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Artikel 1: Toepassingsgebied
Dit intern reglement is van toepassing op:
(i)

Elk aangesloten lid-vrijwilliger en elke werknemer van de Sint-Vincentiusvereniging in België ( “SVV”)
actief op plaatselijk, provinciaal of nationaal niveau;
(ii) Elke Nationale, Provinciale/Gewestelijke en plaatselijke vereniging.
Elke vereniging kan aanvullingen of verduidelijkingen aanbrengen in functie van haar operationele werking. In geval van
tegenstrijdigheden of interpretatieproblemen tussen dit intern reglement van de SVV en het door die vereniging
vastgestelde intern reglement, primeert onderhavige tekst.
Artikel 2: Basisdocumenten en hiërarchische orde
Voor de SVV geldt het geheel van de volgende documenten, in afnemende volgorde van belangrijkheid:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

De Regel van de Internationale Confederatie van de Sint-Vincentius a Paulo vereniging (hierna de “Regel”);
De Internationale Statuten van de Sint-Vincentius a Paulo vereniging;
Het huidige interne reglement van de SVV;
De statuten van de Nationale Raad;
De statuten van de Provinciale/Gewestelijke Raden;
De statuten of contracten van de plaatselijke verenigingen.

Deze documenten vormen één enkel charter. In geval van onderlinge tegenstrijdigheid of twijfel over de interpretatie,
primeert de tekst met een hogere plaats in de hiërarchie boven de lagere.
Artikel 3: Subsidiariteit en democratie
(Zie ook: Artikelen 3.9 en 3.10 van de Regel)
Niettegenstaande wat bepaald is in Artikel 2, erkent de SVV het subsidiariteitsbeginsel als basisregel voor haar werking,
net zoals het principe van consensus binnen de SVV-verenigingen.
Het subsidiariteitsbeginsel is gebaseerd op verticale delegatie van bevoegdheden, waarbij wat niet is voorbehouden
aan het bovenliggende niveau, de verantwoordelijkheid is van het niveau daaronder.

Artikel 4: Gemeenschappelijke waarden en doelstellingen
(Zie ook: Artikel 3 van de statuten van de Nationale Raad)
Elke SVV-vereniging verbindt zich ertoe om in haar statuten of haar contract van vereniging het volgende
maatschappelijk doel te onderschrijven:
“Het doel van de vereniging is bij te dragen tot de strijd tegen de armoede, bovenal in België, en dat in
overeenstemming met de christelijke humanistische principes.
Er wordt morele, administratieve, materiële, financiële of andere bijstand verleend aan personen wier mogelijkheden
voor een menswaardig bestaan in gevaar zijn, ongeacht hun geslacht of seksuele geaardheid, leeftijd, ras, huidskleur of
nationaliteit, godsdienst of levensbeschouwelijke, politieke of andere overtuiging, herkomst of opleidingsniveau, met
het oog op hun volledige en autonome integratie in de samenleving.
De vereniging ziet toe op de naleving van de Regel, en dat volgens een eigentijdse interpretatie en met inachtneming
van het huidige huishoudelijk reglement van de SVV. “
Artikel 5: Interne organisatie van de SVV
Leden
(Zie ook: Artikel 3.3.1 en 3.3.2 van de Regel)
De SVV staat open voor iedereen die zich aan haar waarden en doelstellingen wil houden. Alle bestaande ledenvrijwilligers onderschrijven de gemeenschappelijke waarden en doelstellingen.
Conferenties
(Zie ook: Artikel 3.3 - 3.5 van de Regel)
De basiseenheid van de SVV is de Conferentie, een interne SVV-benaming voor de gemeenschappen die de leden van
de SVV groeperen. Extern zijn zij plaatselijke verenigingen, die aangesloten zijn bij SVV. De Conferenties komen met
regelmaat bijeen en zorgen ervoor dat de grondideeën van de SVV behouden blijven.
Centra
Binnen een provincie kunnen er gespecialiseerde dienstencentra zijn, hetzij rechtstreeks ten dienste van personen in
nood, hetzij ten dienste van Conferenties in de provincie.
Plaatselijke verenigingen en hun rechtsvorm
De Conferenties en Centra worden hierna samen aangeduid als “plaatselijke verenigingen”. Zij nemen een van de
volgende rechtsvormen aan:
(i) Feitelijke vereniging tussen de leden;
(ii) Feitelijke vestigingseenheid van de Provinciale/Gewestelijke Raad;
(iii) Vereniging zonder winstoogmerk.
In elk contract van vereniging of statuten wordt een clausule opgenomen, waarbij de vereniging zich conformeert aan
de inhoud van dit Intern Reglement als minimumbepalingen.
De oprichting in de vorm van een VZW moet een uitzondering blijven en formeel worden goedgekeurd door het
Bestuur van de Provinciale/Gewestelijke Raad en de Nationale Raad. Die zullen ook de statuten en eventuele latere
wijzigingen moeten goedkeuren. In elk contract van feitelijke vereniging moet een clausule van voorafgaande
toestemming van de Provinciale/Gewestelijke Raad en van de Nationale Raad voor de oprichting van een VZW worden
opgenomen.
Alvorens een formeel verzoek tot oprichting van een VZW bij de Nationale Raad in te dienen, moet de plaatselijke

vereniging hebben onderzocht of de noodzaak kan worden vermeden via het inschakelen van de bestaande
Provinciale/Gewestelijke VZW.
De Raden
(Zie ook: Artikel 3.6 van de Regel)
Elke plaatselijke vereniging is ondergebracht in een van de tien Provinciale/Gewestelijke Raden die elk de juridische
vorm van een VZW hebben aangenomen.
De Raden staan ten dienste van alle plaatselijke verenigingen op hun grondgebied, om hen met het volgende bij te
staan:
(i) Hun dienstverlening verhogen en helpen bij het beheer en de uitbreiding van de plaatselijke vereniging;
(ii) Activiteiten diversifiëren om altijd aandacht te blijven hebben voor de noden van mensen in moeilijkheden;
(iii) Financiële geldstromen beheren;
(iv) Het spirituele leven te ontwikkelen.
Elke plaatselijke vereniging wordt in de Algemene Vergadering van de Provinciale/Gewestelijke Raad
vertegenwoordigd door zijn Voorzitter of diens gevolmachtigde waar wettelijk toegestaan.
Om de eenheid van de SVV te versterken, wordt de Provinciale/Gewestelijke Raad in de Algemene Vergadering van de
plaatselijke vereniging op zijn grondgebied vertegenwoordigd door zijn Provinciale/Gewestelijke Voorzitter of diens
gemachtigde waar wettelijk toegestaan.
Jeugdcomités
Op welk niveau dan ook moeten de Raden de oprichting van Jeugdcomités stimuleren om de jeugd te betrekken bij
activiteiten van de SVV. De plaatselijke Jeugdcomités staan in dezelfde relatie tot hun Raad als een plaatselijke
vereniging.
De Nationale Raad
(Zie ook: Artikel 3.6. van de Regel)
De Nationale Raad vertegenwoordigt de federatie van SVV-verenigingen. Het is een door de overheid erkende VZW en
heeft als enige recht op:
(i) het afleveren van fiscale attesten namens de SVV;
(ii) het aanvaarden en beheren van legaten namens de SVV;
(iii) het uitvoeren of goedkeuren van vastgoedtransacties namens de SVV;
(iv) het vertegenwoordigen van de SVV voor een nationale of internationale rechtbank,
tenzij de wet anders bepaalt, en dat met betrekking tot gebeurtenissen die zich op hun grondgebied voordoen.
De Nationale Raad zal rekening houden met de strategische, financiële en administratieve richtlijnen die zij van de
Internationale Confederatie van de Sint-Vincentius a Paulo vereniging heeft ontvangen. Zij zal ze op haar beurt
opstellen voor de Provinciale/Gewestelijke Raden en plaatselijke verenigingen. De Nationale Raad stelt daartoe per
onderwerp specifieke fiches ter beschikking van de Provinciale/Gewestelijke Raden en plaatselijke verenigingen.
Elke Raad wordt in de Algemene Vergadering van de Nationale Raad vertegenwoordigd door zijn Voorzitter.
Om de eenheid van de SVV te versterken, wordt de Nationale Raad in de Algemene Vergadering van de
Provinciale/Gewestelijke Raden vertegenwoordigd door zijn Voorzitter.
Ozanam Academy
De Ozanam Academy bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende verenigingen en functioneert als een
opleidingscentrum binnen de SVV, en dat op verschillende gebieden:

(i)
(ii)
(iii)
(iv)

Missie en visie van de SVV, leven en waarden van de Heilige Vincentius en Frédéric Ozanam;
Studie en hedendaagse interpretatie van de Regel;
Verdieping van het spirituele leven;
Spirituele en operationele begeleiding van vrijwilligers in hun contact met mensen in nood.

Artikel 6: Aanvaarding
(Zie ook: Artikel 3, lid 8, van de Regel)
Een plaatselijke vereniging of Raad behoort pas volledig tot de SVV wanneer zij een verzoek heeft ingediend bij de
Nationale Raad, die naar eigen goeddunken beslist over de ontvankelijkheid. Als dat het geval is, zal de Nationale Raad
uiteindelijk om goedkeuring van de Internationale Algemene Raad vragen.
Artikel 7: Identiteit en communicatie
Een plaatselijke vereniging of Raad die zichzelf als onderdeel van de SVV beschouwt, moet zich houden aan het
grafische handvest en de richtlijnen van de Nationale Raad.
Artikel 8: De slagkracht van de SVV
Leden
(Zie ook Artikel 3, lid 1, en Artikel 6, lid 4, van de Regel)
Plaatselijke verenigingen en Raden kunnen vrijwilligers voorstellen waarvan de gegevens worden geregistreerd door de
Nationale Raad. Die kan verschillende categorieën van vrijwilligers toelaten:
(i) Leden die op vrijwillige basis en in groep de activiteit en de spiritualiteit van de plaatselijke vereniging
beleven, deelnemen aan vergaderingen en het persoonlijk contact met mensen in nood bevorderen;
(ii) Elke andere vrijwilliger die, indien nodig, binnen de plaatselijke vereniging meewerkt aan het helpen van
mensen in nood.
De Nationale Raad zal informatiefiches over dit onderwerp beschikbaar stellen die zijn opgesteld door de Ozanam
Academy.
Bijeenkomsten van een plaatselijke vereniging
(Zie ook: Artikel 1.2 t/m 1.11 en de informatiefiche "Vergaderen als Conferentie")
Een bijeenkomst omvat, afhankelijk van de omstandigheden en de omvang van de plaatselijke vereniging, de volgende
punten:
(i) Tijd voor bezinning en gedachtenuitwisseling;
(ii) Lezing en goedkeuring van de notulen van de vorige bijeenkomst;
(iii) Situatie en evolutie van de geholpen gezinnen;
(iv) Werkzaamheden en beheer van de leden;
(v) Activiteiten en projecten;
(vi) Contacten met partnerorganisaties;
(vii) Analyse en goedkeuring van de rekeningen;
(viii) Inzameling onder de deelnemers;
(ix) Verspreiding van informatie over de SVV op alle niveaus;
(x) Slotgebed.
Huisbezoeken
(Zie ook: de Artikelen 1.11 tot en met 1.12 van de Regel)
Bezoeken aan personen in nood worden met een gepaste attitude gedaan en zoveel mogelijk in hun eigen omgeving.

De contacten met die personen moeten altijd worden gelegd vanuit respect, begrip, hartelijkheid en gebeuren in alle
vriendschappelijkheid. De leden en vrijwilligers moeten voorzien in de meest essentiële behoeften van de personen die
ze helpen, maar moeten, ook hun zelfredzaamheid bevorderen.
Feestdagen en evenementen
(Zie ook: de Hoofdstukken 2 en 3 van de Regel)
Plaatselijke verenigingen en Raden worden gestimuleerd om samen vincentiaanse feestdagen te vieren. Ze letten erop
de idee van verbondenheid onder de leden te bewaren, en dat zowel op moreel als op materieel gebied.
Verbroederingen
(Zie ook Hoofdstuk 4 van de Regel)
Liefdadigheid is universeel. Daarom worden de plaatselijke verenigingen aangespoord om te helpen bij acties buiten
hun eigen directe leefwereld in andere landen van de wereld. Met verbroedering wordt de directe band tussen twee
verenigingen bedoeld, die bestaat uit het delen van spiritualiteit, vriendschap en materiële middelen.
Oprichting, fusie of liquidatie
De Nationale Raad stelt specifieke fiches ter beschikking voor plaatselijke verenigingen. Die bepalen de acties die
overwogen kunnen worden in geval van een wijziging in hun aard of hun bestuur.
Jaarlijkse evaluatie
(Zie ook Artikel 1, lid 6, en hoofdstuk 3 van het Reglement).
Plaatselijke verenigingen en Raden moeten ten minste eenmaal per jaar hun dienstverlening aan collega's en aan de
mensen die zij bezoeken evalueren en nadenken over hoe deze dienstverlening kan worden verbeterd.
Zij moeten ook de nieuwe vormen van armoede die zij proberen te bestrijden evalueren, evenals hun manier waarop
mensen in moeilijkheden bereikt kunnen worden.
Zij moeten ten minste eenmaal per jaar een verslag over hun activiteiten indienen bij de Nationale Raad en de Raad
waaronder zij ressorteren. Het ontbreken van een jaarverslag kan een reden zijn voor uitsluiting van de SVV.
Artikel 9: Personeel
Vrijwilligers
De SVV is een vereniging van vrijwilligers. Bijgevolg voert de SVV haar activiteiten uit met het grootste respect voor zij
die haar menselijk kapitaal vormen. Daartoe voldoet de SVV aan de wettelijke bepalingen met betrekking tot het
statuut van vrijwilligers in België.
Medewerkers
De SVV kan echter wel medewerkers in dienst nemen voor het dagelijks bestuur.
Deze werknemers, afkomstig van de SVV of van organisaties die door de SVV worden gecontroleerd, mogen niet
worden gekozen of benoemd voor een functie in een Raad van de SVV.
Zij kunnen echter wel lid zijn en bepaalde functies binnen een plaatselijke vereniging uitoefenen, op voorwaarde dat
het niet diegene is waarbinnen zij tewerkgesteld zijn.
Verzekering en vergoeding van kosten
De SVV verplicht zich om de risico's voor haar vrijwilligers en medewerkers te dekken door middel van geschikte
verzekeringspolissen.
Vrijwilligers en werknemers in loondienst, voor zover ze vooraf en naar behoren zijn geregistreerd bij de Nationale
Raad, hebben recht op vergoeding van de gemaakte kosten. Dat geldt telkens wanneer zij worden belast met een
opdracht of dienst die voor de SVV moet worden uitgevoerd, en gebeurt overeenkomstig de geldende regelgeving.

Artikel 10: Bestuur en vertegenwoordiging van de SVV
(Zie ook: Artikel 3.11 van de Regel)
Voorzitterschap en andere functies
De SVV verkiest op alle niveaus leden die hun opdracht met toewijding uitvoeren om het voorzitterschap van de
plaatselijke verenigingen en Raden te garanderen.
De voorzitter wordt gekozen door middel van een (eventueel geheime) stemming door de leden van de plaatselijke
vereniging of de Raad, en dat overeenkomstig de bepalingen van de Belgische wetgeving. Hetzelfde geldt voor andere
functies zoals penningmeester en secretaris.
Voorzitter, penningmeester of secretaris mogen niet benoemd worden door hun verwanten of en mogen evenmin
verschillende functies combineren. In geval van gebrek andere mogelijkheden moet elk potentieel belangenconflict
desgevallend op doeltreffende en transparante wijze worden beheerd.
Ambtstermijn van de voorzitters
De ambtstermijn van de voorzitters van de Raad of de plaatselijke vereniging mag niet langer zijn dan zes jaar. In
uitzonderlijke omstandigheden kan de Nationale Raad toestemming vragen aan de Internationale Algemene Raad om
het mandaat van de voorzitter van de Nationale Raad te verlengen. De Algemene Vergadering van de Internationale
Algemene Raad verleent zijn akkoord of verwerpt dit verzoek en stelt in geval van akkoord de maximumtermijn voor
een dergelijke verlenging vast.
Vernieuwing van mandaten
De Raden en plaatselijke verenigingen, op welk niveau dan ook, hebben dezelfde bevoegdheden als die van de
Algemene Vergadering van de Internationale Algemene Raad voor de toestemming van een tweede mandaat voor de
voorzitters van de Raden en plaatselijke verenigingen onder hun bevoegdheid.
Op grond van het voorgaande kunnen de voorzitters van de Raden niet worden herkozen zonder voorafgaande
toestemming van de Raad die er hiërarchisch boven staat.
Leeftijdsgrens
Het is aanbevolen dat geen enkel lid na de leeftijd van 70 jaar tot Voorzitter van de Nationale Raad wordt gekozen.
Geestelijk raadgever
Om de oorspronkelijke waarden van de SVV door de plaatselijke verenigingen en Raden te blijven beleven, wordt
aanbevolen om een geestelijk raadgever aan te stellen.
De geestelijk raadgever is lid van de SVV. Als gewijd persoon kan hij niet worden gekozen of benoemd voor een
andere functie binnen de SVV.
Indien er voor die functie geen gewijd persoon beschikbaar is, kan de betrokken voorzitter, na raadpleging van zijn
voorzitter op hoger niveau, een lid aanstellen met de juiste kwalificaties als geestelijk raadgever.
Artikel 11: Toelating, uitsluiting en schorsing van leden - beroep - geschillenbeslechting
Toelating en uitsluiting
De statuten of, in voorkomend geval, het contract van vereniging van de plaatselijke verenigingen en Raden bepalen
de modaliteiten van de toelating en de uitsluiting van hun leden. Bij gebrek aan een specifieke bepaling kunnen hun
besluitvormingsorganen een of meer van hun leden of vrijwilligers uitsluiten.
Schorsing
In afwachting van de formalisering door het bevoegde orgaan kan de voorzitter van de Nationale Raad bij wijze van
voorzorgsmaatregel besluiten tot opschorting van:

(i) een lid van een SVV-Conferentie, -Centrum of -Raad.
(ii) een volledige SVV-conferentie, -Centrum of -Raad
Zodra de voorzitter een dergelijk besluit heeft genomen, wordt het lid, de plaatselijke vereniging of de Raad, geschorst
als voorzorgsmaatregel, uit dienst gezet en uit zijn ambt ontheven, zodat hij in geen geval meer namens de SVV kan
optreden.
Beroepsprocedure
Een lid dat door de voorzitter van de Nationale Raad is geschorst of door het lokale besluitvormingsorgaan is ontslaan,
heeft het recht om tegen het besluit in beroep te gaan bij:
(i)
(ii)

De voorzitter van het niveau daarboven
Op een algemene vergadering van de Nationale Raad. Die zal het lid de kans geven zich te verdedigen en
zal haar beslissing nemen door middel van een stemming. Indien een beroep wordt gedaan op deze
procedure blijft het beroep tijdens de volledige looptijd bij de voorzitter van het niveau daarboven
hangend.

Bemiddelingscomité
Indien nodig richt de Nationale Raad een bemiddelingscomité op waar zowel de Raden, plaatselijke verenigingen als
leden een beroep op kunnen doen om hun meningsverschillen bij te leggen.
Het bemiddelingscomité vertrouwt op de loyauteit en solidariteit van de leden, zodat zij geen beroep hoeven te doen
op de burgerrechtelijke autoriteiten.
Elk lid, plaatselijke vereniging of Raad die meningsverschillen wil lossen via andere wegen verlaat daarmee uit eigen
beweging de SVV.
Artikel 12: Financieel en materieel beheer
Autonomie
Plaatselijke verenigingen en Raden zijn verantwoordelijk voor het goed beheer van de financiële en materiële middelen
die hun toevertrouwd worden.
Desalniettemin kennen zij aan de Raad waaronder zij ressorteren uitdrukkelijk het recht toe om in geval van interne of
externe (potentiële) bestuursconflicten de materiële en financiële activa veilig te stellen ten dienste van de SVV. Zij
geven daartoe volmacht de vereniging of Raad te vertegenwoordigen in bank- en andere vermogensrechtelijke zaken.
In geval van ontbinding, fusie of overname van de vereniging dienen haar activa naar de Raad overgeheveld worden
waaronder zij ressorteren.
Fiscale erkenning
De Nationale Raad is de enige instantie die
(i)
(ii)

Het recht heeft om fiscale attesten af te geven voor alle giften die de SVV (rechtstreeks) ontvangt.
Namens de SVV als begunstigde legaat in ontvangst kan nemen aan een preferentieel belastingtarief.

Door de toekenning van dit fiscaal voordeel is de FOD Financiën gemachtigd om periodiek na te gaan of deze
middelen inderdaad voor sociale doeleinden zijn aangewend. De Nationale Raad is dus verplicht om een nauwkeurige
boekhouding bij te houden van alle ontvangen en bij de fiscus aangegeven giften.
Schenkingen, giften, legaten en nalatenschappen
Giften, schenkingen, legaten en nalatenschappen behoren toe aan de daarin genoemde begunstigde, hetzij de Raad of
de plaatselijke vereniging die in de mededeling of akte is vermeld.
Bij gebrek aan een duidelijke toewijzing worden de legaten en schenkingen toegekend aan de Nationale Raad. Zij
garandeert in dat geval dat dit ten goede komt van de volledige SVV.
Teneinde het fiscale en operationele risico te beperken, sensibiliseren de plaatselijke verenigingen hun schenkers om

elke gift met fiscaal attest op de rekening van de Nationale Raad te doen, met indicatie van de plaatselijke begunstigde
vereniging. De Nationale Raad verleent maandelijks een overzicht van de giften die zij heeft ontvangen ten voordele
van die plaatselijke vereniging en maakt die giften binnen dezelfde maand over.
Fondsenwerving
Plaatselijke verenigingen organiseren plaatselijk Fondsenwerving acties.
Als een Conferentie of Centrum financieel wordt ondersteund door een andere Conferentie of door de
Provinciale/Gewestelijke of Nationale Raad, ontslaat dit haar natuurlijk niet van de eigen verplichting tot
fondsenwerving.
De acties moeten gecoördineerd worden met de acties vanuit de Nationale Raad. Ze moeten altijd conform het imago
en de waarden van de SVV gebeuren.
Er zijn drie soorten acties die elk op drie niveaus geïnitieerd worden:
(i) Lokaal en gericht op het publiek in de nabijheid van de vereniging die de giften inzamelt.
De initiatief nemende vereniging moet hiervan de Raad waarvan ze rechtstreeks afhangt informeren.
Voorbeelden: braderie, concert, eetfestijn met aandacht in plaatselijke media.
(ii) Regionaal en gericht op een bredere regio of stad, ondersteund door professionelere
communicatiemiddelen.
Een verzoek om toestemming moet worden ingediend bij de Nationale Raad, na goedkeuring door de
Provinciale/Gewestelijke Raad.
Enkel het Bestuur van de Nationale Raad is gemachtigd hiervoor een communicatiebureau aan te stellen.
Voorbeelden en minimuminformatie: Projecten, met toelichting van de financiële behoeften, methode van
fondsenwerving en engagement om verwijzing naar SVV en het officiële logo op te nemen in de communicatie.
(iii) Nationaal en gericht op een nationaal publiek, op basis van het gebruik van de database van de Nationale
Raad kan alleen door de Nationale Raad worden gedaan.
Voorbeelden: newsletters op kwartaalbasis
Legaten en nalatenschappen
In geval van een (potentieel) legaat of een erfenis informeert elke plaatselijke afdeling of Provinciale/Regionale Raad de
Nationale Raad, die de enige VZW van de SVV is die een roerend of onroerend goed als gift mag registreren.
De Nationale Raad behandelt het hele dossier en in het belang van de begunstigde en treedt op als tussenpersoon ten
aanzien van de FOD Financiën.
Eventuele beleggingen of vastgoed worden te gelde gemaakt, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de akte of
gevraagd door de SVV-vereniging op basis van een specifiek project. Dat moet het Bestuur van de
Provinciale/Gewestelijke Raad ter goedkeuring voorgeleggen aan het Bestuur van de Nationale Raad.
De opbrengst wordt gestort aan de Nationale Raad.
Elk legaat wordt, net als alle ontvangen giften, verantwoord in de boeken van de Nationale Raad. Ze worden ten
belope van 80% opgenomen in de balans, onder de rubriek "schulden aan de leden", met hun bedrag en de naam van
de begunstigde SSV-vereniging. De resterende 20% wordt door de Nationale Raad ingehouden als compensatie voor
haar administratieve uitgaven.
Gebruik van een legaat
De begunstigde SVV-verenigingen kunnen te allen tijde een verzoek indienen tot (gedeeltelijke) opname van het
legaat. Daarvoor moet de begunstigde SVVV-vereniging een project indienen voor de uitbreiding van een bestaande

activiteit ofwel voor de opstart van een nieuwe activiteit.
Het Bestuur van de Provinciale/Gewestelijke en de Nationale Raad beoordelen dan de conformiteit met de waarden en
doelstellingen van de SVV en het fiscale gunstregime waar de Nationale Raad van geniet.
Zodra het project is goedgekeurd, worden de middelen op verzoek van de SVVV-vereniging vrijgemaakt, naar gelang
van de behoeften en op basis van bewijsstukken.
De Nationale Raad zal aan het begin van elk jaar de status van de legaten op rekening aan de betrokken verenigingen
bezorgen.
Solidariteit
De SVV beschikt over een solidariteitsmechanisme waarbij elke donatie die de Nationale Raad ten gunste van een SVVvereniging ontvangt, wordt onderworpen aan een heffing van 15%. De Nationale Raad verbindt zich er dan ook toe
85% van de ontvangen donatie aan de betrokken vereniging te betalen. De ingehouden 15% zal echter in een
solidariteitsfonds worden gestort. Dit fonds is bedoeld ter ondersteuning van plaatselijke verenigingen met minder
toegang tot financiële middelen en wordt ten minste eenmaal per jaar verdeeld naar aanleiding van een projectoproep.
Artikel 13: Onroerend goed
Elke wijziging in de vastgoedportefeuille (aankoop, verkoop of andere) moert vooraf aan de Nationale Raad van de SVV
worden gemeld. Voor elke operatie van 100.000 euro of meer wordt een volledig dossier van de operatie bijgevoegd
en is de formele instemming van de Nationale Raad vereist.
Artikel 14: Transparantie
De SVV behoudt haar goede reputatie op het gebied van deugdelijk bestuur.
De Nationale Raad brengt ten minste eenmaal per jaar verslag uit over haar financiën en activiteiten.
Waar mogelijk wordt aan deze rapporten tijdig bekendheid gegeven, zowel extern als intern, door ze te verspreiden
onder de leden en het grote publiek. Wanneer de omstandigheden dit vereisen of toelaten zullen deze verslagen ter
informatie worden doorgestuurd naar de burgerlijke en katholieke autoriteiten.
Artikel 15: Recht op controle
Wanneer de omstandigheden dat vereisen kunnen de voorzitters van de Raden (desgevallend de voorzitter van de
Nationale Raad) inspecties uitvoeren van de SVV-verenigingen binnen hun regio (of desgevallend de Provinciale
Raden). De voorzitters van de Raden hebben daarbij toegang tot alle documentatie van de SVV-verenigingen.
Artikel 16: Vertegenwoordiging in rechte
De Nationale Raad vertegenwoordigt de belangen van de SVV in rechte.
Artikel 17: Wijziging van de verordeningen
Elke wijziging van dit Intern Reglement is onderworpen aan de goedkeuring van de Algemene Vergadering.

