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Huishoudelijk reglement Vrije-CLB-Koepel vzw  

A r t i k e l  1  

§ 1. Elk lid-CLB dient aangesloten te zijn bij de regionale afdeling.  

§ 2. In uitvoering van artikel 5 §6 van de statuten worden de provinciegrenzen als 

gebiedsomschrijving voor de 5 regionale afdelingen vastgelegd. Brussel Hoofdstedelijk Gewest 

wordt bij Vlaams Brabant gerekend. Er wordt speciale aandacht besteed aan de diocesane 

organisatie van de pedagogische begeleiding in die gebieden waar de grenzen van de regionale 

afdelingen niet samenvallen met die van de diocesane begeleiding. De Raad van Bestuur is bevoegd 

om afwijkingen op de regel van de provinciegrenzen toe te staan voor zover ze niet in tegenspraak 

zijn met de statuten. 

A r t i k e l  2  

§ 1. In uitvoering van artikel 6 van de statuten bepaalt de Algemene Vergadering de jaarlijkse 

bijdrage voor de leden CLB.  

§ 2. In uitvoering van artikel 6 van de statuten wordt de bijdrage voor rechtspersonen of 
verenigingen (niet-CLB) in onderling overleg bepaald tussen VCLB én de respectieve rechtspersonen 
of verenigingen. Ze bedraagt minimaal 500 Euro per lid in de Algemene Vergadering en wordt 
jaarlijks geïndexeerd. 

§ 3. In uitvoering van artikel 6 van de statuten wordt de bijdrage voor fysieke personen als volgt 

bepaald: de leden fysieke personen betalen geen bijdragen. 

§ 4. De bijdragen kunnen nooit meer bedragen dan de maxima voorzien in de statuten. 

A r t i k e l  3  

§ 1. In uitvoering van artikel 8 §2 van de statuten hebben de leden-CLB recht op één 

vertegenwoordiger per begonnen schijf van 25.000 gewogen leerlingen. 

§ 2. Indien een CLB meer dan 1 vertegenwoordiger heeft is artikel 8 §3 van de statuten van 

toepassing. 

§ 3. In aanvulling van artikel 11 §2 van de statuten wordt de agenda en de bijlagen van de Algemene 

Vergadering, ten minste 8 dagen voor de vergadering, ter informatie, per e-mail aan de directeurs 

van de vrije CLB’s bezorgd.
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A r t i k e l  4  

§ 1. In uitvoering van artikel 14 §2  van de statuten worden 15 vertegenwoordigers van leden-CLB 

verkozen voor de Raad van Bestuur. 

§ 2. Elke regio heeft recht op 3 vertegenwoordigers waarvan één wordt voorgedragen door de 
regionale afdeling bedoeld in artikel 5 §6 van de statuten en twee op voordracht van de 
vertegenwoordigers van de leden-CLB uit deze regio die zitting hebben in de Algemene Vergadering 
van de Vrije-CLB-Koepel vzw. 

§ 3. Er wordt naar gestreefd om bij de vertegenwoordigers van de leden CLB in de Raad van 

Bestuur zowel bestuurders als personeelsleden CLB op te nemen. 

De regio's worden verwacht om daarmee rekening te houden bij de voordracht van hun 

kandidaten. 

§ 4. Voor de mandaten voor andere leden (niet CLB-vertegenwoordigers) is artikel 14 §2 van de 
statuten van toepassing.  

A r t i k e l  5  

§ 1. In uitvoering van artikel 14 §6 van de statuten wordt een ondervoorzitter verkozen op voordracht 

van VSKO.  

§ 2. In uitvoering van artikel 14 §6 van de statuten worden een ondervoorzitter, de secretaris en de 

penningmeester verkozen uit de CLB-vertegenwoordigers in de Raad van Bestuur. 

A r t i k e l  6  

In uitvoering van artikel 19 §1 van de statuten bestaat het dagelijks bestuur uit de voorzitter, de 

ondervoorzitter/CLB-vertegenwoordiger, de secretaris en de penningmeester. Daarnaast wordt, 

zoals statutair voorzien, één mandaat voorbehouden aan een vertegenwoordiger van het VSKO. 

A r t i k e l  7  

In uitvoering van artikel 20 van de statuten stelt de Raad van Bestuur de algemene regels vast 

volgens dewelke de regionale afdelingen hun werking organiseren. 

Daarbij zijn de minimale voorwaarden voor erkenning als regionale afdeling : 

• onderschrijven van de statuten en het huishoudelijk reglement van de Vrije-CLB-Koepel vzw; 

• minstens 1 lid van de Raad van Bestuur van de Vrije-CLB-Koepel vzw behorende tot de 

regionale afdeling opnemen in het regionale bestuur van die afdeling; 

• realiseren van een vorm van regionale ondersteuningscel, via decretale en/of andere 

mogelijkheden; 

• onderschrijven van de VCLB-principes m.b.t. tot het afstemmen van de centrale en 

regionale werking: complementariteit, subsidiariteit én coördinatie in functie van de 
opdrachten; 

• voldoende representatief zijn voor de regionale afdeling; 


