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ADEM-TOCHT vzw
Eendenplasstraat 33
9940 EVERGEM

Huishoudelijk reglement

Hoofdstuk I: structuur van de vereniging

Art. 1
De vzw bestaat uit het interdiocesane niveau en vijf diocesane niveaus die als
de lokale afdelingen van de vzw beschouwd worden.

Hoofdstuk II: het interdiocesaan niveau

Art. 2
De Algemene Vergadering is samengesteld uit: de interdiocesane voorzitter,
de interdiocesane geestelijke raadgever, de interdiocesane secretaris, de
interdiocesane penningmeester, de vijf diocesane voorzitters, de vijf
diocesane geestelijke raadgevers, de verantwoordelijke van de redactieraad,
en, naast de diocesane voorzitter en de diocesane geestelijke raadgever,
vertegenwoordigers van de vijf diocesane comités naar rata van één per schijf
van 200 leden.

Art. 3
De Algemene Vergadering is het hoogste orgaan van ADEM-TOCHT vzw.
Zij heeft een beleidsvoerende en coördinerende bevoegdheid ten overstaan
van de vijf Vlaamse diocesen.

Zij vergadert driemaal per werkjaar.

Art. 4
De Algemene Vergadering bepaalt de jaarlijkse bijdrage van de leden van de
kringen, evenals de prijs van de notities, gevoegd bij het tijdschrift.

Art. 5
De Algemene Vergadering kan werkgroepen ad hoc oprichten.

Art. 6
De Raad van Bestuur is samengesteld uit: de interdiocesane voorzitter, de
interdiocesane geestelijke raadgever, de interdiocesane secretaris, de
interdiocesane penningmeester, de vijf diocesane voorzitters en de
verantwoordelijke van de redactieraad.
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Art. 7
De interdiocesane voorzitter, tevens voorzitter van de Raad van Bestuur,
wordt verkozen door de Algemene Vergadering.

De functie van interdiocesaan voorzitter kan niet gecombineerd worden met
de functie van diocesaan voorzitter. De aanstelling van de interdiocesane
voorzitter wordt medegedeeld aan de voorzitter van de
bisschoppenconferentie. De interdiocesane geestelijke raadgever wordt door
de bisschoppenconferentie aangesteld.

Uit de leden van de diocesen worden twee leden door de Algemene
Vergadering aangesteld tot respectievelijk interdiocesaan secretaris en tot
interdiocesaan penningmeester.

Art. 8
De Raad van Bestuur bereidt de vergaderingen van de Algemene
Vergadering voor.

De Raad van Bestuur voert de besluiten van de Algemene Vergadering uit.

Art. 9
Een redactieraad staat in voor de redactie, de hoge kwaliteit en het tijdig
verspreiden van het tijdschrift van de beweging en de bijgaande notities.

De leden van de redactieraad worden aangesteld door de Raad van Bestuur in
overleg met de redactieraad.

De redactieraad kiest, in zijn schoot, een eindredacteur.

Samen met de Raad van Bestuur bepaalt de redactieraad de te behandelen
thema’s na raadpleging van het diocesane niveau en de Algemene
Vergadering en wijst de auteurs aan.

De leden van de redactieraad hebben een mandaat van vijf jaar dat kan
verlengd worden.

Art. 10
De interdiocesane voorzitter of zijn afgevaardigde vertegenwoordigt de
vereniging ten overstaan van “Vie Montante Internationale”.

Tevens vertegenwoordigt hij samen met de interdiocesane geestelijke
raadgever de vereniging ten overstaan van de Vlaamse Bisschoppen.
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Art. 11
De Raad van Bestuur vergadert vier maal per werkjaar en telkens de
interdiocesane voorzitter het nodig acht.

Hoofdstuk III: het diocesane niveau

Art. 12
Op het diocesane niveau wordt ADEM-TOCHT vzw bestuurd door een
diocesaan comité.
Het diocesaan comité is samengesteld uit: de diocesane voorzitter en de
diocesane geestelijke raadgever. Zij kunnen zich laten omringen door
vertegenwoordigers uit de kringen. Het diocesaan comité bepaalt zijn aantal
leden en stelt ze aan, onder wie de diocesane secretaris en de diocesane
penningmeester. De laatste twee functies kunnen gecombineerd worden.

Art. 13
Het diocesaan comité heeft een coördinerende en, met inachtneming van de
beslissingen van de Algemene Vergadering, een beleidsvoerende functie. Het
diocesaan comité erkent de kringen en zorgt ervoor dat hun werking verloopt
in overeenstemming met de doelstellingen van de beweging, zonder afbreuk
te doen aan hun eigen identiteit.

Het diocesaan comité richt ieder jaar minstens één vormingsnamiddag in
voor de verantwoordelijken van de kringen, alsook een ontmoetings- en
bezinningsdag voor alle leden van de beweging van het diocees.

Het diocesaan comité is verantwoordelijk voor de uitbreiding van de
beweging door oprichting van nieuwe kringen.

Art. 14
Elk diocesaan comité kan een eigen huishoudelijk reglement opstellen.

Art. 15
De diocesane voorzitter heeft een coördinerende en, met inachtneming van
de beslissingen van het diocesaan comité, een leidinggevende functie.

De diocesane voorzitter vertegenwoordigt het diocees op het interdiocesane
niveau. Samen met de diocesane geestelijke raadgever vertegenwoordigt
hij/zij de beweging ten overstaan van de bisschop van hun diocees.

Art. 16
Op het diocesane niveau bestaat de beweging uit plaatselijke kernen, kringen
genaamd, die parochiaal of interparochiaal worden opgericht.
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De lokale kringen vormen de basis en de essentie van de beweging. Ze zij
samengesteld uit personen die tot de beweging zijn toegetreden. Om een
goede dialoog tussen de leden mogelijk te maken dient het ledenaantal
aangepast te worden aan de vereisten van een gespreksgroep.

Art. 17
Iedere kring heeft volgende verantwoordelijken: een voorzitter, een
geestelijke raadgever en eventeel een secretaris-penningmeester.

De voorzitter oefent de functie uit van gespreksleider-coördinator en is
verantwoordelijk voor het goed functioneren van de kring. Hij/zij
vertegenwoordigt de kring ten overstaan van de diocesane organen van de
beweging.

Art. 18
Het werkjaar loopt van 1 september tot 30 juni. Tijdens het werkjaar
vergaderen de kringen iedere maand rond het maandthema, beschreven in het
tijdschrift van de beweging “ADEM-TOCHT”.

Art. 19
Is lid van de beweging iedereen die het jaarlijks vastgesteld lidgeld betaalt. In
dit lidgeld zijn een abonnement op het tijdschrift en de toetreding tot de
collectieve verzekering tegen burgerlijke aansprakelijkheid inbegrepen.

Jaarlijks wordt een verminderd lidgeld vastgesteld voor huisgenoten van
leden. Dit lidgeld geeft alleen recht op de toetreding tot de collectieve
verzekering.

Art. 20
Het lidgeld wordt op diocesaan niveau geïnd.

Het diocesaan comité stort daarvan een deel door naar de ADEM-TOCHT
vzw interdiocesaan.

Behalve voor wat betreft de kosten voor de notities wordt de bijdrage bepaald
door een pondspondsgewijze verdeling over de vijf diocesane afdelingen, op
basis van het aantal nummers van het tijdschrift van de beweging die tijdens
het voorgaande financiële dienstjaar werden afgenomen.

Art. 21
De diocesane comités beheren autonoom hun financiën; zoals ook de
kringen.

Per diocesaan comité wordt een dubbele boekhouding gehandhaafd. De
diocesane boekhouding wordt op het einde van het burgerlijk jaar
geïntegreerd in de interdiocesane boekhouding van de vzw.
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Ieder diocesaan comité heeft een bankrekening, geopend in eigen beheer, als
deelafdeling van “ADEM-TOCHT vzw”.

Hoofdstuk IV: collectieve verzekering

Art. 22
De vzw heeft op 31 december 1998 een collectieve verzekering tegen
burgerlijke aansprakelijkheid afgesloten ten gunste van de vzw zelf, als
overkoepelend rechtspersoon, en ten gunste van alle regelmatig ingeschreven
leden van de beweging.

Om ieder lid in een rechtszekere toestand te laten verkeren, moeten volgende
formaliteiten vervuld worden:
- het bijhouden door iedere secretaris van een kring, iedere diocesane

secretaris en de interdiocesane secretaris, van een lijst met de naam,
voornaam en datum van toetreding van hun respectievelijke leden;

- de secretarissen van de kringen moeten tijdig iedere wijziging, meer
bepaald iedere toetreding of uittreding, meedelen aan de diocesane
secretaris;

- op 31 december stuurt iedere diocesane secretaris aan de interdiocesane
secretaris de lijst van de leden die gedurende het voorbije jaar zijn
toegetreden.


