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Huishoudelijk Reglement van de Feitelijke Vereniging 

 “’t Neigemènneke” 

 
 

1. De vereniging is een feitelijke vereniging (‘FV’), opgericht voor onbepaalde duur 
met als benaming ‘’t Neigemènneke’  
 

2. Zij is lid van de Cultuurraad van de Stad Sint-Truiden.  
 
3. De missie van de vereniging is het levend en levendig houden van het Sintrùins 

dialect, gesproken en geschreven, met alle middelen die dat ondersteunen. 
Zowel de FV als haar leden beogen rechtstreeks noch onrechtstreeks enig 
winstoogmerk of vermogensvoordeel.  
 

4. Het maximum aantal leden is onbeperkt. Het minimum is vastgesteld op 3. Een 
wijziging van het ledenbestand om welke reden ook, zoals overlijden, ontslag, 
afzetting, kan niet leiden tot ontbinding van de FV.  
 

5. Het bestuur, verder de “Kerngroep” genaamd, is samengesteld uit mensen die 
door de bestaande kerngroep geaccepteerd worden en waarvan het aantal 
bepaald wordt door de kwantiteits-, kwaliteits- en kennisvereisten die nodig zijn 
om de acties die door de Kerngroep worden opgezet te realiseren.  
 

6. De kerngroep vergadert in principe 4 maal per jaar en zeker éénmaal per jaar in 
de maand januari om de rekeningen van het afgelopen jaar goed te keuren, het 
Actieplan voor het lopende jaar en het bijhorende budget goed te keuren. 
 

7. De kerngroep verkiest de voorzitter en de secretaris van de vereniging die 
daardoor ook gevolmachtigde van de rekening worden.  
 

8. In geval van ontbinding van de feitelijke vereniging benoemt een bijzondere 
vergadering van de Kerngroep één of meer vereffenaars. Zij bepaalt hun 
bevoegdheid en, in de geest van het in artikel 3 omschreven doel, de 
bestemming die aan het vermogen van de FV moet worden gegeven.  
 

9. De leden van de FV en hun rechtsopvolgers hebben zowel tijdens het bestaan 
als na de ontbinding van de feitelijke vereniging, geen enkele persoonlijke 
aanspraak op het vermogen van de F.V. De roerende en andere diverse 
inkomsten van de FV komen uitsluitend ten goede aan de FV en dus niet van de 
individuele leden.  

 
10. Aansprakelijkheid: Overeenkomsten die worden afgesloten in het kader van de 

activiteiten van de FV, worden namens alle leden afgesloten door de voorzitter of 
bij zijn afwezigheid de secretaris, beiden aangeduid door de kerngroep; zo bv. 
huren van een zaal, volmachten voor de bankrekeningen, ondertekenen van een 
verzekeringspolis enz.  
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11. Betalingen gebeuren door de gevolmachtigden voor de rekening. Betalingen van 

uitgaven boven 10.000 € moeten vooraf goedgekeurd zijn door de kerngroep. De 
vergoedingsregeling voor kosten gemaakt door de leden om taken voor de 
vereniging te kunnen uitvoeren wordt toegevoegd als bijlage bij dit Reglement.  
Jaarlijks op de vergadering van de kerngroep in december, worden de 
rekeningen goedgekeurd over de periode van 1 januari tot 31 december.  
 

12. Dit Huishoudelijk Reglement, evenals de wijzigingen nadien, moeten 
goedgekeurd worden met een twee derde meerderheid van de leden van de 
Kerngroep. Dit agendapunt moet duidelijk vermeld worden in de uitnodiging die 
naar de leden van de Kerngroep gestuurd wordt en bevat ook een document 
voor verlening van volmacht. Als deze meerderheid niet kan behaald worden op 
de vergadering, wordt er een nieuwe vergadering belegd waar met een gewone 
meerderheid van de aanwezige leden deze beslissing genomen wordt. Bij 
gelijkheid van stemmen beslist de voorzitter. 
 

13. De briefwisseling met betrekking tot de FV dient gericht te worden aan de 
secretaris en/of de voorzitter, die vermeld zijn in de ledenlijst die gepubliceerd 
wordt op de website van ’t Neigemènneke.  

 
14. Dit Huishoudelijk Reglement werd goedgekeurd op de kerngroep vergadering 

van 20 januari 2021 en kan worden geraadpleegd op de website van ’t 
Neigemènneke. 
 
 
Opgemaakt te Sint-Truiden op 20 januari 2021 

 

André Pictoel
Voorzitter 't Neigemènneke


