FRESH TRADE BELGIUM
Huishoudelijk reglement – versie oktober 2020

1. Dagelijks Bestuur:
Volgens artikel 16 van de statuten kan de Algemene Vergadering van de vzw Fresh Trade
Belgium indien zij het nodig acht een algemeen secretaris benoemen.
Volgens artikel 22 van de statuten kan het dagelijks bestuur van de vereniging worden
overgedragen aan een Dagelijks Bestuur bestaande uit één of meerdere personen, al dan
niet bestuurder of lid, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden.
Het Dagelijks Bestuur van de vzw Fresh Trade Belgium is overgedragen aan de algemeen
secretaris. Deze kan alleen optreden, zowel wat betreft het intern dagelijks bestuur als
wat betreft de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid. De algemeen secretaris kan de
vereniging door haar handtekening verbinden voor alle zaken die dagelijks bestuur
betreffen.
Conform artikel 22 omvat het dagelijks bestuur de handelingen en beslissingen die niet
verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vereniging alsook de
handelingen en beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen,
ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het Bestuursorgaan
niet rechtvaardigen.
Het Bestuursorgaan is bevoegd voor het toezicht op dit orgaan van dagelijks bestuur.
De benoeming en ambtsbeëindiging van de algemeen secretaris wordt conform artikel
22 openbaar gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier en door publicatie van
een uittreksel in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
2. Financiën:
Het handtekeningrecht voor de betaling van de rekeningen wordt toegekend aan de
penningmeester, de voorzitter en de ondervoorzitters.
Voor de betaling van bedragen boven de 1.000 Euro zijn 2 handtekeningen noodzakelijk.
De boekhouding van de vzw Fresh Trade Belgium wordt bijgehouden op de burelen van
het secretariaat.
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3. Dienstverlening :
Conform artikel 9 van de statuten kan de vereniging onder meer inkomsten genereren uit
vergoedingen voor dienstverlening. De dienstverlening kan worden opengesteld voor niet
leden. Voor leden zit de vergoeding in regel inbegrepen in de lidmaatschapsbijdrage. Aan
niet leden wordt een redelijke vergoeding gevraagd waarvan de hoogte wordt bepaald door
het Bestuursorgaan.
De leden worden geacht akkoord te gaan met en zich te schikken naar het huishoudelijk
reglement van Fresh Trade Belgium vzw. Het onderhavig reglement is van toepassing voor
ieder lid, zonder uitzondering.
Eventuele wijzigingen van dit reglement worden besproken en goedgekeurd binnen het
Bestuursorgaan bij meerderheid van stemmen.
Afwijkingen op dit huishoudelijk reglement worden steeds binnen het Bestuursorgaan beslist
met meerderheid van stemmen.
Dit huishoudelijk reglement werd voorgelegd en goedgekeurd door het Bestuursorgaan van
de vzw Fresh Trade Belgium op dinsdag 8 september 2020
Deze versie vervangt alle vorige versies.
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