REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE – R.I.O.
ARTIKEL 1

1.1. Enkel personeelsleden van VEA leden-bedrijven kunnen zich kandidaat stellen om actief lid te
worden van de VEA Jongerenafdeling. Hierbij volstaat het om dit schriftelijk te melden aan het
VEA secretariaat. Meerdere personen kunnen namens 1 firma deel uitmaken van de
Jongerenafdeling. Om beschouwd te worden als actief lid dient men actief deel uit te maken van
minimaal 1 werkgroep en/of VEA- commissie en minstens de helft van de vergaderingen
aanwezig te zijn of geldig verontschuldigd. In geval van betwisting over het statuut van actief
lidmaatschap, zal de jaarlijkse ledenvergadering uitspraak doen bij gewone meerderheid van de
aanwezige leden.
1.2. Jongeren van niet- VEA leden en jongeren van VEA- leden die niet actief wensen deel te nemen,
hebben de mogelijkheid om als passief lid op de hoogte te blijven van de werking van de VEAJongerenafdeling en aanwezig te zijn op een aantal activiteiten, die door de Jongerenafdeling
voor hen worden opengesteld.
1.3. De afgevaardigde mag de leeftijd van 40 jaar niet overschreden hebben.
1.4. Indien een lid van de VEA Jongerenafdeling niet meer in dienst is bij een bedrijf dat lid is van VEA,
vervalt automatisch zijn/haar mandaat als actief lid.
1.5. Alle leden van de VEA Jongerenafdeling zijn gemachtigd om deel te nemen aan VEA
werkgroepen.

ARTIKEL 2

2.1. De VEA Jongerenafdeling wordt bestuurd door een bestuurscomité, samengesteld uit de
bureauleden en de voorzitters van de werkgroepen. Het bestuurscomité bestaat uit minimum 3
en maximum 9 leden.
2.2. Het bureau binnen de VEA Jongerenafdeling is samengesteld uit een Voorzitter, Ondervoorzitter,
Secretaris en Penningmeester:

Voorzitter
De Voorzitter zit de vergaderingen van de VEA Jongerenafdeling voor en zorgt ervoor dat de
agendapunten binnen een aanvaardbare tijdspanne afgehandeld worden. Hij/zij vormt het
uithangbord van de VEA Jongerenafdeling op externe events en doet dit in overleg met de
directeur en/of raad van bestuur van VEA. De Voorzitter van de VEA Jongerenafdeling kan
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toegelaten worden om met raadgevende stem deel te nemen aan de vergaderingen van de
raad van bestuur van de VEA .

Ondervoorzitter
De Ondervoorzitter treedt op als plaatsvervanger van de Voorzitter bij diens afwezigheid.

Secretaris
De secretaris staat in voor het opmaken van agenda’s en verslagen en volgt de dagelijkse
werking op van de VEA Jongerenafdeling. Deze functie zal uitgeoefend worden door het VEA
secretariaat teneinde voldoende wisselwerking te creëren tussen het secretariaat en de VEA
Jongerenafdeling.

Penningmeester
De Penningmeester zal de financiën van de VEA Jongerenafdeling opvolgen en dit in overleg
met het VEA secretariaat. Ook de kostenberekening en de opvolging van sponsoring van
events zal tot zijn/haar takenpakket behoren.
2.3. Deze functies (met uitzondering van de Secretaris) zijn 2 jaarlijks in juni van elk jaar herkiesbaar.
Iedere kandidaat zal de jongerenafdeling in max. 10 zinnen informeren wat zijn/haar
doelstellingen zijn.
2.4. Enkel actieve VEA- leden hebben stemrecht waarbij elk actief lid recht heeft op 1 stem. Om
stemrecht te hebben dient men actief VEA jongeren lid te zijn op het moment dat de eerste
opvraging tot indiening van de kandidaturen werd buiten gestuurd door het VEA jongeren
secretariaat. Bij gelijkheid van stemmen, zal een 2de stemronde worden georganiseerd.
2.5. Vanuit elk VEA lid-bedrijf mag slechts één kandidaat afgevaardigd worden voor een functie
binnen het VEA jongeren bureau.
2.6. Indien de voorzitter, ondervoorzitter of penningmeester niet meer voldoet aan de voorwaarden
van een actief lid (deel uitmaken van een bedrijf dat lid is van vea) of ingeval van neerlegging van
zijn/haar mandaat zal de jaarlijkse ledenvergadering een nieuwe stemming organiseren.

ARTIKEL 3

3.1. De VEA Jongerenafdeling heeft als doel het bevorderen van de wisselwerking tussen jonge &
ervaren professionals binnen de expeditie- sector. Een wederzijdse wisselwerking met de raad
van bestuur van VEA is hierbij van essentieel belang.
3.2. De VEA Jongerenafdeling mag zich uitsluitend bezig houden met beroepsgerelateerde
aangelegenheden. Dit kan zowel op formele als op informele wijze.
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3.3. De VEA Jongerenafdeling is een afdeling van VEA en werkt binnen de structuur van VEA. Zij kan
zelfstandig initiatieven nemen maar steeds in onderlinge afstemming met het VEA secretariaat of
het VEA bestuur.
3.4. De VEA Jongerenafdeling mag eigen communicatiemiddelen gebruiken en nieuwsbrieven
opmaken. Dit gebeurt in onderlinge afstemming met het VEA secretariaat. De leden van de
Jongerenafdeling zullen zich onthouden van elke vorm van externe communicatie die de
belangen van VEA kan schaden. Alle vormen van externe communicatie en verklaringen en/of
mededelingen in de pers die namens VEA worden gedaan, zullen in de mate van het mogelijke
eerst afgestemd worden met het VEA- secretariaat en/of de raad van bestuur.
3.5. De VEA Jongerenafdeling kan werkgroepen oprichten . Elke werkgroep zal worden goedgekeurd
door het bestuurscomité. Na goedkeuring kiest iedere werkgroep in haar midden een voorzitter.
Het mandaat van voorzitter bedraagt 2 jaar en is hernieuwbaar.
3.6. De werkgroepen en het bestuurscomité van de VEA Jongerenafdeling vergaderen telkens
wanneer zij dit nuttig of wenselijk achten.
3.7. Indien de voorzitter van de werkgroep niet meer voldoet aan de voorwaarden van een actief lid
(deel uitmaken van een bedrijf dat lid is van vea) of ingeval van neerlegging van zijn/haar
mandaat zal de wergroep een nieuwe voorzitter in haar midden aanduiden.

ARTIKEL 4

4.1. De middelen van de VEA Jongerenafdeling bestaan uit sponsoring en winsten gegenereerd uit
events aangevuld met eventueel budget dat kan worden vrijgemaakt door VEA.
4.2. Bij voorkeur zijn de events van de VEA Jongerenafdeling zelf bedruipend.
4.3. De organisatie van events wordt op voorhand afgestemd met het VEA secretariaat.
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