HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel I
Het huishoudelijk reglement regelt de interne werking van de Wereldraad en vormt
een concretisering en aanvulling op de statuten van de Wereldraad.

Artikel2
Het huishoudelijk reglement is slechts rechtsgeldig na bekrachtiging door het College
van Burgemeester en Schepenen.

Artikel3
opengesteld voor alle
plaatselijke verenigingen die actief zijn rond ontwikkelingssamenwerking. Daartoe
wordt een vereniging erkend door het College van Burgemeester en Schepenen als ze
in haar doelstellingen aangeeft op een actieve wrlze te willen bijdragen aan het
creëren van een groter mondiaal bewustzijn van de bevolking. De vereniging kan een
plaatselijke aftleling zijn van een nationale vereniging, maar de plaatselijke
verantwoordelijke moet een inwoner van de getneente zijn. De vereniging moet zich
schriftelijk akkoord verklaren met de statuten van de V/ereldraad.
Elke vereniging duidt in alle wijheid de afgevaardigden van de vereniging in de
Algemene Vergadering van de V/ereldraad aan.

De Algemene Vergadering van de Wereldraad wordt

'Wanneer

wordt vastgesteld dat aan het mandaat van een lid van de Algemene
Vergadering een einde is gekomen, dient binnen de 3 maanden in zijn vervanging te
worden voorzien.

Artikel4
Aan het mandaat van lid van de Algemene Vergadering van de Wereldraad komt een
einde door

Wanneer een lid, ander dan deze van rechtswege, driemaal na elkaar de vergadering
niet bijwoont of zich telkenmale laat verontschuldigen, zal het Bureau aan het
betrokken lid een brief schrijven waarin vermeld staat dat bij een volgende 4de
afwezigheid, het lid als ontslagnem end zal beschouwd worden.

Het Bureau zal in voorkomend geval een oordeel vellen of een vervanging
noodzakelijk blijkt, of verschoningsredenen kunnen ingeroepen worden.

Artikel

5

De Wereldraad streeft ernaar om afwisselend in Gullegem, Moorsele en Wevelgem
samen te komen in een gewone Algemene Vergadering op de 2de maandag van de
maand en dit om de 2 maanden. Zü moet ook in buitengewone Algemene
Vergadering bijeenkomen na samenro€ping door de Voorzitter of op gemotiveerd
verzoek van tenminste % vanhaar leden.

Artikel6
De oproepingsbrief tot de Algemene Vergadering moet de leden ten minste I week
vóór de vergadering bereiken. De Algemene Vergadering wordt gehouden op dag,
uur en plaats aangeduid in de oproepingsbrief en in de aankondiging.

Artikel

T

De oproepingsbrief en de aankondiging bevatten steeds de agenda. De agenda wordt
vastgesteld door de Voorzitter, maar elk lid heeft het recht bijkomende punten op de
agenda te laten plaatsen.

Artikel8
De Wereldraad formuleert het advies in zijn eerstvolgende vergadering. Betreft het
een aanvraag voor projectensteun, dan worden de adviezen van de Wereldraad zoveel
als mogelijk gebundeld. Dit betekent dat optimaal tweernaal per jaar, in de maand
juni en in de maand december, deze aanvragen aan het College van Burgemeester en
Schepenen worden voorgelegd voor behandeling. Dit teneinde de toegekende
budgetten voor projectensteun te kunnen spreiden over het gansejaar.

Artikel9

De projectensteun wordt geadviseerd op basis van de formele, inhoudelijke en
financiële criteria zoals vastgelegd in het door de Gemeenteraad goedgekeurde'

toelagereglernent ter ondersteuning van de duurzame projectensteun, gewone
projectensteun, noodhulp en
wereldpartner l1.l1.l l'
voor
ontwikkelings samenwerking.

Artikel l0
Alle verslagen, dossiers en briefivisseling liggen steeds ter inzage van de leden op de
zetel, Y anackerestraat I 6, 8560 Wevelgem.

