Reglement van Inwendige Orde AOB
goedgekeurd op 26 04 2010
1. Elke vereniging, lid van AOB, behoudt haar volledige autonomie in haar
domein, zoals omschreven in haar eigen statuten.
2. Een vereniging, lid van AOB, of individu kan slechts spreken in naam van AOB,
indien de algemene vergadering of de Raad van bestuur hiertoe een machtiging
verleende.
3. De vertegenwoordigers op de algemene vergadering worden afgevaardigd
door de verenigingen die lid zijn.
- het mandaat van de vertegenwoordigers van OBAO geldt voor 2 jaar.
- het mandaat voor de andere vertegenwoordigers geldt voor 4 jaar.
4. Andere morele of physische personen kunnen tijdelijk of permanent als
consulent, zonder stemrecht, op de zittingen van de algemene vergadering of
van de Raad van Bestuur worden uitgenodigd.
5. Teneinde de representativiteit van de taalgemeenschappen te eerbiedigen, zal
AOB erop letten dat de Raad van Bestuur evenwichtig wordt samengesteld, in
functie van de voorgedragen kandidaturen.
- Het koppel voorzitter en ondervoorzitter, moet in staat zijn het Nederlands en
het Frans te begrijpen en zich in deze mondeling en schriftelijk uit te drukken.
6. De secretaris-generaal wordt verkozen door de Raad van Bestuur voor een
termijn van 4 jaar, hernieuwbaar.
- De toekomstige voorzitter/ster wordt eerst verkozen door de algemene
eindejaarsvergadering als " President Elect" voor de periode van één jaar.
Daarna wordt hij/zij gedurende twee jaar, de effectieve voorzitter/ster, en is niet
herkiesbaar.
Na deze termijn kan de Raad van Bestuur de afgetreden voorzitter/ster een
mandaat van twee jaar als "Past President" voorstellen, zonder stemrecht.
- De functie van ondervoorzitter/ster of vice-voorzitter/ster wordt herleid tot de
termijn van één jaar, niet herkiesbaar. Hij/zij wordt verkozen door de AV en zal
de nieuwe voorzitter gedurende één jaar bijstaan.
Dit mandaad alterneert met dat van "President Elect".
7. De schatbewaarder wordt voor 4 jaar gekozen door de Raad van Bestuur,
hernieuwbaar. Hij/zij opent een rekening voor de AOB met 2 handtekeningen en
drie mandatarissen.
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De schatbewaarder kan zonder verder mandaat alle betalingen verrichten
voortkomend uit de vergaderingen, het secretariaatswerk en alle verrichtingen
die de 2.500 Euro niet overschrijden. Voor sommen die belangrijker zijn is de
toelating van de Raad van Bestuur vereist.
De schatbewaarder deelt 2 maal per jaar de stand van zaken mee.
De schatbewaarder kan deze bevoegdheden delegeren aan een dagelijks
bestuurder in het geval hij/zij niet zelf is benoemd tot dagelijks bestuurder.

8. Alle belangrijke stellingnames, beslissingen, gemeenschappelijke acties,
budgetten, benoemingen van de Raad van Bestuur, veranderingen van het
reglement van inwendige orde, kunnen slechts worden bekrachtigd indien de
verschillende leden vertegenwoordigd zijn. De vereiste meerderheid is 75% der
stemmen, of 6 op 8.
De algemene vergadering zal echter zoveel mogelijk vermijden een beroep te
doen op de stemprocedure; de voorzitter zal alles in het werk stellen om een
consensus te bekomen.
9. In geval van meningsverschil, zal het kwestieuze punt naar de volgende
algemene vergadering worden verschoven; de termijn hiervoor zal
gemeenschappelijk worden bepaald.
10. In geval van afwezigheid van een lid ( 2 vertegenwoordigers) zonder reden,
zal de secretaris- generaal de voorzitter van de betreffende vereniging
waarschuwen en hem melden dat 2 opeenvolgende afwezigheden " ipso facto"
de uitsluiting van het lid meebrengt.
11. De secretaris van de zitting stelt het proces verbaal op in de taal van zijn
keuze, de secretaris generaal keurt het goed en overhandigt het voor vertaling.
- Op vraag van een lid, kunnen vertrouwelijke punten van het PV worden
uitgesloten; daartegenover kan een welbepaald punt letterlijk worden
weergegeven.
12. De vertegenwoordigers van de leden verbinden zich om het verloop van elke
vergadering mede te delen aan hun respectievelijke organisaties. Eveneens
zullen zij de goedgekeurde verslagen van de vergaderingen binnen een redelijke
termijn aan de leden van hun Raad van Bestuur overmaken.
13. Onder de verantwoordelijkheid van de secretaris generaal zal een rapport
van de stand van zaken gepubliceerd worden in INFO.
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