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Titel I. – Doel
Artikel 1. Het huishoudelijk reglement is nauw verbonden met de statuten van de VZW Koninklijke Vereniging
de “Vieilles Tiges” van de Belgische luchtvaart. Het is een aanvulling met als doel sommige voorschriften van
de vereniging te bepalen of toe te lichten.
Artikel 2. Mochten regionale afdelingen worden opgericht om het contact tussen de leden van deze regio's te
verbeteren, zullen de verantwoordelijken van deze afdelingen de taak hebben het geheel of een gedeelte van
dit reglement te wijzigen om het aan te passen aan de omstandigheden. In geen enkel geval mogen zij echter
afwijken van de statuten en het aangepaste reglement moet aan de nationale voorzitter ter goedkeuring
worden voorgelegd.
Titel II. – Lidmaatschap
Artikel 3. De partners van de leden die niet vallen onder één van de categorieën vermeld in artikel 4 van de
statuten, worden beschouwd als sympathisanten. Zij hebben geen stemrecht tijdens de gewone of
buitengewone algemene vergaderingen en verliezen hun statuut van sympathisant in geval van ontslag,
uitsluiting of overlijden van hun echtgenoot. In het laatste geval kunnen zij, indien zij het wensen, in de
categorie "aangesloten leden" worden opgenomen, zoals vermeld in artikel 4 van de statuten.
Artikel 4. Als sympathisant hebben deze personen automatisch dezelfde verplichtingen als hun partner,
namelijk:
a. de kameraadschappelijke banden te bewaren tussen de leden van de luchtvaart;
b. de interesse voor de luchtvaart te propageren en diegenen die er belangstelling voor hebben aan te
moedigen;
c. op alle mogelijke manieren steun te verlenen aan leden van de vereniging en hun familie die hulp nodig
hebben.

Artikel 5. Het aantal aansluitingen in de categorie "aangesloten leden" ("weduwen" uitgesloten) mag niet meer
bedragen dan ongeveer 20% van het totale lidmaatschap. Deze beperking geldt niet voor de leden die later
aan de voorwaarden zullen voldoen om als effectief lid te worden toegelaten.
Artikel 6. De ledenlijst is beschikbaar op de website van de vereniging, in de afdeling voorbehouden voor de
leden (voor toegang zijn username en password vereist). Deze wordt elke maand bijgewerkt.
Leden zonder e-mail adres (geen toegang tot internet) kunnen eenmaal per jaar een “papieren” exemplaar via
ste
de post krijgen. Ze zullen dit echter expliciet aan het secretariaat moeten aanvragen vóór de 31 december
van het jaar van aansluiting. Deze aanvraag hoeft slechts een maal. Daarna zullen zij bij het begin van elk jaar
een exemplaar van de lijst krijgen.
Titel III. – Bestuur van de vereniging
Artikel 7. De bestuursraad vergadert de tweede woensdag van elke maand (behalve in augustus) om 10.15
uur in het Huis der Vleugels, zetel van de vereniging. De vergadering kan tijdelijk op een andere plaats
georganiseerd worden met akkoord van de bestuursraad.
Artikel 8. De oproep voor de maandelijkse vergadering gebeurt d.m.v. het proces-verbaal van de vorige
vergadering (laatste paragraaf). De secretaris-generaal wordt belast met het oproepen van de leden voor een
buitengewone vergadering.
Artikel 9. De leden van de bestuursraad die een punt op de agenda van een vergadering wensen te plaatsen,
worden verzocht hun verzoek aan de voorzitter of aan de secretaris-generaal te richten, ten laatste de vrijdag
vóór de voorziene vergadering.
Artikel 10. De bestuursraad mag beslissen één of meer maandelijkse vergaderingen af te gelasten.

Artikel 11. Vergaderingen in beperkt comité kunnen ingericht worden om bepaalde acties voor te bereiden
alvorens deze aan de andere leden van de bestuursraad voor te leggen.
Artikel 12. De bestuurders uiten tijdens de vergaderingen hun mening in volle vrijheid. Eventuele
uiteenlopende meningen tussen leden moeten vertrouwelijk behandeld worden.
Artikel 13. leder jaar, na de gewone algemene vergadering, kiest de bestuursraad een uitvoerend comité
onder zijn leden. Dit comité bestaat uit:
− een voorzitter;
− twee ondervoorzitters;
− een secretaris-generaal;
− een penningmeester.
De secretaris-generaal en de penningmeester mogen vragen om een adjunct te kiezen onder de andere leden
van de bestuursraad.
Artikel 14. De bestuursraad mag erevoorzitters benoemen. Deze benoeming is voor het leven. Indien zij geen
deel uitmaken van de bestuursraad mogen zij, indien zij dit wensen, deelnemen aan de vergaderingen van de
bestuursraad en er hun deskundigheid laten gelden. In geval van staking van stemmen, bij beslissingen
genomen met een gewone meerderheid van de aanwezige leden, is de stem van de voorzitter altijd
beslissend, in overeenstemming met artikel 14 van de statuten.
Artikel 15. De bestuursraad is eveneens bevoegd om ereleden te benoemen, gekozen uit Belgische en
buitenlandse personaliteiten die een bijzondere belangstelling tonen voor de luchtvaart en de vereniging. Deze
onderscheiding kan toegekend worden aan de voorzitters van buitenlandse verenigingen met wie we nauwe
banden hebben.
Titel IV. – Algemene Vergadering
Artikel 16. In overeenstemming met de statuten (Art. 9), bekleedt de Algemene Vergadering het opperste
gezag in de vereniging. Tot haar bevoegdheid behoort de benoeming en de ontheffing van de bestuurders.
Bijgevolg moeten de leden die wensen een bestuursmandaat te bekleden, hun kandidatuur indienen bij de
voorzitter van de bestuursraad die deze zal voorleggen aan de bestuurders. Deze onderzoeken de
kandidaturen (conform met de statuten, evaluatie van de vereiste kwaliteiten van de kandidaat voor de functie,
in regel met de bijdrage enz.).
Artikel 17. Het onderzoek van de kandidaturen gebeurt conform de artikelen 21, 24 en 27 van de statuten en
artikel 12 van dit huishoudelijk reglement.
De door de bestuursraad weerhouden kandidaturen worden vervolgens voorgelegd voor aanvaarding aan de
algemene vergadering.
Artikel 18. De algemene vergadering is bevoegd om de beslissingen en de benoeming van leden van de
bestuursraad die haar worden voorgelegd te aanvaarden of te verwerpen.
Artikel 19. Elk effectief lid, in regel met zijn bijdrage, heeft stemrecht. Leden die de algemene vergadering niet
kunnen bijwonen, mogen een volmacht geven aan een aanwezig effectief lid. Het aantal volmachten is
beperkt tot vijf (5) per aanwezig lid. Volmachten in overtal worden door de voorzitter verdeeld onder de
aanwezige leden.
Artikel 20. Wanneer een bestuurder niet langer aan de voorwaarden van zijn mandaat voldoet, vraagt de
bestuursraad aan de algemene vergadering hem dit mandaat te ontnemen. Een gemotiveerd besluit hierover
zal voorgelegd worden aan de jaarlijkse algemene vergadering of aan een bijzondere algemene vergadering
indien de ernst of de dringendheid dit rechtvaardigen.
Titel V. – Bijdrage
Artikel 21. De oproep tot betaling van het jaarlijks lidgeld wordt gepubliceerd in het laatste tijdschrift van het
lopende jaar(4/20xx). Een mededeling van het secretariaat meldt het begin van de periode voor hernieuwing
van de bijdrage. Het tijdschrift bevat een stortingsformulier (eenvoudig model van de bank met de mededeling:
“Lidgeld/Cotisation 20xx – Naam/Nom:”).
Artikel 22. De betaling van de bijdrage door een nieuw lid bekrachtigt zijn toetreding. Vanaf de maand juli
wordt de bijdrage van een nieuw lid teruggebracht tot 50% van het bedrag. Vanaf september is ze geldig voor

het volgende boekjaar, rekening houdend met het bedrag dat de raad van bestuur heeft vastgelegd voor dat
boekjaar.
Artikel 23. Leden die hun bijdrage niet hebben betaald vóór 10 januari, zullen samen met het eerste tijdschrift
van het jaar (1/20xx) een herinneringsbrief ontvangen met onderaan het blad een stortingsformulier. Een
herinnering wordt eveneens in het tijdschrift zelf opgenomen.
Een maand na verzending van het tijdschrift 1/20xx wordt een brief “LAST CALL” verzonden aan hen die nog
steeds niet betaald hebben.
De toezending van het tijdschrift wordt stopgezet voor hen die hun verplichtingen nog niet zijn nagekomen bij
het verschijnen van het volgend tijdschrift (i.e. 2-20xx). Conform artikel 5 van de statuten, worden ze als
ontslagnemend beschouwd op het einde van het jaar, hetzij op 31 december.
Titel VI. – Activiteiten
Artikel 24. De deelname aan activiteiten wordt voorbehouden aan de leden en hun partner. Behalve wanneer
de voorzitter voor specifieke activiteiten anders beslist, kunnen de leden buitenstaanders inschrijven maximum 2 per lid. Ze zijn dan wel verantwoordelijk voor hun genodigden, zowel disciplinair, protocollair als
financieel. Zij zijn verplicht hun genodigden te vergezellen gedurende de activiteiten.
Nochtans zal voorrang gegeven worden aan de leden en hun partners indien het aantal inschrijvingen het
aantal beschikbare plaatsen overtreft. Indien dit niet volstaat, zal rekening gehouden worden met de
inschrijvingsdatum.
Artikel 25. De inschrijving voor de activiteiten wordt slechts definitief na ontvangst van de bijdrage voor
deelneming op de bankrekening van de vereniging. De uiterlijke inschrijvingsdata voor activiteiten zijn
afsluitingsdata, zowel voor inschrijvingen als voor betalingen.
Titel VII. – Vertegenwoordiging
Artikel 26. De voorzitter van de bestuursraad is de wettelijke vertegenwoordiger van de vereniging tijdens
zowel Belgische als buitenlandse manifestaties. Hij kan zich laten vertegenwoordigen.
Artikel 27.
a.

Het Ereperk van de militaire vliegeniers op het kerkhof van Brussel.
Vóór zijn overlijden sprak de heer Wuyts, secretaris van het uitvoerende comité, de wens uit dat na zijn
dood de voorzitter in functie van de VZW De "Vieilles Tiges" van de Belgische luchtvaart hem zou
opvolgen als vertegenwoordiger van het stichtingscomité waarvan alle leden al overleden zijn.
Het comité bestaat nu uit:
- de voorzitter van de vereniging, voorzitter van het comité;
- de bevelhebber van de Luchtcomponent van Defensie;
- de secretaris van de vereniging, secretaris.
de
Elk jaar op de zaterdag het dichtst bij de 15 oktober, ontvangt de voorzitter de vertegenwoordiger van de
Luchtmacht, vertegenwoordigers van het schepencollege van de stad Brussel, de leden van de
vereniging, families en sympathisanten om eer te betuigen aan de vliegeniers, gesneuveld tijdens de
oorlog 1940-1945 en begraven op het ereperk.
Er worden bloemenkransen neergelegd.

b.

Vroenhoven
Op 11 mei 1990 werd in Vroenhoven een monument ingehuldigd ter nagedachtenis van zeven piloten en
waarnemers van de Militaire Luchtvaart die op 11 mei 1940 het leven lieten tijdens hun bombardement op
de bruggen over het Albertkanaal.
Sinds die datum wordt er jaarlijks een plechtigheid georganiseerd in samenwerking met het comité
"Vaderlandslievende Vereniging voor Vergeten Oorlogsherdenkingen en Vervallen Oorlogsmonumenten
Mopertingen". Door haar deelneming aan deze plechtigheid wil de vereniging een bijzondere eer bewijzen
aan de vliegeniers die gesneuveld zijn voor de verdediging van België.

Artikel 28. De kalender van de overige manifestaties waaraan de vereniging deelneemt, wordt in principe in
het VTB tijdschrift gepubliceerd. De lijst is niet beperkend.
Artikel 29. Vaandel
Het vaandel wordt gedragen gedurende vaderlandslievende plechtigheden waaraan de vereniging meewerkt,
bij de begrafenis van leden en gewezen leden van de bestuursraad, ereleden en bekende persoonlijkheden uit
de luchtvaartwereld.

De vaandeldrager zal een blazer dragen met het kenteken van de vereniging, de officiële das en witte
handschoenen.
Artikel 30. Bij het overlijden van een lid op in België zullen bloemen neergelegd worden aan de kerk of op de
plaats van de begrafenis indien er geen kerkelijke dienst is, maar altijd rekening houdend met de wensen van
de overledene of de schikkingen getroffen door de familie.
Titel VIII. – Fonds Sociale Actie
Artikel 31.
De bestuursraad heeft beslist een “Fonds Sociale Actie” op te richten. Dit fonds laat de vereniging toe acties te
ondernemen conform haar statuten, in het bijzonder Titel II, “Sociaal doel”, Art. 3 van het statuut.
Artikel 32. Beheer.
Dit fonds wordt beheerd door de bestuursraad. Beslissingen worden met een eenvoudige meerderheid
genomen. De rekeningen worden bij het budget van de vereniging gevoegd. De schatbewaarder zorgt voor
het permanent functioneren van het fonds.
Artikel 33. Inkomsten
Het fonds wordt vooral gespijsd door giften van de leden of van organismen en particulieren alsook door het
organiseren van evenementen. De bestuursraad kan beslissen fondsen uit het algemeen budget over te
hevelen naar het “Fonds Sociale Aktie” (winsten, overschotten) om de werking ervan te verzekeren.
Artikel 34. Steunaktiviteiten
a. Voorstellen voor sociale actie worden aan de bestuursraad voorgelegd, hetzij door zijn leden, hetzij door
leden van de vereniging, hetzij door organismen of particulieren. Niet specifieke aanvragen, die niet
verbonden zijn aan concrete projecten of die niet aan de doelstellingen van de vereniging beantwoorden,
komen niet in aanmerking (zie Art. 31).
b. De vereniging verbindt zich niet tot weerkerende hulp aan een zelfde project of aan een zelfde
begunstigde. Er wordt aangenomen dat het alleen om eenmalige acties kan gaan.
Titel IX. – Algemeenheden
Artikel 35. De Koninklijke Vereniging VZW De "Vieilles Tiges" van de Belgische luchtvaart bevestigt haar
nationaal en apolitiek karakter alsook haar gehechtheid aan het koningshuis. Zij raadt haar leden aan tijdens
vergaderingen van de vereniging geen discussies te beginnen over taalproblemen, filosofie of racisme.
Artikel 36. Voor de maandelijkse vergaderingen wordt een correcte kledij aanbevolen. Tijdens manifestaties
buitenshuis is het dragen van das en blazer met het kenteken van de vereniging gewenst.
Gedaan te Brussel, op 14 december 2016.
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