VRIENDENKRING
OPLEIDINGSCENTRUM Nr. 3
STATUTEN
INWENDIG REGLEMENT
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ERRATUMBLAD
Goedgekeurd na wijziging op een “Algemene Vergadering” of
bestuursvergadering van:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Gewijzigd op 21/04/83
Gewijzigd op 07/02/85
Gewijzigd op 06/02/86
Gewijzigd op 16/02/89
Gewijzigd op 08/03/90
Gewijzigd op 03/09/92
Gewijzigd op 24/02/94
Gewijzigd op 20/02/98
Gewijzigd op 26/02/99
Gewijzigd op 22/02/02
Gewijzigd op 06/06/02
Gewijzigd op 07/09/04
Gewijzigd op 18/01/08
Gewijzigd op 29/01/10
Gewijzigd op 25/01/14
Gewijzigd op 12/04/16
Gewijzigd op 20/01/17
Gewijzigd op 19/01/19
Gewijzigd op 25/01/20
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OOV – OC Nr 3
HOOFDSTUK I

STATUTEN

BENAMING – DOELSTELLING

ARTIKEL 1 OPRICHTING
Een vriendenkring voor op rust (OR) gestelde onderofficieren en de onderofficieren van het actief kader werd
gesticht op datum van 17 februari 1983 in de Mess Onderofficieren, Kazerne Majoor BLAIRON te Turnhout.
ARTIKEL 2

BENAMING

De vereniging droeg de naam dragen:
Onderofficiersvriendenkring – Opleidingscentrum Nr. 3 tot 2019.
Vanaf 2020 wordt de naam “Vriendenkring Opleidingscentrum Nr.3”
In afkorting VOC3.
ARTIKEL 3 DOEL
De vereniging heeft tot doel
a. Stevige vriendschapsbanden te scheppen en te onderhouden onder de leden.
b. Bestaande tradities verder te zetten door:
(1) Deel te nemen aan de traditionele herdenkingen.
(2) Doorgeven van voorlichting.
(3) Inrichten culturele- en ontspanningsactiviteiten, organiseren van bijeenkomsten, bezoeken enz.
(4) Ten dienste willen staan van de leden en hun familie om de belangen ervan te behartigen.
ARTIKEL 4
De maatschappelijke zetel is gevestigd op het adres van de schatbewaarder.
ARTIKEL 5
De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.
HOOFDSTUK II

LEDEN – LIDMAATSCHAP – LIDGELDEN

ARTIKEL 6
Het aantal leden is onbeperkt maar mag NIET minder zijn dan dertig (30), zie ook art 25.
ARTIKEL 7
De leden verwerven hun lidmaatschap door toetreding tot deze statuten en mits aanvaarding van hun toetreding
door de bestuursraad.
ARTIKEL 8
a. Het lidmaatschap kan verloren worden door ontslag of uitsluiting. De uitsluiting kan alleen
uitgesproken worden tijdens een algemene vergadering en met 2/3 van de stemmen der aanwezige
leden. De uitgesloten en ontslagnemende leden hebben GEEN recht op het maatschappelijk vermogen.
b. Het staat elk lid steeds vrij zijn lidmaatschap op te zeggen.
ARTIKEL 9
a. de leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse lidgeld waarvan het bedrag jaarlijks door de
raad van bestuur wordt vastgesteld. Een toetredingsbijdrage kan eveneens vastgesteld worden.
b. De lidgelden dienen betaald VÒÒR 15 januari van elk jaar.
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ARTIKEL 10
Elk lid dat zijn jaarlijkse lidgeld NIET betaald heeft voor 01 maart wordt als ontslagnemend beschouwd. Hij of
zij wordt in zijn rechten hersteld indien hij of zij het achterstallig lidgeld betaald. Deze toestand dient door de
schatbewaarder verteld op de bestuursvergadering.
ARTIKEL 11
Worden door de bestuursraad als lid aangenomen:
a. oud onderofficieren ( actief en dienstplichtigen) en burgerpersoneel ( Niv 2 en 3) die dienden in het
Opleidingscentrum Nr 3.
b. Iedereen die een binding had met het Opleidingscentrum Nr.3 kan, ongeacht hun graad of stand, lid
(vriend) worden wanneer hij/zij de doelstelling, gebruiken en zeden van onze vriendenkring aanvaarden
en nakomen.
.
ARTIKEL 12
Het lidgeld, geldend voor één persoon, wordt jaarlijks vastgesteld door de bestuursraad en medegedeeld aan de
leden via het driemaandelijks infoboekje “Hard maar Hart”.
HOOFDSTUK III

BESTUUR

ARTIKEL 13
De vereniging wordt beheerd door een bestuursraad samengesteld uit minsten 3 leden die op een Algemene
Vergadering verkozen worden (eenvoudige meerderheid van stemmen der aanwezige leden). Een combinatie
van functies is toegelaten mits goedkeuring door de bestuursraad en melding aan de leden.
Samenstelling van deze raad van bestuur:
• Eén (1) voorzitter.
• Eén (1) ondervoorzitter.
• Eén (1) secretaris.
• Eén (1) schatbewaarder.
• Drie (3) leden waarvan liefst één (1) dame.
Ieder lid, met een anciënniteit van twee jaar, kan zich kandidaat stellen voor één van de hiervoor opgenoemde
functies. De duurtijd van het mandaat is bepaald op één jaar (zie inwendig reglement).
De uittredende bestuursleden zijn herkiesbaar.
ARTIKEL 14
De beheerraad gaat, uit hoofde van de verbintenis van de vereniging, geen enkel persoonlijke verplichting aan.
Hun aansprakelijkheid is beperkt tot de uitoefening van het mandaat dat zij gekregen hebben.
ARTIKEL 15
De functies in de bestuursraad worden door de verkozen leden onderling toegewezen.
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ARTIKEL 16
De bestuursraad vergadert op bijeenroeping van de voorzitter of op vraag van twee leden van de bestuursraad,
zo dikwijls de belangen van de vereniging het vergen. Beslissingen worden genomen bij eenvoudige
meerderheid van stemmen. Om geldig te stemmen moeten minsten drie leden van de bestuursraad aanwezig
zijn. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend. De beslissingen van de bestuursraad
blijken uit de verslagen, door de secretaris opgesteld en door de bestuursraad ondertekend.
ARTIKEL 17
Al wat de wet of de statuten niet uitzonderlijk voorbehouden aan de “Algemene Vergadering” valt onder
bevoegdheid van de bestuursraad.
ARTIKEL 18
De bestuursraad mag het dagelijks beheer van de vereniging, met gebruik van de maatschappelijke
handtekening voor dit beheer, overdragen aan één of meer leden van de bestuursraad. Bijzondere volmachten
mogen door de bestuursraad toevertrouwd worden aan ieder lid naar keuze.
HOOFDSTUK IV ALGEMENE VERGADERING (AV)
ARTIKEL 19
De algemene vergadering is de soevereine macht der vereniging.
Als gevolg van de wet behoren uitsluitend tot haar bevoegdheid:
a. Wijzigingen aan de statuten der vereniging.
b. Benoemingen en afzettingen van leden der vereniging.
c. Goedkeuring der begroting en rekeningen.
d. De vrijwillige ontbinding der vereniging.
e. Uitsluiting van leden.
f. Dit alles gebeurt bij stemming met 2/3 meerderheid van stemmen van de aanwezige leden.
ARTIKEL 20
De jaarlijkse algemene vergadering heeft plaats in de maand januari. Alle leden worden bij gewoon
rondschrijven (info boekje Hard maar Hart) opgeroepen, tenminste acht dagen voor de vergadering. Het
schrijven bevat de dagorde.
ARTIKEL 21
De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de bestuursraad of bij ontstentenis van deze, door de
ondervoorzitter. De secretaris, die verslag over de algemene vergadering opstelt, wordt bij ontstentenis van
deze, vervangen door een tijdelijke secretaris, door de voorzitter aangewezen.
ARTIKEL 22
De beslissing van de algemene vergadering worden opgetekend door de secretaris en bewaard in de zetel der
vereniging waar ieder lid er kennis en inzage van kan krijgen.
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HOOFDSTUK V BEGROTING EN REKENINGEN
ARTIKEL 23
Het dienstjaar begint op 01 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. Op het einde van ieder dienstjaar
zullen de boeken afgesloten worden en voorgelegd ter controle op de eerste bestuursvergadering volgend op 31
december. Alle leden van de bestuursraad tekenen de op gestelde bilan ter ontlasting. De raad van bestuur zal
dit jaarverslag op de eerstvolgende algemene vergadering voorleggen. Ieder lid heeft het recht, te allen tijde,
uitleg, controle, verduidelijking, enz. te vragen.

HOOFDSTU VI ONTBINDING – WIJZIGINGEN AAN DE STATUTEN
ARTIKEL 24
a. De ontbinding van de vriendenkring kan maar uitgesproken worden op een algemene vergadering en
aanvaard worden met 2/3 van de stemmen der leden.
b. Wanneer geen 2/3 van de stemmen behaald wordt zal er binnen de maand een tweede algemene
vergadering plaats hebben waarop de ontbinding met 2/3 van de stemmen der aanwezige leden kan
aanvaard worden.
ARTIKEL 25
Wanneer minder dan dertig (30) leden, zal de bestuursraad de ontbinding van de vriendenkring op een
algemene vergadering voorstellen.
ARTIKEL 26
In geval van ontbinding, geeft de door de vergadering aangeduide vereffenaar, aan de activa een bestemming
welke zo eng mogelijk in verband staat met het voorwerp en de oogmerken van onze vereniging.
Bij de ontbindingsmodaliteiten zal met het overmaken van de activa van de vereniging, met voorrang rekening
worden gehouden met een Turnhoutse Vereniging die onze Vriendenkring bij zijn doelstellingen steeds heeft
bijgestaan, namelijk de Turnhoutse Vereniging Voor legermateriaal.
ARTIKEL 27
a. Wijzigingen aan de statuten worden door de algemene vergadering besproken en gestemd, aanvaarding
bij 2/3 van de stemmen der aanwezige leden.
b. Op voorstel tijdens een bestuursvergadering. Voorstel verschijnt in het boekje “Hard maar Hart”, met
vermelding van de uiterste datum waarop de leden hun aan- en of opmerkingen kunnen kenbaar maken.
Na het verstrijken van deze datum neemt de bestuursraad een beslissing rekening houdend met de
gekregen opmerkingen. Beslissingen worden via een erratum aan de statuten medegedeeld op de eerste
algemene vergadering.
HOOFDSTUK VII ALLERKEI – BIJZONDERHEDEN
ARTIKEL 28
Alle andere, in onderhavige statuten NIET voorziene punten, worden in een inwendig reglement (IR)
behandeld, in overeenstemming met de Belgische Wet van 27 juni 1921.
ARTIKEL 29
Zowel de statuten als het inwendig reglement zijn bindend voor de leden vanaf hun toetreding tot de
vriendenkring.
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ARTIKEL 30
De statuten kunnen ingezien worden door de leden, op eenvoudige aanvraag bij een van de leden zetelend in de
bestuursraad.

INWENDIG REGLEMENT
1. BESTUURSRAAD
a. De bestuursraad is samengesteld uit minimum drie en maximum zeven leden:
één voorzitter - één ondervoorzitter - één secretaris - één schatbewaarder -en drie leden.
b. Een combinatie van functies is toegelaten mits goedkeuring door de bestuursraad en melding aan de leden.
c. De bestuursraad vergadert volgens een jaarplanning.
d. De leden van de bestuursraad worden voor een periode van één jaar verkozen.
2. TAAKVERDELING BESTUURSRAAD
a. Voorzitter: (1) Algemeen beleid.
(2) bijhouden van infomap en andere voorlichting in het belang van de leden.
Bij afwezigheid zal hij in onderstaande volgorde vervangen worden door de ondervoorzitter.
b. Ondervoorzitter: Maatschappelijke zaken.
Bij afwezigheid zal hij vervangen worden door de secretaris.
c. Secretaris: Alle administratieve handelingen zoals:
(1) opstellen en bijhouden in de archieven van de verslagen van vergaderingen.
(2) verslag uitbrengen over het verlopen jaar, op de algemene vergadering.
(3) Bij afwezigheid zal hij vervangen worden door een beheerder aangeduid tijdens
een bestuursvergadering.
d. Schatbewaarder: Financieel beleid zoals:
(1) bijhouden van het kasboek met bewijsstukken.
(2) beheer van de rekeningen der vereniging.
(3) (a) tijdens de eerste algemene vergadering van het jaar geeft hij een kort overzicht
van de kastoestand.
(b) de rekening van de vriendenkring draagt het nummer:
IBAN: BE53-0011-2773-7053
BIC: GEBABEBB
VOC3 p/a (dat van de schatbewaarder)
(c) alle briefwisseling betreffende deze rekening zaal gericht worden tot de
Schatbewaarder.
(d) Twee leden van de raad van bestuur worden als gevolmachtigden aangewezen
om over de rekening te beschikken.
(4) Bij afwezigheid zal hij vervangen worden door een beheerder aangeduid tijdens
een bestuursvergadering.
e. Leden: club activiteiten allerhande samen met de andere leden raad van bestuur helpen organiseren coördineren
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3. Ziekte – Hospitalisatie:
a. Ieder lid in regel met de bijdrage heeft recht op een boodschap tot spoedig herstel.
b. Van zodra een lid van de bestuursraad gewaarschuwd werd van een ziekte of een hospitalisatie van een lid
zal er een boodschap met wensen van beterschap verstuurd worden (kaartje of een E-mail).
c. Wanneer tijdig op de hoogte van een hospitalisatie in Turnhout zullen de nodige schikkingen getroffen
worden door mogelijk een bezoek te organiseren tijdens deze opname.
d. Bij langdurige ziekte of hospitalisatie zal deze boodschap herhaald worden na bespreking binnen de
bestuursraad.
e. De bestuursraad zal op elke bestuursvergadering een rubriek “Zieken en hospitalisatie” bespreken en
de nodige schikkingen treffen.
4. Vaste activiteiten te organiseren door de bestuursraad
a. Minstens twee (2) ontmoetingsdagen met maaltijd:
- één ter gelegenheid van de algemene vergadering.
- één ter gelegenheid "Dag van de Koning".
b. Minstens één (1) culturele daguitstappen.
c. Aanzetten leden tot deelname aan de vieringen van 11 en 21 juli en van 11 en 15 november.
d. Uitgeven van een infoboekje Hard maar Hart.
5. Wijzigingen aan het inwendig reglement
Het inwendig reglement kan steeds bijgewerkt worden
a. op een "Algemene vergadering" wanneer het voorstel 2/3 van de stemmen der aanwezige leden behaalt
b. op voorstel tijdens een bestuursvergadering. Voorstel verschijnt in het boekje “H&H”, met vermelding van
de uiterste datum waarop de leden hun aan - en /of opmerkingen kunnen kenbaar maken. Na het verstrijken van
deze datum neemt de bestuursraad een beslissing rekening houdend met de gekregen opmerkingen.
Beslissingen worden via een erratum aan het I.R. medegedeeld op de eerste "Algemene Vergadering”.
6. Deelname aan manifestaties
a. De NIET leden die toevallig deelnemen aan, door de vereniging ingerichte manifestaties, betalen een hogere
deelnemingsprijs
b. De vriendenkring is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen welke zich voordoen tijdens
activiteiten, georganiseerd door VOC3.
7.Tijdschrift Hard maar Hart
Hard maar Hart is een tijdschrift waardoor de leden alle informatie bekomen betreffende de werking, de
organisatie en activiteiten.
De inhoud wordt tijdens een bestuursvergadering voorgesteld, besproken en goed gekeurd voor publicatie.
Het bezorgen van dit boekje aan de leden gebeurt door:
a. Door het verzenden van een digitale versie aan de leden met een E-mailadres.
b. In de regio Turnhout door dragers.
c. Door het versturen via de steuneenheid CBOS-Noord met toelating van de militaire overheid.
8. Verwittigingsysteem
Is een procedure uitgewerkt onder de verantwoordelijkheid van de voorzitter waarmede op een snelle wijze de
leden kunnen bereikt worden door gebruik te maken:
a. In de regio Turnhout door ronddragers.
b. Gebruik te maken van telefoon of GSM.
c. Door een E-mail bericht te sturen aan de leden die via het internet bereikbaar zijn.
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9. Europese verordening op de bescherming van de persoonsgegevens wet van 15 mei 2018
a. Onze vereniging, in het bezit zijnde van de persoonsgegevens van haar leden, mag en zal deze gegevens
enkel gebruiken voor:
(1) Voor het opstellen van een ledenlijst.
(2) Voor het versturen per post, per Email of het aan huis bezorgen van het tijdschrift “Hard maar Hart”.
(3) Het doorgeven van allerlei nuttige informatie betreffende het verenigingsleven.
(4) Het activeren van ons eigen verwittigingsysteem.
b. Tevens dient gesteld dat de toestemming van elk lid vereist is voor:
(1) Het maken en publiceren van foto’s en of filmen tijdens bijeenkomsten van allerlei aard,
in de schoot van de vriendenkring “Vrienden van het Opleidingscentrum N.3”.
(2) Het bijplaatsen ervan op onze website www.ocnr3.be, in de fotogalerie.
(3) Het bijplaatsen van uw naam van een lid op de gepubliceerde foto’s, ter herkenning door eventuele
bezoekers aan onze website.
(4) Deze foto’s zullen NIET gebruikt worden voor commerciële doeleinden.
(5) Indien een onzer leden de mening is toegedaan dat er beperkingen op de Europese verordening
dienen in acht genomen, moet hij/zij zich melden bij de voorzitter van onze vereniging.
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