de raad van bestuur.
Een effectief lid kan slechts worden uitgesloten door de algemene vergadering, met twee derde
meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigende leden.
Een toetredend lid treedt toe tot de vereniging door het storten van een jaarlijkse bijdrage.
Voor toegetreden leden is geen formele terugtrekkingsprocedure voorzien. Een toegetreden lid kan op
elk moment ontslag nemen uit de vzw en wordt geacht ontslag te nemen wanneer hij niet meer voldoet
aan de inhoudelijke voorwaarden zoals opgenomen in het huishoudelijk reglement. De uitsluiting van
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een lid geschiedt op voorstel van de Raad van Bestuur door de Algemene Vergadering die zich
uitspreekt bij tweederde meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Art. 4. Rechten en verplichtingen van de leden
Alle leden zijn gebonden door het huishoudelijk reglement.
Alle leden hebben recht op het contactblad.
Alle leden worden via dit kanaal of via mailing of via de website op de hoogte gesteld van de
activiteiten georganiseerd door het vzw Leefhuis Sint-Jan en het Leerhuis van de Kerkvaders.
De toegetreden leden hebben het recht de lessencyclus en/of de leesavonden regelmatig te volgen en
waarvoor ingeschreven werd.

Art. 5. Bijdrage
De effectieve leden zijn tot geen bijdragen verplicht, maar kunnen wel vrijwillig inbrengen of
bijdragen storten.
De toegetreden leden betalen een jaarlijkse bijdrage.
Alle leden die deelnemen aan de activiteiten van de vzw betalen hiervoor een afzonderlijke bijdrage.

Art. 6. Verzekering
De vereniging heeft een Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid en Ongevallenverzekering afgesloten
voor de vzw, een algemene Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid voor de lesgevers en de cursisten, de
leden van de raad van bestuur en een collectieve polis Gemeen Recht Ongevallen voor de vrijwilligers.

Art. 7. Gebruik van de lokalen
Voor het gebruik van de kapel, de lesruimte, de ontmoetingsruimte, de vergader- en de
verblijfsaccommodatie bestaat er een afzonderlijk reglement, dat aan de gebruikers ter beschikking
wordt gesteld.

Art. 8. Archief
Alle documenten betreffende de vzw Leefhuis Sint-Jan worden door de secretaris bijgehouden in een
daarvoor speciaal bestemde kast in de vergaderzaal op de bovenverdieping van het Leefhuis.
Elk lid, kan tijdens de normale arbeidsuren dit archief raadplegen.
Interessante documentatie of naslagwerken worden eveneens in de bibliotheek in de vergaderzaal op
de bovenverdieping van het Leefhuis bewaard en kunnen door elk lid worden geraadpleegd.

Art. 9. Wijziging van het huishoudelijk reglement
Dit huishoudelijk reglement treedt in werking op 16 september 2012.
Het huishoudelijk reglement en elke wijziging ervan wordt op voorstel van de raad van bestuur bij
gewone stemming door de algemene vergadering goedgekeurd en aan alle leden bekendgemaakt.
De raad van bestuur die het huishoudelijk reglement opstelt en goedkeurt, maakt dit ook kenbaar door
publicatie in het contactblad.
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Art. 10. Communicatie
Het dagelijks bestuur informeert de leden over de activiteiten van de vzw Leefhuis Sint-Jan (met
ondermeer het Leerhuis van de Kerkvaders) op de volgende manier(en):
o via een map ter inzage in de vergaderzaal op de bovenverdieping van het Leefhuis,
o via een mondelinge aankondiging op de cursussen,
o via de website van het Leefhuis,
o via een mailing aan de leden en
o bij gelegenheid via een rubriek in het contactblad.
Gedaan te Gent, op 14 september 2012

Vzw Leefhuis Sint-Jan, Huishoudelijk reglement

Versie 2012-09-14

5

