
 

 

ARTIKEL 3. DOELSTELLINGEN EN OPDRACHTEN  

ARTIKEL 2. BENAMING EN SITUERING  

De Vereniging draagt de naam "Groepering Kaderverenigingen Grote Bedrijven”, kortweg “GKG".  

De GKG heeft een autonome werking.  

De Vereniging is een overlegplatform voor kaderverenigingen/organen van grote bedrijven.  

De Vereniging is a-politiek. 

In mei 1983 werd gekozen voor de benaming "Groepering Kaderverenigingen Grote Bedrijven”, kortweg 

“GKG", zoals vermeld in artikel 2. In januari 1986 werd vaste vorm gegeven aan een ontwerp van statuten, die 

werden goedgekeurd tijdens de vergadering van het Overlegcomité van 20 mei 1986.  

De Vereniging is voor onbepaalde tijd opgericht.  

Om in een positief professioneel klimaat de morele en materiële belangen van de kaderleden, van grote 

bedrijven, te kunnen ondersteunen worden volgende doelen vooropgezet : 

- een permanent overleg in stand houden tussen de kaderverenigingen/organen van grotere 

bedrijven uit de privésector,  

- voor gemeenschappelijke problemen een gemeenschappelijke houding nastreven en 

gemeenschappelijke houding na te streven, 

- intern en extern overleg te plegen met diverse organisaties die onze doelstellingen kunnen    

ondersteunen. 

-  

STATUTEN GKG F.V.  

Deze gewijzigde statuten werden goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 25 maart 2010 ..  

ARTIKEL 1. OPRICHTING  

Op 30 maart 1982 werd een feitelijke vereniging (hierna "de Vereniging" genoemd) opgericht met de bedoeling 

een onafhankelijke vereniging te zijn welke kaderverenigingen groepeert. Omdat de vergaderingen meestal in de 

streek van Gent plaats vonden, werd de vereniging aanvankelijk "Groep van Gent" genoemd.  



 

 

ARTIKEL 4. LIDMAATSCHAP                                                     

Elke kadervereniging/orgaan dat kaderleden vertegenwoordigt die aan de onderstaande voorwaarden 

voldoet, kan aansluiten door middel van een aansluitingsformulier te ondertekenen. 

Aansluitingsvoorwaarden:  

ARTIKEL 5.1. DE ALGEMENE VERGADERING  

De Algemene Vergadering is het hoogste orgaan van de GKG.  

De organen van de GKG zijn:  

- De Algemene Vergadering  

- Het Bestuur  

Alle leden van de bij de GKG aangesloten verenigingen hebben toegang tot de Algemene vergadering.  

Algemene vergaderingen:  

De Gewone Algemene Vergadering wordt minstens éénmaal per kalenderjaar, bij voorkeur in de loop 

van het eerste kwartaal, bijeengeroepen door het Bestuur.  

 

Een Buitengewone Algemene Vergadering kan door het Bestuur bijeengeroepen worden : 

- op initiatief van het Bestuur  

- op schriftelijk verzoek uitgaande van en ondertekend door de voorzitters  

- door de vertegenwoordigers van minstens 1/3 van de aangesloten verenigingen 

De modaliteiten van de organisatie worden vastgelegd door het Bestuur tijdens een maandvergadering.  

ARTIKEL 5. ORGANEN  

De Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen bij uitnodiging, ten minste één maand vóór de datum van de 

vergadering, gericht aan de vertegenwoordigers en/of de voorzitters van alle aangesloten verenigingen, die op 

hun beurt de leden van hun vereniging uitnodigen. De uitnodiging vermeldt de agendapunten ter bespreking 

en/of goedkeuring voorgesteld door het Bestuur. Bijkomende agendapunten worden toegevoegd op voorstel 

van minstens één der aangesloten verenigingen op schriftelijke aanvraag van hun voorzitter of van hun 

vertegenwoordiger bij de GKG of van minstens 10 van hun leden, mits ingediend minstens 1 week voor de 

datum van de datum van de vergadering. Alle agendapunten moeten door de Algemene Vergadering worden 

behandeld.  

In de Algemene Vergadering wordt beslist bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, 

zonder rekening te houden met de onthoudingen. Alle aanwezige leden van de aangesloten 

verenigingen/organen hebben individueel stemrecht. De telling der stemmen gebeurt door 3 der aanwezige 

vertegenwoordigers of hun gemandateerde. Bij staking van stemmen wordt het besproken voorstel  terug 

voorgesteld aan de eerst volgende Algemene Vergadering. 

- Behoren tot een bedrijf dat voldoet aan de omschrijving in artikel 3.  

- Onderschrijven van de huidige GKGstatuten.  

- Een afgevaardigde en/of vervanger mandateren die de maandvergaderingen bijwoont.  

 
Bedrijven die op een gestructureerde manier (bv policy’s) omgaan met thema’s die  

van toepassing zijn op de functie van kaderleden.  

 
 

- Goedkeuring van het kasverslag van het Bestuur  

 - Goedkeuring van de jaarlijkse rekeningen  

 - Verkiezing van de leden van het Bestuur  

 
- Wijziging van de statuten 

- Goedkeuring van de jaarlijkse bijdrage  

  



 Vallen in elk geval onder de bevoegdheid van de Algemene Vergadering:  

De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of in zijn afwezigheid een door hem 

gemandateerd besuurslid van de vereniging.  

ARTIKEL 5.2. HET BESTUUR  

Het Bestuur telt ten minste drie en ten hoogste vijf leden.  

Het bestuur is, na expliciete goedkeuring van de maandvergadering, gemachtigd zich namens de 

vereniging aan te sluiten bij bepaalde initiatieven welke niet uitgaan van de GKG.  

Leden van het Bestuur die vijfmaal in één jaar afwezig bleven zonder grondige reden, worden als 

ontslagnemend beschouwd.  

De leden van het Bestuur zijn enkel verantwoordelijk voor de uitvoering van hun mandaat.  

De verkiezing van de leden vindt plaats in de even jaren, tijdens de Gewone Algemene Vergadering. De 

aangesloten verenigingen worden minstens 1 maand vooraf uitgenodigd hun kandidaten voor te stellen. Indien 

minder dan 5 kandidaten op deze wijze worden voorgedragen, kunnen vertegenwoordigers van de aangesloten 

verenigingen persoonlijk hun kandidatuur voordragen.  

Het Bestuur wijst onder zijn leden de voorzitter aan, tevens voorzitter van de Vereniging, één of twee 

ondervoorzitters, de secretaris, de penningmeester, De toewijzing wordt vermeld op de eerst volgende 

maandvergadering. 

 

De mandaten zijn voor twee jaar geldig en zijn hernieuwbaar.  

 

Indien nodig kunnen tussentijds opengevallen mandaten ingevuld worden op voorstel van het Bestuur. 

 
Het Bestuur staat in voor:  

- Het goede beheer van de Vereniging Het beheer van de gelden van de Vereniging, 

- Uitvoering van de besluiten van de maandvergaderingen en de Algemene Vergadering, 

- Het Bestuur brengt verslag uit op de maandvergaderingen, 

- Het Bestuur roept, zo nodig, een bijkomende maandvergadering samen, 

- Het Bestuur beslist bij algemeenheid van stemmen over afwijkingen in verband met de toetredings-

voorwaarden vermeld in artikel 4, 

- De voorzitter (hij/zij) van het Bestuur zit de maandvergaderingen voor.  

 

 

.  

- Behoren tot een bedrijf dat voldoet aan de omschrijving in artikel 3.  

- Onderschrijven van de huidige GKGstatuten.  

- Een afgevaardigde en/of vervanger mandateren die de maandvergaderingen bijwoont.  

 
Bedrijven die op een gestructureerde manier (bv policy’s) omgaan met thema’s die  

van toepassing zijn op de functie van kaderleden.  

 
 

- Goedkeuring van het kasverslag van het Bestuur  

 - Goedkeuring van de jaarlijkse rekeningen  

 - Verkiezing van de leden van het Bestuur  

 
- Wijziging van de statuten 

- Goedkeuring van de jaarlijkse bijdrage  

  



 

 

ARTIKEL 6. VERGADERINGEN (MAANDVERGADERINGEN EN THEMAAVONDEN)  

De GKG vergadert in principe éénmaal per maand, met uitzondering van de zomermaanden en de maand 

waarin de Gewone Algemene vergadering gehouden wordt. Deze vergadering wordt in deze tekst 

maandvergadering genoemd.  

De maandvergadering kan te allen tijde beslissen van deze regel af te wijken, zonder dat het aantal 

jaarlijkse bijeenkomsten echter minder dan zes mag bedragen. Zij beslist ook wanneer een 

maandvergadering vervangen wordt door een themaavond.  

De maandvergadering is samengesteld uit vertegenwoordigers van de aangesloten verenigingen. Zij kan 

aangevuld worden met een afgevaardigde van een sympathiserende kadervereniging/orgaan.  

Enkel de op de maandvergadering aanwezige leden, die een aangesloten vereniging vertegenwoordigen, 

hebben stemrecht.  

Behoudens in de statuten voorziene uitzonderingen worden de beslissingen genomen bij gewone 

meerderheid der stemmen.  

Bij staking van stemmen wordt het het voorstel terug voorgelegd op de volgende Algemene Vergadering  

Alle leden zijn door de genomen beslissingen gebonden.  

ARTIKEL 7. GELDELIJKE MIDDELEN BEGROTING GOEDGEKEURDE REKENINGEN  

Het Bestuur kan ook nietvertegenwoordigers occasioneel tot de vergadering uitnodigen.  

De maandvergadering heeft als bevoegdheden:  

- bepalen en coördineren van de actiepunten, nodig om de doelstellingen te verwezenlijken, 

- oprichten en coördineren van werkgroepen, 
- het Bestuur belasten met de uitvoering van zijn beslissingen, 

- organisatie van thema avonden, streefdoel drie maal per jaar.  

 

De geldmiddelen van de GKG kunnen bestaan uit : 

 

- geldmiddelen van de aangesloten verenigingen of organen die een jaarlijkse bijdrage te storten 

aan de vereniging, waarvan het bedrag jaarlijks wordt vastgelegd door de Algemene 

Vergadering, 

- alle andere geldmiddelen toegelaten door de wet. 

Deze geldmiddelen zijn bestemd om de werkingskosten van de Vereniging te dekken. Met instemming van het 

bestuur kunnen zij ook aangewend worden om allerlei initiatieven te steunen die beantwoorden aan de 

Doelstellingen van de Vereniging.  



 

 

Het Bestuur beheert de geldmiddelen van de GKG en stelt de rekeningen en de begroting op. Op het einde 

van elk dienstjaar wordt een begroting voor het komende dienstjaar door het Bestuur opgesteld en 

goedgekeurd in de Algemene Vergadering.  

Het werkingsjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni.  Het kasverslag wordt ter goedkeuring voorgelegd aan 

het Bestuur en aan de Gewone Algemene Vergadering.  

ARTIKEL 8. ONTSLAG EN UITSLUITING  

Een aangesloten vereniging kan het lidmaatschap verliezen door:  
- Vrijwillig ontslag: opzegging van het lidmaatschap moet schriftelijk aangetekend gebeuren 

ondertekend door de voorzitter van de uittredende vereniging.  

- Uitsluiting: bij weigering zich te onderwerpen aan de statuten of wegens het berokkenen van  

nadeel aan de Vereniging.  

 

 

Een uitgesloten vereniging heeft het recht tegen deze beslissing beroep aan te tekenen bij de Algemene 

Vergadering.  

Over alle punten welke niet voorzien werden in deze statuten wordt door de maandvergadering met een 

tweederde meerderheid van de aanwezige vertegenwoordigers beslist.  

Een vereniging kan uitgesloten worden bij tweederde meerderheid van de aanwezige leden op de eerst 

volgende maandvergadering.  

ARTIKEL 9. ONTBINDING  

De Vereniging kan ontbonden worden door een statutaire beslissing van de Algemene Vergadering.  

In geval van ontbinding heeft geen enkele van de aangesloten verenigingen recht op de activa en wordt het  

saldo van de middelen evenals het archief, verdeeld onder de leden.  

ARTIKEL 10: ALGEMEEN  

Wijzigingen aan deze statuten moet goedgekeurd worden tijdens de eerstvolgende Algemene Vergadering.  


