
 

Stedelijke jeugdraad Menen – p.a. J & M Sabbestraat 163a – 8930 Menen 
: jeugdraadgrootmenen@gmail.com 

Info: www.tismenens.be  

Huishoudelijk reglement 

 
 

In dit huishoudelijk reglement wordt bepaald hoe de werking van de jeugdraad concreet wordt georganiseerd. 
 
Stemgerechtigde deelnemers 
 
Elk werkjaar wordt op de jeugddienst een lijst aangelegd met de stemgerechtigde deelnemers. Er wordt een onderscheid 
gemaakt tussen: 
 Lid, begeleider of volwassenbegeleider van een jeugdorganisatie. Per jeugdorganisatie hebben maximum 2 

personen stemrecht. In het aanvraagformulier voor de werkingssubsidie krijgt elke jeugdorganisatie de kans om 
twee stemgerechtigde leden te vermelden. Naast de twee stemgerechtigde leden kan tevens 1 vervanger 
aangeduid worden. Deze vereniging blijft echter maar beschikken over 2 stemmen, zelfs al zijn er meerdere 
gerechtigden aanwezig. Wanneer niemand wordt vermeld verliest de organisatie dit stemrecht. 

 Elke geïnteresseerde jongere die geen lid is van een erkende jeugdorganisatie kan zich bij de stedelijke jeugddienst 
melden als stemgerechtigde deelnemer van de jeugdraad. De jeugdraad zal deze mogelijkheid in september 
bekend maken, minstens via de stadskrant. 

 
Deze namen moeten bij de jeugddienst gekend zijn voor de eerste algemene vergadering van het werkjaar, dat loopt van 1 
september tot eind augustus, en uiterlijk op 15 november.  
 
Algemene vergadering 
 
 De algemene vergadering is openbaar, iedere aanwezige heeft spreekrecht. 
 De algemene vergadering komt minstens 2 maal per werkjaar, dat loopt van 01 september tot eind augustus, 

samen. 
 De algemene vergadering wordt door de stuurgroep samen geroepen. 
 Wanneer 10 stemgerechtigde deelnemers een schriftelijk verzoek indienen kan de algemene vergadering samen 

geroepen worden. 
 De algemene vergadering kan pas geldig stemmen als er minstens 20 leden aanwezig zijn. 
 Aanstellen van de voorzitter van de algemene vergadering. 

 
Stuurgroep 
 
 De stuurgroep komt minstens 6 maal per werkjaar samen. 
 Alle kandidaturen voor lidmaatschap van de stuurgroep worden behandelt door de stuurgroep. De stuurgroep 

draagt kandidaten ter goedkeuring voor aan de Algemene vergadering. Het mandaat van de leden van de 
stuurgroep bedraagt 1 werkingsjaar.  

 De voorzitters van de drie jeugdraadsecties vormen samen een driekoppige voorzitterschap van de stuurgroep. De 
stuurgroep kan één voorzitter en een secretaris aanduiden, maar dit hoeft niet. 
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 Alle leden van de stuurgroep zijn lid van de Algemene vergadering. 
 De stuurgroep beslist bij consensus. Wat niet bij consensus kan worden beslist, wordt voorgelegd aan de 

algemene vergadering. 
 De stuurgroep kan aan de algemene vergadering vertegenwoordigers van de jeugdraad voorstellen die zetelen in 

de andere erkende adviesorganen in Groot-Menen. Een vertegenwoordiger krijgt steeds een mandaat voor drie 
jaar en brengt minstens één maal per jaar verslag uit tijdens een vergadering van de stuurgroep. 

 
Jeugdraadsecties 
 
 De jeugdraad telt drie secties: Menen, Lauwe en Rekkem. 
 Elke jeugdraadsectie komt minstens 6 maal per werkjaar samen. 
 Elke sectie vergadering staat open voor iedere geïnteresseerde jongere die voldoet aan de voorwaarden zoals 

bepaald voor de deelnemers aan de algemene vergadering (zie statuten). 
 Elke jeugdraadsectie duidt een voorzitter aan, de voorzitter is sowieso ook lid van de stuurgroep. Elke sectie heeft 

het recht om naast de voorzitter nog andere vertegenwoordigers af te vaardigen in de stuurgroep. Deze 
vertegenwoordigers worden voorgelegd aan de stuurgroep, deze beslist over al of niet toelating tot de stuurgroep. 

 Elke jeugdraadsectie staat zelf in voor het verslag en de opmaak van de uitnodigingen. Kopiëren en versturen van 
de uitnodigingen en verslagen kan via de stedelijke jeugddienst. 

 Elke jeugdraadsectie heeft een autonoom beslissingsrecht maar zal zich steeds moeten verantwoorden tegenover 
de stuurgroep en de algemene vergadering. In geval van betwisting heeft de algemene vergadering het laatste 
woord. 

 Elke jeugdraadsectie stuurt van iedere bijeenkomst een verslag naar de stedelijke jeugddienst. 
 
Werkgroepen 
 
 Elke jongere, die voldoet aan de voorwaarden zoals bepaald voor de deelnemers aan de algemene vergadering (zie 

statuten), elke jeugdraadsectie, de stuurgroep of de algemene vergadering kan voorstellen om een werkgroep op 
te richten. De werkgroep dient erkend te worden door de stuurgroep. 

 Een werkgroep komt samen volgens noodzaak en is zelf verantwoordelijk voor het verslag en de opmaak van de 
uitnodigingen. Kopiëren en versturen kan via de stedelijke jeugddienst. 

 De werkgroep stuurt van iedere vergadering een verslag naar de stedelijke jeugddienst.  
 Werkgroepen kunnen adviezen en voorstellen formuleren. Deze dienen voorgelegd te worden op de stuurgroep 

en/of de algemene vergadering. 
 Elke werkgroep kiest zijn verantwoordelijke uit zijn leden. Alle kandidaten zijn lid van de algemene vergadering.  
 Een mandaat duurt 1 werkingsjaar en is steeds verlengbaar. 
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Bevoegdheden 
 
Bevoegdheden van de algemene vergadering 
 
 Benoemen en afzetten van de leden van de algemene vergadering en de stuurgroep. 
 Aanstelling van de voorzitter van de algemene vergadering. 
 Controleren en adviseren van het werk van de stuurgroep. 
 Plannen en controleren van het jaarbeleid. 
 Controle van de financiën. 
 Het wijzigen van de statuten, het huishoudelijk reglement en de afsprakennota tussen de jeugdraad en het 

stadsbestuur. 
 
Bevoegdheden van de stuurgroep 
 
 Formuleren van adviezen inzake jeugdbeleid aan het stadsbestuur. 
 Bijeenroepen van algemene vergadering. 
 Opvolgen en bewaken van de taken van de jeugdraad. 
 Opvolgen, Coördineren en stimuleren van de werking van de jeugdraadsecties. 
 De stuurgroep heeft een autonoom beslissingsrecht maar zal zich steeds moeten verantwoorden tegenover de 

algemene vergadering. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 


