GEMEENTELIJK
FEESTCOMITE
p/a Markt 1
9340 LEDE
Voorzitter Elsie Van den Abbeele
uw kenmerk:
ons kenmerk:
bijlagen:
dienst: patrimonium
tel.: (053)60 68 50
fax: (053)80 33 09
e-mail: patrimonium@lede.be

Laatste wijziging goedgekeurd door gemeenteraad 5 juli 2016

Artikel 1: DOEL
Het feestcomité is een gemeentelijk orgaan dat het ontspanningsleven in de
gemeente wil bevorderen door:
- het coördineren van activiteiten;
- het inrichten van feestelijkheden;
- advies voor nieuwe activiteiten doorspelen aan het College van Burgemeester
en Schepenen (CBS).

Artikel 2: DE LEDEN
Er zijn verschillende soorten leden:
1. de bestuursleden
2. de effectieve leden
3. de toegevoegde leden

2.1 De bestuursleden
2.1.1 Verkiezing van het bestuur
Om de zes jaar - in de loop van het tweede kwartaal volgend op de
gemeenteraadsverkiezingen - wordt het bestuur verkozen door de effectieve leden.
Enkel effectieve leden die minstens één jaar lid zijn, kunnen deel uitmaken van het
bestuur van het feestcomité.
Alle bestuursleden zijn op dit ogenblik ontslaggevend, doch herkiesbaar.
De voorzitter van het feestcomité evenwel, zal voorafgaandelijk door de
gemeenteraad worden aangeduid.

De leden van het bestuur worden bij geheime stemming verkozen tijdens een
vergadering van het feestcomité. Er mag slechts 1 lid van eenzelfde carnavalsgroep
deel uitmaken van het bestuur. De voorzitter mag geen lid zijn van een
carnavalsgroep.
Het bestuur zal samengesteld zijn als volgt:
- de voorzitter
- de ondervoorzitter
- de penningmeester
- twee commissarissen
De afgevaardigde secretaris van het gemeentebestuur wordt door het CBS
aangeduid.
De schepen van feestelijkheden kan de vergaderingen van het bestuur bijwonen.

2.1.2. Taken van de bestuursleden
2.1.2.1 Taken van de voorzitter

Hij / zij:
- roept de vergadering bijeen en leidt deze vergaderingen
- zorgt voor de naleving van de statuten en de reglementen inzake de prins
carnavalverkiezing en de deelname aan de carnavalstoet te Lede
- regelt de te verrichten werkzaamheden en houdt toezicht op de
tenuitvoerlegging der genomen besluiten
- kan tijdens de vergadering de discussies sluiten en de vergadering schorsen
- bij staking van stemmen is zijn / haar stem doorslaggevend

2.1.2.2 Taken van de ondervoorzitter

Hij / zij:
- neemt de taak van voorzitter waar bij afwezigheid van de voorzitter
- staat de voorzitter bij bij de uitvoering van diens taken

2.1.2.3 Taken van de penningmeester
Hij / zij:
- voert het financieel beheer en houdt daartoe een financiële administratie bij
en is hieromtrent verantwoording verschuldigd
- is bevoegd om uitgaven te doen voor het feestcomité en is daartoe
verantwoording verschuldigd aan het bestuur en aan de effectieve leden
- geeft elke maand een beknopt verslag tijdens de vergadering van het
feestcomité

2.1.2.4 Taken van de twee commissarissen
Zij:
-

zien minstens om de drie maanden de rekeningen na en ondertekenen het
kasboek, zij geven daarvan verslag op de eerstvolgende vergadering
kijken het jaarlijks bilan na en geven ontlasting aan de penningmeester, een
afschrift van het bilan wordt aan het CBS voorgelegd
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2.1.2.5 Taken van het bestuur
-

-

-

het bestuur, bijgestaan door de schepen van feestelijkheden en een
personeelslid van de gemeente, stelt het jaarprogramma vast en maakt de
begroting op die daarna ter goedkeuring wordt voorgelegd aan het
feestcomité
het bestuur kan beslissingen nemen over allerlei aangelegenheden die het
feestcomité betreffen, maar dient haar beslissingen wel te laten bekrachtigen
door het feestcomité, waarbij minstens een 2/3 meerderheid vereist is van
de op de vergadering aanwezige effectieve leden; evenwel dient minstens
2/3 van het aantal stemgerechtigde effectieve leden aanwezig te zijn
het bestuur kan sancties opleggen t.o.v. carnavalgroepen die het reglement
inzake de deelname aan de carnavalstoet te Lede niet naleven EN t.o.v de
prins carnaval, het bestuur zal in eer en geweten oordelen over een gepaste
sanctie; er is minstens een 2/3 meerderheid vereist van de op de
vergadering aanwezige bestuursleden; evenwel dient minstens 2/3 van het
aantal stemgerechtigde bestuursleden aanwezig te zijn; deze sanctioneringen
dienen niet bekrachtigd te worden door het feestcomité

Alle boekhoudkundige bescheiden zijn en blijven eigendom van het feestcomité.

2.1.3 De rechten van de bestuursleden
-

spreekrecht op elke vergadering van het bestuur en het feestcomité
stemrecht op elke vergadering van het bestuur en het feestcomité
inzagerecht documenten betreffende inkomsten en uitgaven
zij kunnen adviezen formuleren en items ter bespreking op de agenda van
het bestuur en het feestcomité plaatsen; dit dient schriftelijk voorbereid te
zijn en minstens 10 dagen voor de betreffende vergadering overgemaakt te
worden aan de voorzitter van het feestcomité én aan het personeelslid van
de gemeente belast met het secretariaat

2.1.4 De plichten van de bestuursleden
-

-

discreet omgaan met de besproken agendapunten
het bijwonen van de vergaderingen van het bestuur en het feestcomité;
indien dit onmogelijk is, is het lid gebonden zich uitdrukkelijk te
verontschuldigen
actief betrokken zijn bij de volledige werking van het feestcomité

2.1.5 Ontslag van de bestuursleden
De leden van het bestuur (de voorzitter, de ondervoorzitter, de penningmeester en
de twee commissarissen) worden ontslagen uit hun functie:
- indien zij vijf opeenvolgende vergaderingen van het feestcomité niet
bijwonen
- bij het niet behoorlijk uitvoeren van hun taken
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-

-

wanneer hun gedrag niet in overeenstemming is met de gemaakte afspraken
en bij verbale en fysieke agressie tijdens vergaderingen of activiteiten van
het feestcomité
bij vrijwillig ontslag; dit dient schriftelijk te worden meegedeeld aan de
voorzitter van het feestcomité

Bij verhuis naar een ander grondgebied, blijft het bestuurslid aangesteld voor de
resterende duur van de legislatuur. Nadien kan hij/zij geen deel meer uitmaken van
het feestcomité.
Voor de uitsluiting uit hun functie is minstens 2/3 meerderheid vereist van de op de
vergadering van het feestcomité aanwezige effectieve leden; evenwel dient
minstens 2/3 van het aantal stemgerechtigde effectieve leden aanwezig te zijn.
Voor het geval dit aantal op een eerste vergadering ter zake niet is bereikt, zal voor
hetzelfde punt op een volgende vergadering, waarvoor een regelmatige uitnodiging
is verstuurd, mogen worden beslist ongeacht het aantal aanwezigen;

2.2 De effectieve leden van het feestcomité
-

-

-

-

-

de in functie zijnde leden blijven behouden maximum 18 leden
het feestcomité aanvaardt zelf de extra leden bij eenvoudige meerderheid
(helft + 1) in geheime stemming, minstens de helft van de stemgerechtigde
leden dient aanwezig te zijn
de kandidaturen dienen schriftelijk ingediend te worden bij de voorzitter van
het feestcomité
de effectieve leden dienen daadwerkelijk het grondgebied van de gemeente
Lede te bewonen
ze dienen minimum achttien jaar oud zijn
voor het uitsluiten van effectieve leden is minstens 2/3 meerderheid vereist
van de op de vergadering aanwezige effectieve leden; evenwel dient
minstens 2/3 van het aantal stemgerechtigde effectieve leden aanwezig te
zijn
voor het geval dit aantal op een eerste vergadering ter zake niet is bereikt,
zal voor hetzelfde punt op een volgende vergadering, waarvoor een
regelmatige uitnodiging is verstuurd, mogen worden beslist ongeacht het
aantal aanwezigen
het feestcomité wordt bijgestaan door de schepen van feestelijkheden en een
personeelslid van de gemeente, dit personeelslid wordt belast met het
secretariaat van de vergaderingen van het feestcomité en van het bestuur
de schepen van feestelijkheden en het personeelslid van de gemeente
hebben geen stemrecht
het feestcomité kan een deel van zijn bevoegdheden aan één of meerdere
effectieve leden delegeren, deze delegatie dient duidelijk in het verslag van
de vergadering genoteerd en omschreven; van deze werkgroepen dient
verslag te worden uitgebracht aan het feestcomité, hiervoor kan eventueel
een secretaris uit de werkgroep zorgen
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2.2.1 De rechten van de effectieve leden
-

spreekrecht op elke vergadering
stemrecht op elke vergadering
inzagerecht documenten betreffende inkomsten en uitgaven
zij kunnen adviezen formuleren en items ter bespreking op de agenda van
het feestcomité plaatsen; dit dient schriftelijk voorbereid te zijn en minstens
10 dagen voor de betreffende vergadering overgemaakt te worden aan de
voorzitter van het feestcomité én aan het personeelslid van de gemeente
belast met het secretariaat

2.2.2 De plichten van de effectieve leden
-

discreet omgaan met de besproken agendapunten
het bijwonen van de vergaderingen van het feestcomité; indien dit
onmogelijk is, is het lid gebonden zich uitdrukkelijk te verontschuldigen
actief betrokken zijn bij de volledige werking van het feestcomité

2.2.3 Ontslag van de effectieve leden
De effectieve leden worden ontslagen uit hun functie:
- na drie onwettige afwezigheden
- op het einde van het kalenderjaar indien zij het voorbije kalenderjaar niet
minstens 3 vergaderingen van het feestcomité hebben bijgewoond
- bij het niet behoorlijk uitvoeren van hun taken
- wanneer hun gedrag niet in overeenstemming is met de gemaakte afspraken
en bij verbale en fysieke agressie tijdens vergaderingen of activiteiten van
het feestcomité
- bij vrijwillig ontslag; dit dient schriftelijk te worden meegedeeld aan de
voorzitter van het feestcomité

2.3 De toegevoegde leden
-

-

-

van iedere carnavalgroep kan de voorzitter lid worden van het feestcomité na
een eerste deelname aan de carnavalstoet; wanneer hij / zij verhinderd is
stuurt hij / zij zijn / haar plaatsvervanger
de kandidaturen dienen schriftelijk ingediend te worden bij de voorzitter van
het feestcomité
het feestcomité neemt kennis van zijn / haar kandidatuur maar dient hier
niet over te stemmen
hij / zij wordt uitgenodigd vanaf de eerste vergadering volgend op de
vergadering waar het feestcomité kennis heeft genomen van zijn / haar
kandidatuur
de voorzitters van de carnavalgroepen moeten het grondgebied van de
gemeente Lede bewonen
de voorzitters van de carnavalgroepen moeten minimum achttien jaar oud
zijn
voor het uitsluiten van een voorzitter van een carnavalgroep is minstens 2/3
meerderheid vereist van de op de vergadering aanwezige effectieve leden;
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-

evenwel dient minstens 2/3 van het aantal stemgerechtigde effectieve leden
aanwezig te zijn
voor het geval dit aantal op een eerste vergadering ter zake niet is bereikt,
zal voor hetzelfde punt op een volgende vergadering, waarvoor een
regelmatige uitnodiging is verstuurd, mogen worden beslist ongeacht het
aantal aanwezigen

2.3.1 De rechten van de toegevoegde leden
-

spreekrecht op elke vergadering
zij kunnen adviezen formuleren en items ter bespreking op de agenda van
het feestcomité plaatsen; dit dient schriftelijk voorbereid te zijn en minstens
10 dagen voor de betreffende vergadering overgemaakt te worden aan de
voorzitter van het feestcomité én aan het personeelslid van de gemeente
belast met het secretariaat

2.3.2 De plichten van de toegevoegde leden
-

discreet omgaan met de besproken agendapunten
het bijwonen van de vergaderingen van het feestcomité; indien dit
onmogelijk is, is het lid gebonden zich uitdrukkelijk te verontschuldigen
actief betrokken zijn bij de volledige werking van het feestcomité
de voorzitters van de carnavalgroepen dienen hun achterban grondig te
informeren over de werking van het feestcomité

2.3.3 Ontslag van de toegevoegde leden
De toegevoegde leden worden ontslagen uit hun functie:
- op het einde van het kalenderjaar indien zij het voorbije kalenderjaar niet
minstens 3 vergaderingen van het feestcomité hebben bijgewoond
- bij het niet behoorlijk uitvoeren van hun taken
- wanneer hun gedrag niet in overeenstemming is met de gemaakte afspraken
en bij verbale en fysieke agressie
- bij vrijwillig ontslag; dit dient schriftelijk te worden meegedeeld aan de
voorzitter van het feestcomité

Algemene opmerkingen :
-

-

van iedere carnavalgroep mogen max. 3 leden (effectieve leden + voorzitter)
deel uit maken van het feestcomité
gemeenteraadsleden of OCMW-raadsleden kunnen geen lid zijn van het
feestcomité; enkel de schepen van feestelijkheden wordt bij zijn / haar
aanstelling automatisch lid van het feestcomité
het feestcomité kan op eigen verzoek of op verzoek van het CBS één of
meerdere adviseurs aanduiden
ieder lid van het feestcomité wordt geacht de inhoud van deze statuten te
kennen en te respecteren
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Artikel 3: DE VERGADERINGEN
3.1 Vergaderingen van het bestuur
-

-

het bestuur vergadert op uitnodiging van de voorzitter of op vraag van een
minstens 1/3 van de stemgerechtigde bestuursleden
voor het vaststellen van het jaarprogramma en het opmaken van de
begroting of de wijziging hieraan is de aanwezigheid van minstens de helft
van de stemgerechtigde bestuursleden vereist
wanneer op een eerste vergadering niet voldoende leden aanwezig zijn, kan
er geldig beslist worden (over boven aangehaalde punten) op een tweede,
geldig bijeengeroepen vergadering ongeacht het aantal aanwezigen en enkel
wat de punten van de eerste vergadering betreft. Wat ook het aantal
aanwezige leden zij, moeten deze punten met 2/3 meerderheid van de
aanwezigen worden beslist.
de voorzitter roept de leden schriftelijk op minstens 5 dagen voor de
vergadering, behoudens bij hoogdringendheid.
voorlopige beslissingen kunnen bij hoogdringendheid door 2/3 van het
bestuur genomen worden. Deze beslissingen worden op de eerstvolgende
vergadering bekrachtigd.

3.2 Vergaderingen van het feestcomité
-

-

het feestcomité vergadert op uitnodiging van de voorzitter of op vraag van
minstens 1/3 van de stemgerechtigde effectieve leden
de oproepingsbrief vermeldt de dagorde
wanneer op een eerste vergadering niet voldoende leden aanwezig zijn, kan
er geldig beslist worden (over boven aangehaalde punten) op een tweede,
geldig bijeengeroepen vergadering ongeacht het aantal aanwezigen en enkel
wat de punten van de eerste vergadering betreft. Wat ook het aantal
aanwezige leden zij, moeten deze punten met 2/3 meerderheid van de
aanwezigen worden beslist
de voorzitter roept de leden schriftelijk op minstens 5 dagen voor de
vergadering, behoudens bij hoogdringendheid.
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Artikel 4: TOELAGEN
-

-

-

ieder jaar verleent het gemeentebestuur aan het feestcomité een toelage om
de werkingskosten te dekken en een toelage voor de organisatie van
carnaval
het feestcomité mag door eigen initiatieven trachten bijkomende gelden te
verwerven ter financiering van de uitgaven.
Voor geldverhandelingen op bank of PCR dienen minstens drie
handtekeningen gedeponeerd. Twee van de drie mogen geldig tekenen voor
dagelijks beheer.
de gemeenteraad stemt de jaarlijkse subsidies voor de verenigingen
het bestuur van het feestcomité maakt in de maand september zijn eigen
begroting op voor het volgend jaar en legt deze voor aan het CBS, voor
goedkeuring door de gemeenteraad

statuten Feestcomité
Laatste wijziging goedgekeurd gemeenteraad 5 juli 2016

