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HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

 

Artikel 1: 

Het huishoudelijke reglement heeft tot doel de statuten tot uitvoering te brengen en ze eventueel aan te vullen voor alle  

aangelegenheden die niet zijn opgenomen in de statuten. 

 

Artikel 2: 

De leden van de bestuursraad zullen de titel van hun functie niet gebruiken voor hen persoonlijke publiciteit. 

 

Artikel 3: 

De bestuursraad zorgt voor de dagorde van zowel bestuur- als algemene vergaderingen. 

 

Artikel 4: 

Alle betwistingen over politieke, godsdienstige, filosofische en/of taalkwesties worden niet toegelaten. 

 

Artikel 5: 

Stemmen per briefwisseling is niet toegelaten. 

 

Artikel 6: 

Stemming betreffende zaken geschiedt mondeling. Stemming betreffende personen geschiedt schriftelijk. 

Afwezige leden hebben geen stemrecht behalve in het geval voorzien in artikel 24 van de statuten. In dit geval kan ieder 

aanwezig stemgerechtigd lid maar drager zijn van twee procuraties. 

 

Artikel 7: 

Elke aanvraag tot toetreding wordt geformuleerd in een toetredingsaanvraag, vergezeld van de nodige documenten. 

Een inschrijvingsrecht wordt geïnd dat door de vereniging zal behouden worden als vergoeding voor administratiekosten. 

Het lidgeld kan slechts door de penningmeester geïnd worden wanneer de aanvrager aanvaard is door de bestuursraad. 

 

Artikel 8: 

De vergaderingverslagen, zowel bestuurs- als algemene vergaderingen worden in een bundel verzameld en dienen telkens door  

al de beheerders ondertekend te worden. De verslagen worden aan elk van de beheerders toegestuurd vóór de volgende 

vergadering, samen met de dagorde van de volgende vergadering. 

 

Artikel 9: 

De bestuursraad kan niet-leden bij de activiteiten van de unie betrekken als de behoefte zich voordoet. 

 

Artikel 10: 

De werkende leden en de ereleden mogen aangesloten zijn bij een andere beroepsvereniging van podologen en/of 

gespecialiseerde voetverzorgers indien deze hetzelfde doel nastreeft. 

 

Artikel 11: 

De studenten in de podologie en/of gespecialiseerde voetverzorging kunnen deelnemen aan de activiteiten van de unie door 

betaling van een bedrag bepaald door de bestuursraad. 

 

Artikel 12: 

Door zijn toetreding tot de Belgische Unie van Podologen en Gespecialiseerde Voetverzorgers verklaart het lid zich akkoord 

met het hierboven beschreven huishoudelijk reglement en haar statuten. 

 

 

 

 

 

 


