Gedragscode regiobestuurder Wandelsport Vlaanderen vzw
Ondergetekende, …………………………………………………………………………………………………………………
kandidaat voor de verkiezing voor regiobestuurder van regio
…………………………………………………………………….
verklaart deze gedragscode bij verkiezing tot regiobestuurder na te leven.

Elk lid van het regiobestuur:
• Eerbiedigt het vertrouwelijke van de documenten en discussies binnen het regiobestuur en
de commissies.
• Woont de AV, de regiovergaderingen, de vergaderingen regiobestuur en de commissies bij
waarvan hij/zij deel uitmaakt.
• Dient de belangen van WSVL vzw.
• Neemt bij een AV, de regiovergadering of het regiobestuur nooit een clubstandpunt in.
• Treedt in alle omstandigheden op uit hoofde van hun mandaat.
• Bij een beslissing na stemming in het regiobestuur verzoent elke regiobestuurder zich met
deze beslissing. Hij/zij kan wel laten acteren door de verslaggever dat hij niet akkoord is met
deze visie.
• Neemt niet deel aan de bespreking en beslissing over een punt waarbij de regiobestuurder of
zijn/haar club betrokken partij is of er belangenvermenging kan optreden. Dit wordt ook
opgenomen in het verslag.
• Volgt de afspraken inzake onkostenvergoedingen voor regiobestuurders.
• Maakt bij niet herverkiezing in een bepaalde functie binnen de veertien (14) kalenderdagen
alle stukken in zijn/haar bezit i.v.m. die functie en behorend tot WSVL vzw of haar werking
over aan het regiobestuur.
• Vervult het mandaat, de functies en opdrachten binnen een redelijke termijn naar best
vermogen en legt hiervoor verantwoording af aan het regiobestuur.
• Ondertekent de gedragscode van WSVL vzw.
• Bij niet ondertekenen van deze gedragscode kan hij/zij geen deel uitmaken van het
regiobestuur en wordt vervangen door de eerste opvolger in de verkiezingsuitslag. Zo er
geen opvolger is wordt het mandaat niet toegekend.

Datum: …………………..
Naam: ………………………………………………….
Handtekening:

Dit formulier (ondertekend) indienen samen met het formulier kandidaatstelling. Via mail naar
info@wandelsport.be of opsturen naar Wandelsport Vlaanderen vzw , Industrielaan 11 bus 3 in 9990
Maldegem. Dit vóór 19 augustus 2019.

