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1 Statutaireenalgemenebepalingen
1.1 Bepaling
“KoninklijkeNucleavzw”iseenverenigingzonderwinstoogmerk,alspersoneelsvereniging
vandevolgendestichtendebedrijven:SCK•CEN,VITO,BELGONUCLEAIREenIRMM.De
verenigingisopgerichtvooronbepaaldetijdenheefttotdoelhetbevorderenvanhet
sportieve,cultureleenontspanningslevenvanhaarleden,doorondermeer:






hetterbeschikkingstellen,onderhoudenenbeherenvandenodigeinfrastructuur,
hetinrichtenvansportactiviteiten,
hetinrichtenvansocioǦcultureleactiviteiten,
hetinrichtenvanontspanningsǦenopvoedendeactiviteiten,
hetinrichtenvanlessenmeteensportiefofopvoedendkarakter.

Omhetdoelvandevzwtebereikenenzobreedmogelijktehouden,werdende
werkzaamhedenvandeverenigingonderverdeeldinsecties,daarwaarnodigaangevuld
metnevensecties.
DezetelvandeverenigingisgevestigdteMol,Boeretang200enbehoorttothet
gerechtelijkarrondissementTurnhout.
DestatutenwerdengepubliceerdinhetBelgischStaatsbladop04/02/2014.

1.2 Leden
Erzijn3soortenleden:




werkelijkeleden,
aangenomenleden,
genodigden.

Werkelijkeleden
Depersoneelsledenengepensioneerdenvandedeelnemendebedrijvenkunnenals
werkelijklidaansluiten.
Alsdeelnemendebedrijvenwordendevolgendestichtendebedrijvenaanzien:SCK•CEN,
VITO,BELGONUCLEAIREenIRMM
DeRaadvanBestuurbepaaltdetoetredingsvoorwaardenvoordekandidaatǦaangenomen
bedrijvenensluitmetelkdeelnemendbedrijfeenovereenkomstafdiedewederzijdse
rechtenenverplichtingenvastlegt.
Aangenomenleden
Devolgendepersonenkunnenalsaangenomenledenaansluiten:



de inwonende partner van de  personeelsleden en gepensioneerden van de
deelnemendebedrijven,
de kinderen van de personeelsleden en gepensioneerden van de deelnemende
bedrijventotenmethetjaarwaarinze25jaarworden,
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denabestaandepartnervandeoverledenpersoneelsledenengepensioneerdenvan
dedeelnemendebedrijveneninwonendegezinsleden,
de kinderen van de overleden personeelsleden en gepensioneerden van de
deelnemendebedrijventotenmethetjaarwaarinze25worden,
destagiairsbijdedeelnemendebedrijvenenhuninwonendepartner,
depersoneninopleidingbijdedeelnemendebedrijvenenhuninwonendepartner.

Genodigden
Wanneereenpersoonnietaandevoorwaardenvoldoetomwerkelijklidofaangenomenlid
vandeverenigingteworden,kanmeneenuitnodigingtoestaanvoordeduurvan1jaar.
Totdecategorievangenodigdenbehoren:









Familiegenodigden:kinderen,dieinhetjaarvanlidmaatschapouderdan25zijnof
worden,van(overleden)werkelijkeleden,hunpartnerenhunkinderentotenmethet
jaarwaarinze25worden.
Regiegenodigden:personeelinregie,permanenttewerkgesteldophetdomeinvan
eendeelnemendbedrijf.
Ereleden:vroegerebestuurders(ledenvandeRaadvanBestuur)encommissarissen
van NucleaǦsecties kunnen als 'erelid' voorgedragen worden door de Raad van
Bestuur, waardoor zij NucleaǦlid kunnen worden aan het tarief van een familieǦ of
regiegenodigde.
Sympathisanten:onderdezecategoriewordendeledenbegrependieinhetverleden
actief hebben deelgenomen aan alle activiteiten van een sectie, maar om diverse
redenen nog alleen wensen deel te nemen aan de festiviteiten ingericht door de
sectie.
Externe genodigden: alle personen die niet vallen onder de hierboven vermelde
groepen.

DeRaadvanBestuurbehoudtzichhetrechtomǦnaoverlegmethetsectiebestuurǦ
genodigdenteweigeren.

AlgemeneVergadering

1.3

DeAlgemeneVergaderingishethoogsteorgaanvandevereniging.Debestuurdersworden
doordeAlgemeneVergaderingbenoemd.Debenoemingvanelkebestuurderkandoorde
AlgemeneVergaderingopgelijkwelkogenblikherroepenworden.Debestuurderskunnen
herkozenworden.Hetmandaatvandeuittredendebestuurderseindigtonmiddellijknade
jaarlijkseAlgemeneVergadering.DesamenstellingvandeRaadvanBestuurwordtjaarlijks
inhetBelgischStaatsbladgepubliceerd.
NaasthetmandaterenvandeledenvandeRaadvanBestuur,behoorthetooktotdetaken
vandeAlgemeneVergaderingomgemandateerdeledenvandeRaadvanBestuurte
ontslaan.
DebevoegdhedenvandeAlgemeneVergaderingzijn:




hetwijzigenvandestatutenopvoorstelvandeRaadvanBestuurofminstens1/3van
dewerkelijkeleden;
hetjaarlijksaanstellenvan2rekeningtoezichters;
hetbenoemenenafzettenvanbestuurdersenrekeningtoezichters;
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hetgoedkeurenvanbegrotingenenrekeningen;
totdevrijwilligeontbindingvandeverenigingovergaan;
deuitsluitingvanleden;
dekwijtingaandebestuurdersenrekeningtoezichters.

1.4 Lidgelden
DelidgeldenwordenjaarlijksdoordeRaadvanBestuurvastgelegd.
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2 RaadvanBestuur
DeverenigingwordtbestuurddooreenRaadvanBestuurdiebestaatuitmaximaal7leden.
ZewordendoordeAlgemeneVergaderingverkozenvooreenmandaatvan2jaar.De
samenstellingvandeRaadvanBestuurzalproportioneelgebeurenwaarbijminstens2/3van
deingevuldemandatentoegewezenmoetwordenaaneffectieveleden.Toegetredenleden
diewillenaansluitenbijdeRaadvanBestuurmoetenvoorgedragenwordendooreensectie.
Uittredendeledenkunnenzichherkiesbaarstellen.Toegetredenledenmoetenopnieuw
voorgedragenwordendooreensectieomzichherverkiesbaartekunnenstellen.
DeledenvandeRaadvanBestuurduideniederjaar,tijdensdeinstallatiezittingwelke
onmiddellijkopdejaarlijkseAlgemeneVergaderingvolgt,deVoorzitteraan.Deledenvan
deRaadvanBestuurverdelendeoverigetakenonderdeleden:éénofmeerdereViceǦ
voorzitters,deSecretarisendePenningmeester.Dezekunnensteedsherkozenworden.De
VoorzitterenViceǦvoorzittersdienenwerkelijklidtezijn.
BijafwezigheidvandeVoorzitterendeViceǦvoorzitterwijstdeRaadvanBestuur,vóórelke
vergadering,éénvandeaanwezigeledenaanomdefunctievanVoorzitterwaartenemen.

2.1 Bevoegdhedenentaken
RaadvanBestuur
AlleswatnietstatutairwordtvastgelegddoordeAlgemeneVergaderingvaltonderde
bevoegdhedenentakenvandeRaadvanBestuur.
Voorzitter
 samenroepen en voorzitten van de vergaderingen van de Raad van Bestuur en  de
AlgemeneVergadering;
 ondertekenenvandeverslagenvandevergaderingenvandeRaadvanBestuur;
 vertegenwoordigenvandevereniginginvorderingen,alseiserofalsverweerder;
 ondertekenenvanallecommunicatiedieinnaamvandeRaadvanBestuurofvande
verenigingverzondenwordt;
 verantwoordelijkvoorhetuitvoerenvanopdrachtendiedoordewetofdestatuten
voorgeschrevenzijnofvandebeslissingendoordeAlgemeneVergaderingofdeRaad
vanBestuurgenomen;
 contactpersoon en verantwoordelijk voor de organisatie en de opvolging van de
leveringvanprestatiesendienstendoorSCK•CEN/VITO;
 verantwoordelijke aanspreekpartner binnen de vereniging voor al de terreinen en
gebouwendieterbeschikkinggesteldzijnaanengebruiktwordendoordevereniging.
ViceǦvoorzitter
 vervangtdeVoorzitterbijontstentenis;
 contactpersoontussendeverenigingendeaangeslotenbedrijven.
Secretaris
 hetondertekenenvandeverslagenvandevergaderingenvandeRaadvanBestuur;
 hetsecretariaatvandeRaadvanBestuurwaarnemen;
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opregelmatigetijdstippeneencontroletellinguitvoerenvandeliquidemiddelenen
hetkasboek.

Penningmeester
 toezichthoudenopdefinanciëleverrichtingenencontroleopdeuitvoering;
 toezichthoudenopdeboekhouding;
 belastmetdecoördinatievanbegrotingenafrekeningvanhetwerkjaar;
 toezichthoudenophetbetalenvanbijdragendoordedeelnemendebedrijven;
 isbelastmettoezichtopdewerkingvandekas.
Verantwoordelijkbestuurder
Hettoezichtopdewerkingvandesectiesenopspecifiekeactiviteitenwordtverdeeldover
debestuurders.Voordesectieswaarvoordebestuurderverantwoordelijkis,behelstdit
voornamelijk:







controleopdeuitvoeringvanhetjaarprogrammaendebegroting(persectie);
begeleidingvandesectie:eventueeldeelnemenaansectievergaderingen;
navergelijkingmetdebegrotingondertekenenvandeuitgaventoelatingen;
toezichtopdienstverlenersdoordevereniginggecontracteerdvoorhetverlenenvan
eenaantaldiensten(zie5.2);
ondertekent,desgevallendsamenmetdeVoorzitter,decommunicatiedieinnaam
vandeverenigingbetreffendeeensectiegevoerdwordt;
houdttoezichtophetlidmaatschapvandeledenvandesectie.


Voorzitter:



vervangingdoorViceǦvoorzitter

ViceǦvoorzitter:

vervangingdoorVoorzitter

Secretaris:

vervangingwordtadhocaangeduiddoordeRaadvanBestuur



Penningmeester:

vervangingwordtadhocaangeduiddoordeRaadvanBestuur

2.2 Organisatie van de vergaderingen van de Raad van
Bestuur
Uitnodiging
DeRaadvanBestuurkomtbijeennaschriftelijkebijeenroepinguitgaandevandeVoorzitter
ofzijnvervanger.Indringendegevallenkantotmondelingsamenroepenovergegaan
worden.Deschriftelijkeuitnodigingmoetminstens5werkdagenvóórdevergadering
verzondenworden.Deuitnodigingmoetplaats,datumenuurvandevergadering
vermeldenalsookdevolledigeagenda.
Volmacht
ElklidvandeRaadvanBestuurmagzichdooreenanderlidvandeRaadvanBestuurlaten
vertegenwoordigen,doorzijnvolmachtovertedragen.Elklidkanmaarvanéénpersoon
volmachtdragerzijn.Elkevolmachtwordtschriftelijkvermeldaanhetalgemeen
secretariaatvóóraanvangvandevergadering.
Agenda
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Deagendavermeldtsteedshetgoedkeurenvanhetverslagvandevorigevergaderingen
vervolgensallepuntenwaarvoordooréénderledenvandeRaadvanBestuureenverzoek
vooropname,tenminste6werkdagenvoordevergadering,aandeVoorzitterenhet
algemeensecretariaatovergemaaktwerd.
Geldigheid
DeRaadvanBestuurkanslechtsgeldigbeslissenindienaanvolgendevoorwaardenvoldaan
wordt:






De gewone meerderheid der leden in functie is aanwezig of vertegenwoordigd,
behalve wanneer de vergadering een tweede maal voor een zelfde onderwerp
samengeroepenwerd,eneeneerstemaalhetvereisteaantalaanwezigennietbereikt
werd.
Het agendapunt moet op de uitnodiging vermeld zijn. Bij hoogdringendheid, en
indiendehoogdringendheideenparigdoordeaanwezigeledenerkendwordt,kunnen
ter zitting punten aan de agenda toegevoegd worden. Een stemming over het
betreffendeagendapuntkanslechtsbekrachtigdwordenopdevolgendevergadering
mitsaangekondigdalsagendapunt.
De beslissingen van de Raad van Bestuur worden bij meerderheid van stemmen
getroffen.BijstakingvanstemmenisdestemvandeVoorzitterdoorslaggevend.

Verslagen
DeberaadslagingenenbeslissingenvandeRaadvanBestuurwordenineenvoorlopig
verslagvastgelegd.Eenexemplaarvanditverslagzalzospoedigmogelijkaanelklidvande
RaadvanBestuurverzondenworden.Nagoedkeuringvanhetverslagwordteenexemplaar
vanhetdefinitieveverslagdoordeVoorzitterendeSecretarisondertekend.Ditexemplaar
wordtinhetarchiefvandeverenigingbewaard.
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3 Secties
3.1 Samenstelling
Alsledenvaneensectiewordenbeschouwd:werkelijkeleden,aangenomenledenen
genodigdendievoordesectieingeschrevenhebben.Alleledenmogenaande
evenementenvandesecties,waarvoorzeaangenomenzijn,deelnemenonderde
voorwaardenvoorzienvoordewerkelijkeleden.Hetisaangewezendatelkesectiejaarlijks
minstenséénalgemenesectievergaderingmethaarledenorganiseert.Hetsectiereglement
bepaaltdemodaliteitenvandealgemenesectievergaderingvandedesbetreffendesectie.
Voordievergaderingwordenookdegenodigdenuitgenodigd.Dedatumvandezejaarlijkse
algemenesectievergaderingwordtingemeenschappelijkakkoordmetde
verantwoordelijkebestuurdervastgesteldenmoetminstens15dagenvoorafaanhet
secretariaatvandeverenigingenaandeledenmeegedeeldworden.

3.2 Sectiebestuur
Inelkesectiewordttussendeleden,tijdenseenjaarlijksealgemenevergaderingvande
ledenvandesectieeensectiebestuurgekozen.DeRaadvanBestuurkanhierop
uitzonderingentoestaan.Deuittredendeledenkunnenzichherkiesbaarstellen.Iederlid
kanovermaximum3volmachtenbeschikken.Detaakverdelinginhetsectiebestuurwordt
volgensdebehoeftenvandesectiegeregeld.Zijzalechterminstensdecommissariseneen
secretarisbevatten.Beslissingenwordengenomenpergewonemeerderheid.Detakenvan
hetsectiebestuurbestaanminstensuit:zorgenvoordedagelijksewerkingvandesectieen
voorbereidenvandebegrotingenhetjaarprogramma.

3.3 Sectiereglement
Hetsectiebestuurstelteenhuishoudelijkreglementvoordesectieop.Ditsectiereglement
regeltdewerkingvandesectie.Hetmaggeenelementenbevattendiestrijdigzijnmetde
statutenofmetonderhaviginwendigreglementvandevereniging.Hetsectiereglement
dientdoordeRaadvanBestuurbekrachtigdteworden.Voorwijzigingvanhet
sectiereglementdientdezelfdeproceduregevolgdteworden.

3.4 Commissaris
Decommissariswordt,opvoorstelvanhetsectiebestuur,benoemddoordeRaadvan
Bestuur.Decommissarismoetlidvandesectiezijn.Hetmandaatvancommissarisis
onverenigbaarmethetmandaatvanbestuurder(RaadvanBestuur)ofmeteenbezoldigde
ofvergoedefunctiebinnendevereniging.Sectieszondersectiebestuurworden
rechtstreeksbeheerddoordeverantwoordelijkebestuurder.
Totdebevoegdhedenvandecommissarisbehoreno.a.:




organisatoren/ofbegeleidervansectieactiviteiten;
zorgenvoordegoedewerkingvandesectieenhaaractiviteiten;
opmakenenindienenvanbegrotingsaanvragenenjaarprogrammavandesectie;

p.10/22

InwendigreglementKoninklijkeNucleavzw










verantwoordelijk voor het aan de sectie toevertrouwde materieel en houdt een
inventarisbij(zieookpunt6.2);
toezichthoudenopdienstverleners(monitoren,...);
invullenvandeaanvragenvooruitgaventoelatingen(zieookpunt6.1);
verantwoordelijkvoorhetsamenroepenvanhetsectiebestuurenledenvergadering
vandesectie;maakthetverslagoverdezevergaderingenopenzendteenafschrift
aandeverantwoordelijkebestuurder;
controlevandelidmaatschappenenzonodiggeachtdegepastemaatregelentreffen;
meldingaandeRaadvanBestuurvanproblemenbinnendesectieenmetspecifieke
ledenvandesectie;
aandeRaadvanBestuuruitlegverschaffenwatbetreftdewerkingvandesectieen
doordeRaadvanBestuurkunnengehoordworden:
ƒ opaanvraagvandeRaadvanBestuuropuitnodigingvandeVoorzitter
ƒ opzijneigenschriftelijkeaanvraag.

Bovenstaandetakenmogendoordecommissarisgedelegeerdworden.

3.5 Nevensecties
Inbepaaldegevallenkanhetaangewezenzijnomaaneensectieeennevensectietoete
voegen.Ditismeestalomadministratieveredenen,bv.afzonderlijkecategorievan
lidgelden.
Decommissarisendeverantwoordelijkebestuurdervandenevensectiezijnbijvoorkeur
dezelfdepersonenalsdezevandesectiezelf.Decommissarismoetgeenlidzijnvande
nevensectie.
Indiendesectieeenjaarlijksealgemenesectievergaderinghoudt,zullenookdeledenvan
denevensectiehieropuitgenodigdworden.
Desectiebeslistinsamenspraakmetdeverantwoordelijkebestuurderofervoorde
nevensectieeenafzonderlijksectiereglementwordtopgesteld,ofereenafzonderlijk
sectiebestuurnodigisenofereenafzonderlijkejaarlijksebegrotingwordtopgesteld.
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4 Bezoekerskaarten
4.1 Algemenebezoekerskaarten






Algemenebezoekerskaartenkunnengebruiktwordenvoorallesectieswaarvoorgeen
afzonderlijkebezoekerskaartenterbeschikkingzijn.
Elk lid, met een leeftijd van minimaal 16 jaar, kan iemand uitnodigen voor een
activiteitwaarbijhij/zijzelfaangeslotenis.Hetaantalalgemenebezoekerskaarten
wordt beperkt tot max. 10 per jaar, per sectie en per lid. Uitzonderingen kunnen
toegestaan worden mits tijdig aanvraag te doen aan de Raad van Bestuur via het
secretariaat.
Hetaantalbezoekerswordtbeperkttot2personenperdagenperlid.Deuitnodiger
moetdebezoeker(s)vergezellen.
DeprijsvandebezoekerskaartenwordtelkjaarbepaalddoordeRaadvanBestuur.
DebezoekerskaartendienenvoorafbetaaldtewordenophetNucleaǦsecretariaat.

4.2 Bezoekerskaarten‘Zwemmen’




De  bezoekerskaart voor 5 of 10 beurten staat op naam van het NucleaǦlid dat
verantwoordelijkisvoordebezoeker.
Hetinwendigreglementvandesectieisterplaatseteraadplegen.Verdereinformatie
wordtadǦvalvasbekendgemaakt.
DeprijsvandebezoekerskaartenwordtelkjaarbepaalddoordeRaadvanBestuur.
DebezoekerskaartendienenvoorafbetaaldtewordenophetNucleaǦsecretariaatof
terplaatseophetstrand.

4.3 Bezoekerskaarten‘Golf’(Greenfee)







DebezoekermoetlidzijnvandeKoninklijkeBelgischeGolffederatie(KBGF)ofvan
eengelijkaardigefederatievaneenanderland.
De bezoekermoeteen minimum aangolfvaardigheid bewijzen doortebeschikken
overeenEGAExactHandicapvan36oflager.
De bezoeker betaalt een greenfee. De greenfee geeft het recht tot spelen van
maximum18holes.
Bezoekers in groepsverband zijn mogelijk mits tijdig af te spreken met het
secretariaatvandegolfsectie.
Bezoekersmoetenzichrichtennaardetraditionelegedragsregelsvandegolfspelers
inhetalgemeenendelokaleclubregelsinhetbijzonder.
Hetinwendigreglementvandesectieisterplaatseteraadplegen.Verdereinformatie
wordtdoorhetsectiebestuuradǦvalvasbekendgemaakt.

p.12/22

InwendigreglementKoninklijkeNucleavzw

5 Personeel
5.1 Personeelinnormaledagtaakterbeschikkinggesteld
doordevereniging
HetpersoneelvandeverenigingressorteertdirectonderhetgezagvandeRaadvan
Bestuur.VoordedagelijksewerkingwordtdeuitvoeringvanditgezagdoordeRaadvan
BestuuraandeSecretarisofzijngevolmachtigdeopgedragen.
DeRaadvanBestuurvandeverenigingbepaaltdeinhoudvandeopdrachtenwelkeaandit
personeelzullenwordentoevertrouwd.Hetuurroosterwaarindezeopdrachtenworden
uitgevoerd,wordteveneensingemeenschappelijkoverlegopgesteld.
Algemeensecretaris
DealgemeensecretarisishiërarchischondergeschiktaandeSecretaris.
Functiebeschrijving:ziebijlage.

5.2 Dienstverleners
UitbatersvandeNucleaSportclub
DeuitbatervandeNucleaSportclubiscontractueelgebondenaandeRaadvanBestuur,die
voordedagelijksewerkingvandeNucleaSportclubdelegeertaandeverantwoordelijke
bestuurdersvoordeNucleaSportclub.
Monitoren
Demonitorenzijnondergeschiktaandecommissarisvandesectie.Dezewaaktophet
nalevenvandeovereengekomendiensten.DevergoedingenwordendoordeRaadvan
Bestuurvastgesteld.DeuitbetalingenvandedoordeRaadvanBestuurtoegestane
monitorenwordenuitgevoerddoordealgemeensecretaris.
Strandbewaking
Eenoproepvoorjobstudentenvoordefunctievanredderophetstrandvoordemaanden
julienaugustuszaljaarlijksadǦvalvasbekendgemaaktworden.Dekandidatenmoeten
minstens18jaarzijneninhetbezitzijnvaneenhogerreddersbrevetvanhetlopendejaarof
vaneenbijscholingsattestvanhetlopendejaar.DeRaadvanBestuurdoeteenkeuzeuitde
kandidaten.
DevoorwaardenvantewerkstellingwordenjaarlijksdoordeRaadvanBestuurvastgelegd.
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6 Algemenerichtlijnen
6.1 Uitgaven–aankopen–werkaanvragen
Uitgaventoelatingen
 Een uitgaventoelating is een document dat toelating verleent tot het betalen van
facturenen/ofrekeningendieovereenkomenmetdevoorafgebudgetteerdeuitgaven
voorhetlopendejaar.
 Facturendienenalsfacturatieadrestebevatten:KoninklijkeNucleavzw,Boeretang
200,2400Mol.
 De uitgaventoelatingen dienen door de commissaris van de betrokken sectie voor
betalingvoorgelegdtewordenaanhetsecretariaatdatvoordeverdereafhandeling
zorgt.
 Alle uitgaventoelatingen dienen vergezeld te zijn van de nodige (originele)
bewijsstukken.Vanafeenbedragvan€500moeteenfactuurvoorgelegdworden.
 Allevereisteinlichtingenmoetenduidelijkopdeaanvraagvermeldworden.
 Voor betalingen door overschrijving dient het nummer van postǦ of bankrekening
vermeldteworden.
 De commissarissen dienen het budget van hun sectie te beheren als een goede
huisvader(o.a.doorvooralleuitgaventoelatingenvoorhunsectienategaanofhet
goedgekeurdebudgetdebetreffendeuitgavetoelaat).
 Indien uitgaven worden gepland die niet voorzien werden in het budget, dient de
betrokkencommissariseerstgoedkeuringtevragenaandeRaadvanBestuur.Indien
hetgaatomuitgaven€d500,dankunnendezegoedgekeurdwordenviaonderlinge
communicatietussendeledenvandeRaadvanBestuur.
 Aandecommissarissenwordtgevraagdverschillendeoffertestevergelijkenalvorens
groteaankopentedoen(groteaankopen=aankopenvoormeerdan€2.500).Voor
groteroutineaankopen/opdrachtenmoetenomde5jaarnieuweoffertesgevraagd
worden. Voor periodiek onderhoud dient een overeenkomst opgesteld te worden
tussendeRaadvanBestuurendecontractantbijhetbeginvanhetwerkingsjaar.
 Indiendeuitgavebetrekkingheeftopverplaatsingskosten,dientdeafstandberekend
tewordenvolgensdenormaaltevolgenweg.DeRaadvanBestuurlegtjaarlijksdeze
tarievenvast.
 De algemeen secretaris vergelijkt de aanvragen met de detailposten van de
toegestane begroting en het uitgavensaldo van de sectie. Indien deze niet in
overeenstemmingzijn,wordendecommissarisendeverantwoordelijkebestuurder
verwittigd.
 Indiendeaanvraagaandeeisenvoldoet,wordtzeterondertekeningvoorgelegdaan
deverantwoordelijkebestuurderendePenningmeester.Deuitvoeringwordtgedaan
doordealgemeensecretaris.
WerkaanvragenvoordetechnischeDienstenSCK•CEN
Allewerkaanvragenvoordezedienstenmoeteningediendwordenvolgensdeinterne
procedures.
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6.2 Inventaris











Alhetmaterieeldateigendomisvandeverenigingwordtjaarlijksopgenomenineen
inventaris,opgemaaktpersectie.Eenexemplaarvandezeinventarispersectiewordt
jaarlijks, samen met de budgetaanvraag voor het volgende werkjaar aan het
algemeensecretariaatgestuurd,waardemeestrecenteversiewordtbewaard.
Deinventaris,opgesteldopformulierenadhoc,dienteenbeschrijvingtegevenvan
het materieel, de hoeveelheid, de staat en de plaats waar het zich bevindt, het
aanschafjaarendeaanschafwaarde.
Alleaangekochteofverkregengoederenmoetenbijontvangstonmiddellijkdoorde
commissariswordeningeschrevenengecatalogeerdopdeinventaris.
Ingevalvanbeschadigingofverliesvanhetmaterieelmoetdoordecommissariseen
verslag aan de algemeen secretaris overgemaakt worden; deze zal de Raad van
Bestuurinlichten.
DecommissarisisverantwoordelijktegenoverdeRaadvanBestuurvoormaterieelof
lokalenterbeschikkinggesteldvandesectie.
Ingevalvanontslagvandecommissaris,isdezeverplichtdeinventarissamenmethet
materieelaanzijnopvolgerovertemaken.
Dealgemeensecretarisheeftdebevoegdheidomdeinventaristecontroleren.

6.3 Kalenderenreservatievanlokalenensportterreinen
Deaanvragenvoorreservatiesvansportterreinen,–lokalenofdevergaderzaalvande
verenigingdienen,metvermeldingvanaardvandemanifestatie,datum,beginǦeneinduur,
aandealgemeensecretarisovergemaakt
Inprincipezalhetgebruikvanhetbetrokkenlokaaltoegestaanwordenaandeeerste
aanvrager,nochtanszaldeRaadvanBestuurelkgevalvanoverboekingafzonderlijkkunnen
beoordelen.
Dealgemeensecretariszaleenkalendervandemanifestatiesbijhouden.

6.4 Communicatie
Inkomendeschriftelijkecommunicatie
Decommunicatievanalgemeenbelangofbetreffendedeadministratievandevereniging
dientgerichtaanhetadresvanKoninklijkeNucleavzw.
Decommunicatiedienietrechtstreeksophetsecretariaattoekomt,dientdoorde
ontvangeronmiddellijkaanhetsecretariaatovergemaakt.Allebelangrijkeinformatie
wordtgearchiveerdenkanterbeschikkinggesteldwordenvandebetrokkenen.
Uitgaandeschriftelijkecommunicatie
Allecommunicatiedieinnaamvandevereniginggevoerdwordt,ofinverbandmetNucleaǦ
activiteitenaanderdengerichtwordt,dientvooruitvoeringaanhetsecretariaat
overgemaakt.DezebrievenwordendoordeVoorzitterondertekend.Afhankelijkvanhet
belang,degraadvanengagementofhetonderwerpbeslistdeVoorzitterdebriefmedete
latenondertekenendooréénvandeledenvandeRaadvanBestuur.Hetgebruikvandetitel
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"Voorzitter"bijdeondertekeningisuitsluitendaandeVoorzittervandeRaadvanBestuur
voorbehouden.
Allebelangrijkeinformatiewordtgearchiveerdenkanterbeschikkinggesteldwordenvan
debetrokkenen.
6.5

Mededelingen

Voorinlichtingennoodzakelijkomhaaropdrachttevervullen,kandeverenigingaande
secretariatenvandedeelnemendebedrijvenmededelingenoverhandigen.
DemededelingenzullenaanhetNucleaǦsecretariaatovergemaaktwordendatzorgtvoor
deverspreiding.
Publicatieswaarbijeenverantwoordelijkeauteurwordtvermeld,dienenvooraf
goedgekeurdtewordendoordebetreffendepersoon.
6.6

Verzekeringenenongevalsaangiften

NucleaǦledenzijnenkelverzekerdvoorBurgerlijkeAansprakelijkheidviadepolisvande
vereniging.
KoninklijkeNucleavzwisnietaansprakelijkvoorpersoonlijkeschadedieledenlijdenten
gevolgevandeelnameaanactiviteitenvanKoninklijkeNucleavzw.Vooreenprivé
ongevallenverzekering,dieeigenschadedekt,dienenalleledenzelftezorgen.
Elkongevalm.b.t.BurgerlijkeAansprakelijkheiddientdeeerstvolgendewerkdagaande
algemeensecretarisgemelddoordebetrokkene.
6.7

Persoonlijkegegevensvandeleden

Depersoonlijkegegevensvandeledenwordenenkelgebruiktinhetkadervandegoede
werkingvanKoninklijkeNucleavzwenzijnsecties.
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7 Sancties
7.1 Soortenaard
Desanctiesdietegenéénofmeerdereledenvandeverenigingkunnengetroffenworden
zijnvantweeërleiaard:



vangeldelijkeaard,
vandisciplinaireaard.

Sanctievangeldelijkeaard
Hetopleggenvaneenvergoedingm.b.t.opzettelijkvernieldeofvanslordiggebruikteen
beschadigdevoorwerpen,toestellenofuitrustingdiedoordeverenigingterbeschikking
gesteldzijnvandeleden.Ditzelfdegeldtookvooralleanderegoederen,roerendeen
onroerende,waaroverdevereniginghetbeheerheeftofeigenaaris.
Opmerking:deverenigingkanweigerenuitgavenenonkostentebetalengedaandooreen
lidzonderdathij/zijvoorafschriftelijketoelatingvandeRaadvanBestuurbekomenheeft
(bijvoorbeelddoormiddelvaneenuitgaventoelating).
Sanctievandisciplinaireaard
Dezesanctiewordttoegepastvooréénofmeerdereledenvandeverenigingbijeen
overtredingvandereglementenofstatuten.Zekanbestaanuiteenblaam,eentijdelijke
schorsingvandeelnameaandeactiviteitenvaneensectieofdeuitsluitingalslidvande
vereniging.InditlaatstegevaldientdestrafmaatregeluitgesprokendoordeAlgemene
Vergadering.

7.2 Procedure
Geldelijkesancties
DitkanalleenopgelegdwordendoordeRaadvanBestuur,naadviesvaneen
onderzoekscommissiediebestaatuitdesectiecommissaris,deverantwoordelijke
bestuurdereneenneutraallid(neutraal=nietrechtstreeksbetrokkenbijdiesectie)vande
RaadvanBestuur.
Blaamofschorsing<1maand
Eenblaamofschorsingvoormaximum1maandvandeelnameaandeactiviteitenvaneen
sectiekandooreenmeerderheidvaneensectiebestuuruitgesprokenwordentegenover
eenlidvandesectie.Deverantwoordelijkebestuurdermoetuitgenodigdzijnopde
vergaderingvanhetsectiebestuurwaarinhetvoorsteltotblaamwordtbehandeld.Hetlid
moetdegelegenheidhebbenomschriftelijkofmondeling,naareigenkeuze,zijnstandpunt
uiteentezetten.DeRaadvanBestuurzalschriftelijkingelichtwordendoordecommissaris
overzulkesanctie.
Schorsing>1maand
Eenschorsingvandeelnameaandeactiviteitvaneensectievooreenduurlangerdan1
maandkanalleendooreenmeerderheidvandeRaadvanBestuurbeslistworden,naadvies
vanhetsectiebestuur.Hetsectiebestuurzaleenschriftelijkverslagopstellenvandefeiten,
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alsmedevandeargumentatievanhetbetreffendelid.Indienhetbetreffendelidniet
akkoordgaatmetdeweergavevanzijnstandpunteninhetverslagdoorhetsectiebestuur
opgesteld,kanhetlidopzijnverzoekgehoordwordendoordeRaadvanBestuur.
Uitsluiting
EenuitsluitingvandeverenigingkanenkeldoordeAlgemeneVergaderinguitgesproken
worden.Indienhetbetreffendelidnietakkoordgaatmetdeweergavevanzijn
standpunten,kanhetlidopzijnverzoekgehoordwordendoordeRaadvanBestuur.
Eenuitsluitingbetreftuitsluitingvandeelnameaanalleactiviteitenvandeverenigingende
verschillendesecties.
Aanvang
Desanctiegaatinophetogenblikvandeschriftelijkebekendmakingervanaanhet
betrokkenlid.
Geldigheid
EenvoorstelaandeAlgemeneVergaderingvoordeuitsluitingvaneenliduitdevereniging
kanalleenmaargebeurenalsminstens2/3vandeledenvandeRaadvanBestuurdaartoe
besluit.
Beroep
Vooreensanctieuitgesprokendooreensectiebestuurkaninberoepgegaanwordenbijde
RaadvanBestuur.Naadviesvaneenonderzoekscommissiediebestaatuitde
sectiecommissaris,deverantwoordelijkebestuurdereneenneutraallidvandeRaadvan
Bestuur,wordtdebetrokkeneopzijnverzoekgelegenheidgegevenzijnargumentennaar
voortebrengen,schriftelijkofmondeling.Deuitspraakoverhetberoepmoettenlaatste
gebeurentijdensde2devergaderingvandeRaadvanBestuur,nahetindienenvanhet
beroep.Hetberoepisnietopschortend.
EenschorsinguitgesprokendoordeRaadvanBestuurvoorlangerdan1maandkanten
vroegste3maandenlaterinheroverweginggenomenwordendoordeRaadvanBestuurna
gunstigadviesvanhetsectiebestuur.
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8 Betrekkingenmetdefederaties/liga’s
8.1 Relaties
Debetrekkingentussenbepaaldesectiesvandeverenigingenhunbetreffendefederaties
zijninprincipeafhankelijkvandevoorschriftenvandefederatiezelf.Nochtansmaggeen
enkelesectieofsectieverantwoordelijkeverbintenissenofovereenkomstenaangaanmet
defederatiediestrijdigzoudenzijnmetdestatutenofhethuishoudelijkreglementvande
vereniging.Elkeovereenkomstofverbintenisdientvoorafvoorgoedkeuringvoorgelegd
aandeRaadvanBestuur.

8.2 Delegatie
Hetvoorzitterschapvandesectietenopzichtevandefederatiewordtbijvoorkeur
verzekerddoordecommissarisvandesectie.Decommunicatiewordtondertekendmetde
titel"Voorzittervan",gevolgddoordebenamingvandesectie.Detitelvan"Voorzitter"is
voorbehoudenaandeVoorzittervandevereniging.

8.3 Inschrijvingenbijdragefederatie
EenNucleaǦlidkanslechtsingeschrevenwordenbijeenfederatieopkostenvande
vereniginginvolgendegevallen:




opgelegdeverplichtingvoorhetvolgenvandeactiviteitvandesectie;
noodzaakomaandesectietoetelatendeeltenemenaanofficiëlecompetities.
Voorzienzijnophetbudget.

Bijdeuitgaventoelatingwordteenlijstvandeinteschrijvenledenbijdefederatiegevoegd.
Dezelijstwordtnageziendoordealgemeensecretarisalvorensovertegaantotde
uitvoeringvandeuitgave.

8.4 Verzekeringen
NucleaǦledenzijnenkelverzekerdvoorBurgerlijkeAansprakelijkheid(inclusief
Rechtsbijstand)viadepolisvandevereniging.
Vooreenprivéongevallenverzekering,dieeigenschadedekt,dienenalleledenzelfte
zorgen.
Lidmaatschapbijbepaaldefederatiesomvatmogelijkeenverzekeringspolisvoor
persoonlijkeongevallen.
Elk ongeval,gedurendeeenactiviteitvandeverenigingen/ofsectieaaneenvande
deelnemersoverkomen,dientdeeerstvolgendewerkdaggemeld.Deaangiftedient
uitgevoerdtewordendoordesectiecommissaris,ofdoordepersoondiedeleidingofde
verantwoordelijkheidoverdebetreffendeactiviteitheeft,ofbijontstentenisdooreen
getuigeofhetslachtofferzelf.
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9 Procedurevoordestemverrichtingenvan
deAlgemeneVergadering
DeVoorzittervandevergaderingisverantwoordelijkvoordeprocedureinverbandmetde
stemverrichtingen.

9.1 Biljetuitreiking
Hetuitreikenvandestembiljettengebeurtaandeingangvandezaal.Slechtslidkaartenvan
hetlopendejaarenmaximumdrievolmachtenperlidzijngeldig.Devolmachtenworden1
maandbewaard.Detotalenvandeuitgereiktebiljettenwordeninhetverslagvande
stemmingopgenomen.

9.2 Stembussen
Nadestemmingwordendestembiljettenverzameldindestembus.Dezestaatonder
toezichtvandebiljetuitreikers.

9.3 Stemopneming
Aantalpersonen:minimum2+1afroeper/getuige.
VóórdeAlgemeneVergaderingwordenvoorafverzamellijstenopgemaakt.Dezelijsten
vermeldendenamenvandekandidatenendemogelijkeantwoordenopbijkomendevraǦ
gen.Nahetopenenvandestembussenwordendebiljettengeopendendeblancoen
ongeldigeverwijderd.Zijnongeldig:debiljettenwaarophetaantaltoegelatenstemmen
overschredenisofwaaropeenmerktekenisaangebracht.Eenlidleestdenamenvande
uitgebrachtestemmenvoorendetweeandereledentekenendezeopdelijstenaan.Bijhet
eindevandestemopnemingwordthetverslagingevuldendooralleledenvanhettelbureau
ondertekend.Allekandidatenenallebestuurdershebbenhetrechtomdekiesverrichtingen
tecontroleren.

9.4 Stemuitslag
Deinterpretatievandestemuitslaggebeurtopbasisvangewonemeerderheid,zowelvoor
hetaanduidenvandeverkozenbestuurdersalsvoorhetgoedkeurenvanderekeningenen
eventuelevoorstellendietergoedkeuringwerdenvoorgelegdaandeledenvande
AlgemeneVergadering.


ElkebeslissingvandeRaadvanBestuurnadegoedkeuringvanditinwendigreglement,
dieaanvullendofverbeterendisvooréénderpuntenvanditreglement,vervangt
automatischdebetreffendetekst.
Degeldendeversievanhetinwendigreglementkangeraadpleegdwordenopde

websitewww.nuclea.be.
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Bijlage
Functiebeschrijving algemeen secretaris Koninklijke
Nucleavzw
Opzelfstandigewijzededagelijksewerkingverzekerenvanhetalgemeensecretariaat
Nuclea.Ditbehelst:
Secretariaat
 hetverzorgenvanhetalgemeensecretariaatvanKoninklijkeNucleavzw,
 hetbehandelenvaninǦenuitgaandecommunicatie,
 deverzorgingvanhetklassementvandevzw,
 hetopstellenvanverslagenenmededelingenaandeleden,
 hetbeheervanhetledenbestand(drukkenlidkaarten,ledenlijsten,etiketten,…),
 hetverschaffenvanallerleiinlichtingennaardeNucleaǦledentoe.
Boekhouding&Financiën
 hetverzekerenvandebudgettairecontrole,
 hetverzorgenvandeboekhouding,
 het behandelen van verzekeringszaken: onderhandelen van contracten met
maatschappijen,afhandelenvandeongevallenadministratie.
Personeel
 de coördinatie metdejobstudenten ophet NucleaǦstrand(zorgenvoorwisselgeld,
regelmatigecontrole,contracten,uitbetalingen,e.d.),
 hetverzorgenvandefiscaleaspectenvandevzw(belastingǦ,enRSZǦaangiftenvoor
jobstudentenenmonitoren),
 het begeleiden en quoteren van stagiairs die op het NucleaǦsecretariaat hun stage
uitoefenen.
Organisatie
 het coördineren van allerlei manifestaties, met inbegrip van het contacteren van
diverse gezelschappen en instanties (gemeentebesturen, sportverenigingen, ...) en
vandeplanningvanhetgebruikvandeinfrastructuur,
 het verlenen van assistentie en permanentie tijdens diverse grote manifestaties
georganiseerddoorKoninklijkeNucleavzw.
RaadvanBestuur
 hetvoorbereidenvandevergaderingenvandeRaadvanBestuur,
 hetverzorgenvandecateringbijlangdurigevergaderingen,
 hetvoorbereidenvandebudgetaanvragen.
Secties
 hetzorgenvoordeverdelingvanaffichesvandeverschillendesecties,
 hetbeheervandejaarlijkseinventarissenvandeverschillendesecties.
Varia
 hetreserverenvandevergaderzaal,sportlokalenensportterreinen,
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het dagelijks beheer van de NucleaǦinstallaties: voorbereiding, uitbesteding en
toezichtopdeonderhoudswerkenvandeinfrastructuur,
deaanǦenverkoopTǦshirtsenpolo’smetlogovanNuclea.
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