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Reglement van inwendige orde (huishoudelijk reglement) 

 

Hoofdstuk 1 – Doel 

Artikel 1 – Algemeen 

Het reglement van inwendige orde (huishoudelijk reglement) is opgesteld om de statuten van de 

Orde der Soepkiekens vzw (afgekort ODS vzw) zoals goedgekeurd werden op de algemene 

vergadering 12 oktober 2018 te vervolledigen en om er alzo een geheel mee te vormen. 

Artikel 2 – Doel vereniging 

De vereniging heeft tot doel, met uitsluiting van enig winstoofmerk, het carnaval in haar omgeving te 

ontwikkelen en in stand te houden, alsmede te vieren. Zij zal hiertoe een stoet kunnen inrichten en 

alle activiteiten die hiermede verband houden kunnen organiseren waaronder het bouwen van 

praalwagens. Zij zal contacten opbouwen met soortgelijke andere verenigingen. Zij zal promotie 

kunnen voeren in binnen en buitenland. Daarnaast zal de vereniging kunnen deelnemen aan andere 

carnavalstoeten in zowel binnen als buitenland en de daarmee rechtstreeks en onrechtstreeks 

verbonden activiteiten in de ruimste betekenis van het woord. 

 

Zij zal activiteiten kunnen inrichten ter bevordering van dit doel, met inbegrip van horeca-

aangelegenheden. Zij kan tevens daden van koophandel stellen, doch slechts voor zover de hierdoor 

gerealiseerde opbrengsten overeenkomstig het doel waarvoor zij werd opgericht aangewend 

worden. 
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Hoofdstuk 2 – Effectieve leden 

Artikel 3 – Kandidatuur / voorwaarden 

Ter aanvulling van artikel 6, paragraaf A van de statuten wordt er nader bepaald; 

a) De kandidatuur om effectief lid te worden moeten bij de voorzitter ingediend worden ten 

laatste veertien volledige kalenderdagen voor de algemene vergadering die gehouden wordt 

binnen zes maanden na het afsluiten van het boekjaar. Deze datum wordt gepubliceerd op 

de website van de orde. Alle kandidaturen die de voorzitter ontvangt worden slechts aan 

deze algemene vergadering voorgelegd na overleg met de kandidaat. 

b) Om effectief lid te kunnen worden van de vereniging dient voldaan te worden aan de 

volgende voorwaarden: 

 Men dient meerderjarig te zijn; 

 Zij dienen minimaal drie jaar verbonden te zijn geweest als toegetreden lid  aan de 

vereniging. 

Artikel 4 – Plichten 

Elk effectief lid is verplicht: 

a) De statuten en het reglement van inwendige orde van de Orde der Soepkiekens te erkennen, 

na te leven en te eerbiedigen. 

b) Zich neer te leggen bij de beslissingen van de algemene vergadering, het dagelijks bestuur en 

de raad van bestuur. 

c) De effectieve leden zullen tot doel stellen hun functies naar best vermogen te vervullen. 

d) Zij zullen zich volledig inzetten om de doelstellingen voorzien in artikel 4 van de statuten 

waar te maken. 

e) Er wordt van hen verlangd dat zij de algemene vergadering bijwonen en indien verhinderd dit 

aangeven met een onderbouwing van reden van afwezigheid.  

Hoofdstuk 3 – Toegetreden leden 

Artikel 5 – Kandidatuur / voorwaarden 

Ter aanvulling van artikel 6, paragraaf B van de statuten wordt er nader bepaald: 

a) Kandidaturen voor toegetreden leden kunnen te allen tijde schriftelijk of mondeling kenbaar 

gemaakt worden aan de voorzitter van de vereniging. 

b) Bij inschrijving voor deelname aan stoeten waarin de vereniging deelneemt, wordt men 

automatisch toegetreden lid vanaf het jaar waarin de deelnames plaatsvinden. 

c) Voor toegetreden leden gelden geen voorwaarden. 

Artikel 6 – Plichten 

Elk toegetreden lid is verplicht: 

a) Het reglement van inwendige orde van de Orde der Soepkiekens te erkennen, na te leven en 

te eerbiedigen. 
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b) Zich neer te leggen bij de beslissingen van de algemene vergadering, het dagelijks bestuur en 

de raad van bestuur. 

c) Zij zullen zich volledig inzetten om de doelstellingen voorzien in artikel 4 van de statuten 

waar te maken. 

d) Indien men lid is van een commissie wordt van hen verlangd dat zij zich volledig inzetten om 

het doel van de commissie te verwezenlijken 

Hoofdstuk 4 – Categorieën 

Artikel 7 – Categorieën  

Effectieve en toegetreden leden kunnen ingedeeld worden in de volgende categorieën: 

a) Bouwploeg (wagen): Leden binnen deze categorie hebben tot doel het ontwerpen en 

bouwen van de praalwagen(s) voor deelname aan de stoeten.  

b) Bouwploeg (kostuums): leden binnen deze categorie hebben tot doel het verzorgen van de 

kostuums en accessoires voor de loopgroep ten bate van deelname aan de stoeten. 

c) Raad van oneffen: Leden binnen deze categorie hebben tot doel het vertegenwoordigen van 

de VZW op carnaval gerelateerde activiteiten door de VZW of derden georganiseerd. 

d) Meelopend lid: Leden binnen deze categorie hebben tot doel het deelnemen aan activiteiten 

georganiseerd door de VZW, waaronder het lopen van optochten. 

Artikel 8 – Rechten en plichten categorie Bouwploeg (wagen) 

Personen ingedeeld in de categorie Bouwploeg (wagen) hebben de volgende rechten: 

a) Lid zijn van de WhatsApp groep, behorende bij de vereniging. 

b) Lid zijn van de WhatsApp groep, behorende bij de categorie. 

c) Inspraak en stemrecht met betrekking tot het thema, het ontwerp en de activiteiten rondom 

de bouw en verwezenlijking van de praalwagen(s). 

d) Inspraak en stemrecht met betrekking tot het thema en het ontwerp van de kostuums en 

accessoires. 

e) Het organiseren van vergaderingen welke benodigd zijn voor het verwezenlijken van het 

doel. 

Personen ingedeeld in de categorie Bouwploeg (wagen) hebben de volgende plichten: 

a) Actief een rol spelen in het verwezenlijken van het doel van de categorie. 

Artikel 9 – Rechten en plichten categorie Bouwploeg (kostuums) 

Personen ingedeeld in de categorie Bouwploeg (kostuums) hebben de volgende rechten: 

a) Lid zijn van de WhatsApp groep, behorende bij de vereniging. 

b) Lid zijn van de WhatsApp groep, behorende bij de categorie. 

c) Inspraak en stemrecht met betrekking tot het thema van de praalwagen(s). 

d) Inspraak en stemrecht met betrekking tot het thema, het ontwerp en de type accessoires 

rondom de kostuums voor de loopgroep. 
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e) Het organiseren van vergaderingen welke benodigd zijn voor het verwezenlijken van het 

doel. 

Personen ingedeeld in de categorie Bouwploeg (kostuums) hebben de volgende plichten: 

a) Actief een rol spelen in het verwezenlijken van het doel van de categorie 

Artikel 10 – Rechten en plichten categorie Raad van Oneffen 

Personen ingedeeld in de categorie Raad van Oneffen hebben de volgende rechten: 

f) Lid zijn van de WhatsApp groep, behorende bij de vereniging. 

g) Lid zijn van de WhatsApp groep, behorende bij de categorie. 

h) Het aanschaffen en dragen van kledij, behorende tot deze categorie, met het logo van de 

VZW, bestaande uit: 

o Steek, voorzien van naam 

o Blouse, voorzien van logo VZW 

i) Het organiseren van vergaderingen welke benodigd zijn voor het verwezenlijken van het 

doel. 

Personen ingedeeld in de categorie Raad van Oneffen hebben de volgende plichten: 

a) Actief een rol spelen in het verwezenlijken van het doel van de categorie 

Artikel 11 – Rechten en plichten categorie Meelopend lid 

Personen ingedeeld in de categorie Raad van Oneffen hebben de volgende rechten: 

a) Lid zijn van de WhatsApp groep, behorende bij de vereniging. 

b) Lid zijn van de WhatsApp groep, behorende bij de categorie. 

c) Het aanschaffen en dragen van kledij, behorende tot deze categorie met het logo van de 

VZW, welke verkocht worden door de VZW, met uitzondering van de kledij binnen de 

categorie Raad van Oneffen. 

Personen ingedeeld in de categorie Meelopend lid hebben de volgende plichten: 

a) Actief een rol spelen in het verwezenlijken van het doel van de categorie 

Hoofstuk 5 – Bestuur en vertegenwoordiging 

Artikel 12 – Aanstelling en verkiezing 

Ten aanvulling van artikel 12 van de statuten wordt er nader bepaald dat: 

a) De functie van voorzitter wordt bij voorrang bekleed door een persoon die reeds enkele 

jaren effectief lid is van de vereniging. 
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Artikel 13 – Taakverdeling 

De raad van bestuur is krachtens de bepalingen van artikel 13 van de statuten belast met het 

dagelijks bestuur van de vereniging. Onder de leden van de raad van bestuur zijn de taken als volgt 

verdeeld: 

a) Voorzitter: is belast met de algemene leiding van de vereniging en het toezicht op de werking 

hiervan. Hij waakt erover dat de vergaderingen regelmatig plaatsvinden en dat de agenda 

opgesteld wordt. 

b) Secretaris: is belast met de administratieve werking van de vereniging en vervangt de 

voorzitter bij diens afwezigheid.  

c) Penningmeester: is belast met de algemene boekhouding, de financiële verrichtingen en 

registratie. De penningmeester is verantwoordelijk voor alle financiële verrichtingen namens 

de vereniging. 

d) Daarnaast kunnen een aantal bestuurders voor een aantal welomschreven taken aangeduid 

worden, zoals: 

 Publicaties; 

 Website beheer; 

 Lid commissie(s); 

 Contactpersoon pers; 

 Aankopen, bestellingen, aanbestedingen, … . 

Hoofdstuk 6 – Commissies 

Artikel 14 – Algemeen 

Ten bate van het organiseren van activiteiten door de vereniging kan de raad van bestuur overgaan 

tot het oprichten van commissies. De volgende commissies zijn voorzien binnen de vereniging: 

 Organisatie Deelname stoeten; 

 Organisatie Barbecue; 

 Organisatie Ontbijtenmanden; 

 Organisatie Teambuilding / daguitstap. 

Hoofdstuk 7 – Lidgelden / deelnamegelden 

Artikel 15 – Algemeen 

Jaarlijks wordt door de raad van bestuur, in overleg met de commissies de lidgelden / 

deelnamegelden voor dat jaar vastgesteld. Deze wordt kenbaar gemaakt en gepubliceerd op 

publicaties ter aankondiging van de activiteit(en) en zijn op te vragen bij de raad van bestuur en de 

commissie leden. 

Artikel 16 – Deelname stoeten 

Het lidgeld voor deelname aan de stoeten wordt op basis van de leeftijd vastgesteld. De leeftijd op 

het moment van inschrijven bepaald in welke prijscategorie het lidgeld valt. Hierin wordt 

onderscheid gemaakt in: 
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a) Lidgeld voor personen, op de dag van inschrijving, jonger dan 12 jaar; 

b) Lidgeld voor personen, op de dag van inschrijving, 12 jaar of ouder. 

Artikel 17 – Deelname barbecue 

Het deelnameprijs voor deelname aan de barbecue wordt op basis van de leeftijd vastgesteld. De 

leeftijd op het moment van inschrijven bepaald in welke prijscategorie het lidgeld valt. Hierin wordt 

onderscheid gemaakt in: 

a) Kaartprijs voor personen, op de dag van aankoop, tot en met 12 jaar; 

b) Kaartprijs voor personen, op de dag van aankoop, 13 jaar of ouder. 

Artikel 18 – Aankoop Ontbijtmand 

De aankoopprijs van een ontbijtmand wordt bepaald door het type dat besteld wordt (volwassene / 

kind) en de eventuele aanvullende opties welke besteld worden (indien beschikbaar).  

Artikel 19 – Deelname Teambuilding / daguitstap 

De prijs voor deelname aan de teambuilding / daguitstap wordt op basis van de gekozen activiteit 

bepaald.  

Hoofdstuk 8 – Activiteiten reglement 

Artikel 20 – Algemeen 

a) Voor, tijdens en na activiteiten en stoeten waaraan wij als groep deelnemen of waar wij 

organisator van zijn, zijn de volgende mensen verantwoordelijk en dienen hun aanwijzingen 

opgevolgd te worden:  

 activiteit verantwoordelijke(n) 

 voorzitter 

 chauffeur(s) wagens (bij deelname aan stoet) 

 eigenaar tractor (bij deelname aan stoet) 

b) In geval van nood of problemen wend men zich tot één van bovenstaande personen. 

c) Vervoer naar de stoeten is op eigen gelegenheid, tenzij anders geregeld (busvervoer). 

d) Bij uitzetting uit de stoet / groep wordt het lidgeld niet teruggeven. 

e) Deelname is op eigen risico. Als groep zijn wij verzekerd, zorg zelf voor een eigen ongevallen 

/ ziektekostenverzekering. Bij alcoholmisbruik e.d. zal de verzekering niet tussenkomen. 

f) De groep kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal, vernieling, vermissing of 

ongevallen voor, tijdens en na de stoeten en/of activiteiten. 

g) In alle overige constateringen welke niet beschreven staat in dit reglement, beslissen 

bovenstaande personen wat de sancties zijn. Bij twijfel is overleg altijd mogelijk. 

Artikel 21 – Op en rond de wagen(s): 

a) De DJ-ruimte is enkel toegankelijk voor bevoegden, tenzij anders aangegeven door de DJ 

en/of verantwoordelijke. 

b) Het is verplicht om tijdens de stoet het volledig kostuum incl. accessoires te dragen. Dit ook 

voor personen welke met vrienden of familie meegaan en wensen mee te lopen. 
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c) Indien personen geen kostuum dragen, dienen zij in het publiek van de stoet plaats te 

nemen. 

d) Indien een micro aanwezig is op de wagen, dient deze op de wagen te blijven. 

e) Heb respect voor elkaar en andere groepen in de optocht. Ruzie, vechten of vernielingen aan 

andere en/of de eigen wagen wordt niet getolereerd. 

f) Afval dient zoveel mogelijk op de wagens verzameld te worden. Hiervoor is ruimte voorzien 

bij de bar. 

g) Tijdens de stoet dient men rond / op de wagens te blijven. Het tempo wordt door de 

wagen(s) en de verantwoordelijke(n) bepaald. Loop niet te ver vooruit. 

h) Het geluidsniveau van de muziek is de verantwoordelijkheid van de 

stoetverantwoordelijke(n) en de DJ. Te allen tijde dient er voldaan te worden aan de gestelde 

regels van de stoetorganisatie. 

i) Plezier maken is verplicht 

j) Bij het rijden naar de stoeten en naar de bouwplaats blijft er niemand op de wagens.  

k) Neem je persoonlijke spullen mee van de wagen. 

Artikel 22 – Alcohol / drugs / wapens: 

a) Tijdens de optochten wordt er alleen drank voorzien door de groep, eigen aangekochte 

dranken zijn niet toegelaten en worden bij controle verwijderd van de wagens. 

b) Sterke drank is ten strengste verboden. Bij misbruik volgt uitzetting uit de stoet / groep. 

c) Drugs en/of drugsgebruik is ten strengste verboden. Bij constatering hiervan volgt uitzetting 

uit de stoet / groep. 

d) Wapens e.d. worden niet getolereerd. Bij controle / constatering hiervan volgt uitzetting uit 

de stoet / groep. 

e) Drinken tijdens de stoeten mag (frisdrank altijd, bier alleen waar toegelaten), maar denk aan 

een veilige terugrit en de volgende dag. 

f) Chauffeurs dienen te allen tijde alcoholvrij te zijn. 

Artikel 23 – Confetti / partypoppers / snoepgoed / uitstrooivoorwerpen: 

a) Confetti / partypoppers / snoepgoed en andere voorwerpen mogen alleen uitgestrooid 

worden als daarvoor toestemming is gegevens door de stoetverantwoordelijke. Dit is 

namelijk niet overal toegelaten 

b) Uitstrooien van voorwerpen e.d. mag niet vanaf de wagens gedaan worden. Dit om letsel 

door harde voorwerpen te voorkomen. 

c) Snoepgoed / gadgets e.d. worden bij voorkeur afgegeven aan het publiek vanuit de 

loopgroep voor de wagen. Dit om gevaarlijke situaties rondom de wagen(s) te voorkomen. 

 

 


