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 HHUUIISSRREEGGLLEEMMEENNTT  
 
Volgende zijn de algemene regels die van kracht zijn binnen Arrowhead Events vzw. 

Samenstelling Raad van Bestuur 

Artikel 0 

De Raad van Bestuur van Arrowhead Events vzw is samengesteld uit: 

• Voorzitter: Jeremy Naus 

• Ondervoorzitter: Kristiaan Vielfont 

• Penningmeester: Bjorn Meyers 

• Secretaris: Steven Vercruysse  

Effectieve leden: 

• zie ledenlijst 

 

Algemene regels 

 

Artikel 1 

Budgetten van evenementen worden volledig begroot door de projectleider en ter goedkeuring 

voorgelegd aan de RvB. Indien een evenement over zijn budget gaat zal de projectverantwoordelijke 

het verschil moeten bijpassen. De Raad van Bestuur kan met gewone meerderheid beslissen hiervan 

in positieve zin af te wijken. 

Artikel 2 

Alle eigendommen van Arrowhead Events vzw dienen zich tussen evenementen in de stock van de 

vereniging te bevinden. Uitzondering hierop zijn enkel mogelijk mits schriftelijke toelating van de Raad 

van Bestuur. 

Artikel 3 

Nieuwe projecten worden pas in overweging genomen indien de aanvrager hiervoor een project team 

heeft en een degelijk financieel plan. De Raad van Bestuur kan aanvragen voor nieuwe projecten 

weigeren zonder hiervoor een reden te moeten geven. Elke auteur behoudt de intellectuele rechten op 

z'n zelfgeschreven materiaal. De vzw gaat ervan uit dat de projecten de auteursrechten die ze zelf 

gebruiken ook zelf in orde brengen. De vzw krijgt een gebruiksrecht op de intellectuele rechten zodat 

ze de evenementen kan organiseren. 

De Raad van Bestuur kan met gewone meerderheid uitzonderingen op dit artikel toestaan. 

Artikel 4 

Het aankopen en/of aanmaken van materiaal gebeurt steeds in overleg met de Raad van Bestuur. 

Alles wat aangekocht en/of aangemaakt werd zonder goedkeuren van de Raad van Bestuur zal 

bekostigd worden door de aankoper/maker zelf. De Raad van Bestuur kan met gewone meerderheid 
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beslissen hiervan in positieve zin af te wijken. Alles wat wordt aangekocht met budget van de VZW is 

ook eigendom van de VZW. 

Artikel 5 

Op alle publicaties dient het logo van de vereniging aanwezig zijn. Minimaal moet de pijlpunt vermeld 

staan. 

Artikel 6 

De vereniging is a-politiek en a-religieus. 

Artikel 7 

Door deelname aan activiteiten gaat men akkoord met het huisreglement en de statuten van de 

vereniging. 

Artikel 8 

Medische gegevens worden tot een week na een activiteit bijgehouden. Na deze week worden deze 

gegevens vernietigd. 

 

 

Tuchtregels 

 

Artikel 9 

Wie de statuten, huishoudelijk reglement en/of evenement regels overtreedt krijgt een schriftelijke 

Waarschuwing van de Raad van Bestuur. Na 2 schriftelijke Waarschuwingen (van de Raad van 

Bestuur) is men voor onbepaalde tijd geschorst van deelname aan Arrowhead Events vzw 

evenementen. 

 

Artikel 10 

Ten alle tijde geldt de Belgische Wet. 

 

Artikel 11 

Evenementen die onder het minimum resultaat komen moeten zich persoonlijk verantwoorden voor de 

Raad van Bestuur. 

Verder zullen ze ook een streng budget opgelegd krijgen vanuit de Raad van Beheer. 

Evenementen die dan nog onder het minimum resultaat blijft worden opgeschort of krijgen een 

hogere deelnameprijs. 

 

Artikel 12 

Beslissingen over investeringen gebeuren door de Raad van Bestuur. 

 

Artikel 13 

De Raad van Bestuur kan onvoorwaardelijk mensen weigeren tot deelname aan evenementen 

georganiseerd door de vzw. Hiervoor dient wel een 2/3e meerderheid binnen de Raad van Bestuur 

akkoord te gaan. 

 

 

Lidgelden 
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Artikel 14 

Om effectief lid te zijn moet men lidgeld betalen (als teken van steun aan de vzw). 

 

Artikel 15 

Lidgeld is vastgelegd op 25 euro. Lidgeld loopt vanaf betaling van lidgeld tot 31 december van het 

jaar. 

Lidgeld dient jaarlijks vernieuwd te worden voor 31 januari. Wie zijn lidgeld niet vernieuwd verliest alle 

kortingen die al zijn ingebracht voor dat jaar (totdat lidgeld betaald is). 

Effectieve leden (en dus ook leden van de Raad van Bestuur en/of Dagelijks Bestuur) die hun lidgeld 

niet tijdig hebben betaald, zullen op de agenda komen van de eerstvolgende AV als zijnde 

ontslagnemend wegens het niet betalen van het lidgeld. De Raad van Bestuur kan met 2/3 

meerderheid uitstel van betaling toelaten. Als een lid van de Raad van Bestuur en/of het Dagelijks 

Bestuur geen effectief lid meer is verliest die persoon ook zijn/haar functie binnen de Raad van 

Bestuur en/of het Dagelijks Bestuur. 

 

 

Artikel 16 

Lidmaatschap geeft een korting op bepaalde activiteiten van de vzw. Deze korting is bepaald op 5 

euro per activiteit. Activiteiten die deze korting toepassen zullen dat uitdrukkelijk vermelden. Niet alle 

activiteiten van de vzw komen in aanmerking voor deze korting. 

 

Artikel 17 

Lidmaatschap geeft recht op een beperkte toegang tot de stock van Arrowhead Events vzw. Procedure 

hiertoe nog te beslissen op RVB 


