
ASV The Next Generation 

WERKINGSREGLEMENT – Kernteam en werkgroepen : verkiezing en functioneren 

 

A. VERKIEZING KERNTEAM 

 

Art. 1  

 

Alle leden van ASV The Next Generation (verder: ASV TNG) kunnen zich kandidaat stellen voor het 

kernteam van ASV TNG. 

 

De verkiezingen vinden tweejaarlijks plaats in mei. 

In de loop van de maand maart van het jaar waarin verkiezingen plaatsvinden worden alle effectieve 

leden uitgenodigd zich binnen een vastgestelde termijn schriftelijk kandidaat te stellen. 

 

In totaal dienen 4 mandaten te worden ingevuld.   

 

Indien meerdere personen werkzaam bij eenzelfde lidbedrijf van de Antwerpse 

Scheepvaartvereniging VZW (verder: ASV) zich kandidaat stellen, zal ingeval meerdere kandidaten 

voldoende stemmen halen om verkozen te zijn, enkel die kandidaat met de meeste stemmen 

weerhouden worden. 

 

De leden van het kernteam zijn herkiesbaar. 

 

Art.2  

 

Stemmen kan geldig gebeuren op 2 manieren: 

De eerste manier is geheim en dient fysiek te gebeuren op de plaats en het tijdstip dat door het 

secretariaat van ASV zal zijn meegedeeld. 

De stembus staat onder supervisie van het secretariaat van ASV. Bij het uitbrengen van zijn stem plaatst 

de kiezer zijn handtekening in een register.   

De tweede manier is niet geheim en gebeurt per e-mail, naar het adres en op het tijdstip dat door het 

secretariaat van ASV zal zijn meegedeeld. De e-mail dient duidelijk en volledig te worden ondertekend 

zodat identificatie van de kiezer mogelijk is. De ge-e-mailde stemmen worden bij de in de stembus 

gedeponeerde stemmen geteld. Het secretariaat noteert de per e-mail uitgebrachte stemmen in het 

register.    

Stemmen kunnen enkel uitgebracht worden aan de hand van de op voorhand door het secretariaat 

verstuurde stembiljetten, die tevens op het moment van de verkiezing voorhanden zullen zijn. 

De kandidaten zijn op deze biljetten opgelijst in willekeurige volgorde zoals bepaald door lottrekking 

door het secretariaat. De lijst bevat zowel de naam van de kandidaat als van het bedrijf, lid van ASV, 

waar de kandidaat is tewerkgesteld. 



Het secretariaat zal optreden als enige stemopnemer, die de stembus zal openen en alle, inclusief de ge-

e-mailde, stemmen  zal tellen.   

Iedere stem die niet schriftelijk uitgebracht wordt op het voorziene biljet, niet op het ogenblik van de 

stemming in de stembus is gestoken, of niet werd ge-e-maild zoals hierboven beschreven, is ongeldig. 

Is eveneens ongeldig, elk biljet dat een aantal stemmen vermeldt dat hoger of lager ligt dan het aantal 

toe te kennen mandaten, zijnde 4.   

De kandidaten die voor het aantal toe te kennen mandaten het grootste aantal geldig uitgebrachte 

stemmen behalen, zijn verkozen. 

Indien voor het laatste toe te kennen mandaat twee of meerdere kandidaten hetzelfde aantal stemmen 

behalen, zal de stemopnemer bij lottrekking de kandidaat aanduiden die verkozen is.   

 

B. FUNCTIONEREN KERNTEAM 

 

Art. 3 

 

Het kernteam van  ASV TNG is samengesteld uit een Voorzitter, Ondervoorzitter, 

Secretaris/Communicatieverantwoordelijke en Penningmeester. 

De inhoudelijke invulling van de huidige functies is als volgt: 

 

 Voorzitter:  

De voorzitter coördineert en overziet de werking van ASV TNG. Hij of zij is het aanspreekpunt 

voor de raad van bestuur van ASV, alsook voor de medewerkers van het secretariaat van ASV.   

De voorzitter roept het kernteam samen en zit de vergadering voor.  Hij of zij treft de 

inhoudelijke en organisatorische voorbereidingen hiervoor (maakt de agenda op en verdeelt 

deze voorafgaandelijk aan de vergaderingen aan de leden van het kernteam met kopie aan de 

peters en/of meters, de directe liaison met de raad van bestuur van ASV, en het secretariaat van 

ASV. Agendapunten kunnen worden aangereikt door de andere leden van het kernteam, de 

peters en/of meters, de directe liaison met de raad van bestuur van ASV  en/of door het 

secretariaat van ASV. Agendapunten kunnen nog worden aangereikt tot uiterlijk het moment van 

goedkeuring door het kernteam van de agenda bij de aanvang van elke vergadering.), eventueel  

in samenspraak met het secretariaat van ASV.  

Hij of zij ziet toe op de werking van eventuele werkgroepen, en volgt de uitwerking van de 

beslissingen van het kernteam op. 

De voorzitter van ASV TNG kan toegelaten worden om deel te nemen aan de vergaderingen van 

de raad van bestuur van ASV, zonder daar evenwel stemgerechtigd te zijn. 

 

 Ondervoorzitter:  

De ondervoorzitter staat de voorzitter zo goed mogelijk bij. De ondervoorzitter vervangt de 

voorzitter bij afwezigheid en neemt diens taken over. 

 

 Secretaris/Communicatieverantwoordelijke:  

De secretaris stelt de verslagen van het kernteam van ASV TNG op. 



Hij/Zij stelt de maandelijkse nieuwsbrief samen op basis van input van de voorzitters van de 

werkgroepen en van het secretariaat van ASV. 

 

 Penningmeester:  

De penningmeester ontfermt zich over het financieel beheer van ASV TNG en rapporteert 

hierover aan het kernteam.  

Ingeval er een rekening wordt geopend wordt deze door hem beheerd. Hij heeft volmacht om 

samen met de voorzitter via deze rekening de financiële verrichtingen te doen die kaderen in de 

beslissingen van het kernteam. 

Ingeval er door de raad van bestuur van ASV budgetten ter beschikking worden gesteld, zal hij of 

zij hierover verantwoording afleggen tegenover de raad van bestuur van ASV. 

 

De leden van het kernteam bepalen in onderling overleg welke functie door wie wordt ingevuld.  In 

geval meerdere kandidaten dezelfde functie ambiëren wordt deze toegekend aan diegene die bij de 

verkiezing het hoogste aantal stemmen behaalde. 

 

Art. 4  

 

Het kernteam van ASV TNG komt één maal per maand samen, behalve tijdens de zomervakantie.  

Daarbuiten kunnen steeds vergaderingen worden samengeroepen door de leden van het kernteam 

of door het secretariaat van ASV. De data voor de maandelijkse vergaderingen worden bij de start 

van het werkjaar vastgelegd.  

 

De peters en meters van ASV TNG mogen bij vergaderingen van het kernteam aanwezig zijn, evenwel 

zonder stemgerechtigd te zijn. Hetzelfde geldt voor het lid van de raad van bestuur van ASV dat 

optreedt als directe liaison, alsook voor de medewerkers van het secretariaat van ASV. 

 

Art. 5  

 

Het kernteam van ASV TNG beslist slechts geldig indien de meerderheid van de leden aanwezig is of 

geldig door een ander lid is vertegenwoordigd bij volmacht.   

Beslissingen worden genomen  bij eenvoudige meerderheid, behoudens andersluidende bepalingen 

in de statuten.  

 

De stemming gebeurt bij handopsteking, tenzij een lid om een geheime stemming verzoekt.  

Een lid heeft steeds het recht zich te onthouden of blanco te stemmen. Ingeval van staking van 

stemmen volgt er een nieuwe stemming  waarbij geen onthoudingen of blanco stemmen meer 

mogen worden uitgebracht. Ingeval er opnieuw staking van stemmen is, zal de stem van de 

voorzitter van doorslaggevende aard zijn. 

 

Art. 6  

 

Het uittreden of ontslag nemen als lid van het kernteam van ASV TNG gebeurt in een gemotiveerd 

schrijven aan de voorzitter van het kernteam met een kopie aan het secretariaat van ASV.  



Een lid van het kernteam wordt geacht ontslag te nemen wanneer hij herhaaldelijk niet aanwezig is 

geweest op de maandelijkse vergadering van het kernteam en deze situatie ongewijzigd blijft 

ondanks een overleg met de overige leden van het kernteam. 

 

Een lid van het kernteam kan op elk moment worden uitgesloten mits beslissing van het kernteam 

met een 2/3 meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen. 

 

Art.7  

 

Het kernteam van ASV TNG kan steeds werkgroepen oprichten die advies kunnen geven aan het 

kernteam of het kernteam kunnen bijstaan in de uitwerking van genomen beslissingen.  Voor de 

werkgroepen kunnen derden worden uitgenodigd. 

 

C. VERKIEZINGEN VOORZITTERS WERKGROEPEN 

 

Art. 8   

 

Binnen elke werkgroep wordt een voorzitter verkozen.   

Het lid/de leden, die als afgevaardigde(n) van het kernteam in de werkgroep zetelt, organiseert de 

verkiezingen.   

Enkel de leden van de desbetreffende werkgroep kunnen een stem uitbrengen. 

Het mandaat van de voorzitter vervalt na 2 jaar. 

De voorzitters zijn herkiesbaar. 

 

D. FUNCTIONEREN WERKGROEPEN 

 

Art. 9   

 

De voorzitter neemt tweemaandelijks deel aan het overleg met het kernteam, enkel ten 

raadgevende titel.   

 

Hij/Zij rapporteert, indien nodig, tussentijds aan de voorzitter van het kernteam over essentiële 

zaken. 

 

De voorzitter van het kernteam ASV TNG ziet erop toe dat van de werkzaamheden van de 

werkgroepen aan het kernteam alsook aan het secretariaat van ASV verslag wordt uitgebracht.  

 

Art. 10 

 

Het werkingsreglement en de statuten van ASV TNG, alsook alle verdere documenten in verband met 

ASV TNG die het kernteam nuttig zou achten,  zullen gepubliceerd worden op de website van ASV.  

Wat betreft verdeling naar de leden van ASV TNG toe, kunnen bij beslissing van het kernteam, 

bijkomend andere communicatiekanalen gebruikt worden.  

 

 



 

Onderhavig werkingsreglement werd door het kernteam van ASV TNG in haar vergadering van 15 

december 2015 goedgekeurd. 

 

 


