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1. Inleiding 
In de structuur van Jong Groen vzw zitten twee grote blokken: de statutaire vzw structuur en een 
politieke jongerenwerking die onder die vzw-structuur is uitgebouwd. De statutaire vzw structuur 
wordt vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur en de algemene vergadering en houdt zich bezig 
met de organisatie van de vzw. De politieke Jongerenwerking wordt vertegenwoordigd door het 
bestuur en het Open Forum. De politieke jongerenwerking moet de doelstellingen van de vzw, zoals 
uitgewerkt in het meerjarenplan en de begroting, realiseren. Daarnaast legt ze de politiek 
inhoudelijke lijn vast. 

1.1. Algemene bepalingen 

1.1.1. Meerderheden 
Met een gewone meerderheid wordt bedoeld dat het aantal stemmen pro groter is dan het aantal 
stemmen contra. 

Met een absolute meerderheid wordt bedoeld dat minimum de helft + 1 van de aanwezige 
stemgerechtigde leden voor stemt.  

2. De statutaire vzw-structuur 
De statutaire vzw-structuur is de basis van Jong Groen vzw en de beheers- en controlestructuur van 
Jong Groen vzw. 

De statutaire structuur wordt ook beschreven door de statuten van Jong Groen. Indien er een 
conflict is tussen de statuten en het huishoudelijk reglement gelden de statuten. 

2.1. Toegetreden leden 
Toegetreden leden zijn enkel aangesloten om te genieten van de activiteiten van de vereniging. Ze 
hebben geen stemrecht op de algemene vergadering. 

2.1.1. Gewone leden 
Iedereen die het politieke project van Jong Groen onderschrijft, jonger is dan 33 jaar bij het begin 
van het werkingsjaar (de bestuursverkiezingen) en ouder dan 13 jaar, kan lid worden van Jong 
Groen. 

Leden kunnen geen lid zijn van andere partijpolitieke organisaties, tenzij van door Jong Groen vzw 
erkende groene partijen of groene politieke jongerenorganisaties. 

Met de term 'lid' in dit huishoudelijk reglement wordt uitdrukkelijk verwezen naar de gewone leden. 
De term ‘effectief lid’ verwijst naar leden met stemrecht in de AV zoals beschreven in 2.2. 

2.1.2. Lidgeld voor toegetreden leden 
De algemene vergadering legt de jaarlijkse (minimale) bijdrage die gewone leden betalen vast. 

2.1.3. Uitsluiting 
Als een lid ingaat tegen de waarden of doelstellingen van de vzw, kan het lid uitgesloten worden 
door de raad van bestuur. De raad van bestuur kan een lid uitsluiten door die persoon het 
lidmaatschap te ontnemen. Het agendapunt moet vooraf aan de leden van de raad van bestuur en 
aan het betrokken lid meegedeeld worden. Het lid kan zich verdedigen op de vergadering van de 
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raad van bestuur waarop dit punt geagendeerd staat. De beslissing tot uitsluiting moet met een 2/3 
meerderheid genomen worden. De stemming over de uitsluiting is geheim. 

Een lid dat uitgesloten werd door de raad van bestuur, kan in beroep gaan bij de algemene 
vergadering. De algemene vergadering kan met een absolute meerderheid een beslissing van de 
raad van bestuur tot uitsluiting van een lid vernietigen. 

2.2. Effectieve leden 

2.2.1. Natuurlijke personen 
Natuurlijke personen, die voldoen aan de voorwaarden bepaald onder artikel 6 in de statuten 
kunnen lid worden.  

2.2.2. Rechtspersonen 
Enkel rechtspersonen (bijv. vzw’s) die erkend zijn als lokale groep kunnen als lid toetreden tot de 
vzw. Indien een rechtspersoon niet langer voldoet aan de voorwaarden bepaald onder 2.3 of aan 
Titel 2 van de statuten kan de algemene vergadering deze rechtspersoon uitsluiten als lid van de 
vzw. 

2.2.3. Lidgeld voor effectieve leden 
Zoals de statuten van Jong Groen vzw bepalen (art. 7), legt de algemene vergadering de jaarlijkse 
bijdrage die effectieve leden betalen, vast. 

2.3. Erkende lokale groepen (Afdelingen) 
De erkende lokale groepen zijn een deel van de effectieve leden. 

Waar verder in dit huishoudelijk reglement sprake is van ‘lokale groepen’ wordt telkens bedoeld 
‘lokale groepen die lid zijn van de vzw’. Een synoniem voor ‘lokale groep’ is ‘afdeling’. 

2.3.1. Een lokale groep verenigt… 
1. ofwel een groep jongeren die in een gemeente/deelgemeente/district woont 
2. ofwel een groep jongeren die in dezelfde stad of aan eenzelfde onderwijsinstelling 

studeert 
3. ofwel een groep jongeren van verschillende gemeenten die zich intergemeentelijk, 

regionaal of provinciaal organiseert 

2.3.2. Leden van lokale groepen 
Gewone leden, zoals beschreven in 2.1.1 

2.3.3. De opdracht van een lokale groep 
● Jongeren in contact brengen met het groene gedachtegoed 
● Zich inschrijven in de landelijke werking van Jong Groen 
● De doelstellingen van Jong Groen realiseren 
● Aan ledenwerving en ledenzorg doen en streven naar een samenstelling die de diversiteit van 

de samenleving weerspiegelt 

Met deze middelen: 

1. Acties ondernemen 
2. Inhoudelijk werken 
3. Projecten ontwikkelen om de doelstellingen van Jong Groen vzw te realiseren 
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4. Naar buiten treden en de communicatie met jongeren organiseren 

2.3.4. Hoe organiseert een lokale groep zich? 
De lokale groep regelt haar bestuur en haar werking. Binnen dit bestuur wordt minstens één 
verantwoordelijke aangeduid voor de coördinatie van de taken voor het realiseren van 
bovenvermelde inhoudelijke en organisatorische opdrachten. Die fungeert als eerste 
aanspreekpunt voor de verantwoordelijken van de nationale werking. 

Indien een lokale groep eigen statuten of een eigen huishoudelijk reglement opstelt, mag dit niet 
ingaan tegen de bepalingen in dit huishoudelijk reglement. 

Een lokale groep van Jong Groen vzw zorgt voor overleg met de lokale en/of provinciale Groen-
groep. 

2.3.5. Erkenning 
Elke lokale groep, die de doelstelling van Jong Groen vzw onderschrijft en voldoet aan de 
voorwaarden bepaald onder 2.3.2 en 2.3.3, kan toetreden tot de vzw. Elke groep moet daarvoor 
jaarlijks een identificatiefiche invullen en het lidgeld betalen zoals bepaald in 2.2.3. 

De erkenning gebeurt door de raad van bestuur zoals vastgelegd in artikel 6 van de statuten van 
Jong Groen. 

2.3.6. Uitsluiting 
Indien een lokale groep één van de artikels die vallen onder het punt 2.3.1 tot 2.3.5 niet naleeft, kan 
de algemene vergadering met een tweederde meerderheid de erkenning van een lokale groep met 
onmiddellijke ingang afnemen. Daarbij moet twee derde van de leden aanwezig zijn. 

2.3.7. Stopzetting afdeling 
Als een lokale groep aan de raad van bestuur laat weten dat ze haar activiteiten stopzet of als de 
raad van bestuur vaststelt dat een afdeling al meer dan één jaar geen activiteiten georganiseerd 
heeft of geen identificatiefiche indiende, dan neemt de raad van bestuur hier akte van en eindigt de 
erkenning van de lokale groep.  

2.3.8. Vertegenwoordiging 
Elke lokale groep die geen rechtspersoon is, draagt een persoon voor om lid te worden van de 
algemene vergadering van Jong Groen vzw.  

Elke lokale groep die een rechtspersoon is, duidt onder haar leden een afgevaardigde aan, die de 
groep zal vertegenwoordigen op de algemene vergadering van Jong Groen vzw.  

2.4. De algemene vergadering (AV) 
De statuten beschrijven de werking van de algemene vergadering. 

2.4.1. Uitnodigingen 
Alle leden en kandidaat-leden van de AV worden uitgenodigd per mail, uiterlijk 15 dagen voor de 
vergadering. Enkel diegenen die hierom verzoeken kunnen de uitnodiging per post ontvangen. De 
uitnodigingen per post worden uiterlijk 15 dagen voor de vergadering verstuurd. De uitnodiging 
wordt altijd vergezeld van de agenda van de vergadering. 
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2.4.2. Volmachten 
Een werkend lid van de algemene vergadering kan een volmacht geven aan een ander werkend lid 
van de algemene vergadering of aan een derde die lid is van dezelfde erkende lokale groep. De 
voorzitter van de AV moet hiervan op de hoogte gebracht worden. 

Iedere aanwezige heeft maximum één volmacht. 

2.4.3. Online stemmen 
De algemene vergadering kan bijgewoond worden via een E-democratische platform dat online 
stemmen toelaat. 

2.4.4. Sprekersbalans 
Er wordt bij de algemene vergadering gelet op de sprekersbalans tussen centrumsteden en 
plattelandsgemeenten. 

2.5. De raad van bestuur (rvb) 
De raad van bestuur is verantwoordelijk voor de zakelijke kant van de vzw. De statuten beschrijven 
de werking van de raad van bestuur.  

De raad van bestuur zal geen politieke uitspraken doen in naam van Jong Groen vzw. 

2.5.1. Lidmaatschap in de raad van bestuur 
De leden van de raad van bestuur worden aangesteld door de algemene vergadering, zoals bepaald 
in artikel 15 van de statuten. 

Om lid te zijn van de raad van bestuur moet men geen lid zijn van de vereniging. 

Het lidmaatschap binnen de Raad van mag niet gecumuleerd worden met politieke mandaten in het 
Vlaams Parlement, het Federaal Parlement, de Senaat, het Europees Parlement en het Brussels 
Parlement of uitvoerende mandaten (zoals schepen, minister en staatssecretaris). 

2.5.2. Vertegenwoordiging van het politiek bestuur 
Het voorzittersduo van het politieke bestuur maakt steeds deel uit van de raad van bestuur. 

Als deze personen door de AV verkozen worden als bestuurder, dan hebben ze stemrecht in de raad 
van bestuur. Wie niet verkozen is als bestuurder door de AV, heeft geen stemrecht in de raad van 
bestuur. 

Deze personen kunnen geen andere functie binnen de raad van bestuur opnemen. 

2.5.3. Vertegenwoordiging van het personeel 
Het personeel wordt in de raad van bestuur vertegenwoordigd door één persoon. Dit is standaard 
de coördinator.  

De vertegenwoordiger van het personeel kan geen andere functie binnen de raad van bestuur 
opnemen en heeft nooit stemrecht. 

2.5.4. Functies in de Raad van Bestuur 
Naast de vertegenwoordiging die hierboven is beschreven, bestaat de Raad van Bestuur bestaat uit 
de volgende functies: 

- Voorzitter 
- Secretaris 
- Financieel verantwoordelijke 
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- Personeelsverantwoordelijke 
- ICT-verantwoordelijke 

Binnen de raad van bestuur worden twee aanspreekpunten integriteit (API) aangeduid. Zij dienen 
als eerste aanspreekpunt of vertrouwenspersoon voor wie een vraag, opmerking, klacht of andere 
boodschap heeft in verband met grensoverschrijdend gedrag en lichamelijke en integriteit. De 
aanspreekpunten kunnen anoniem via de website of per e-mail gecontacteerd worden. 

De vertegenwoordigers van het politieke bestuur en het personeel kunnen deze functie niet 
opnemen. 

3. De politieke jongerenwerking 
De politieke jongerenwerking functioneert binnen het wettelijke kader van de vzw. Ze staat in voor 
het realiseren van de doelstellingen van de vzw zoals uitgewerkt in het meerjarenplan en de 
begroting. De politieke jongerenwerking legt de politiek-inhoudelijke lijn vast. 

3.1. Algemene afspraken inzake mandaten  

3.1.1. Voorwaarden 
Elk lid van Jong Groen die jonger is dan 31 kan verkozen worden voor een mandaat binnen de 
politieke jongerenwerking. Deze persoon mag haar of zijn mandaat voltooien. 

3.1.2. Termijn en rotatie 
De duur van het mandaat van vertegenwoordigers (zie 3.6) is maximaal twee jaar en is eenmaal 
hernieuwbaar. 

De duur van alle andere mandaten binnen de politieke jongerenwerking is maximaal één jaar en is 
driemaal hernieuwbaar. 

In campagnejaren kan de raad van bestuur de termijn van een mandaat aanpassen met maximaal 
drie maanden in beide richtingen (plus of min 3 maanden). 

3.1.3.  Gender- en leeftijdsbepalingen 
Maximaal vijf plaatsen in het bestuur mogen ingevuld zijn door personen van dezelfde 
genderidentiteit. 

We streven ernaar dat minimaal 3 leden van het bestuur jongeren zijn dan 25 jaar. Bij het aanduiden 
van de overige bestuursleden krijgen kandidaten jongeren dan 25 jaar voorrang op de overige 
kandidaten tot er 3 leden van het bestuur jonger dan 25 jaar zijn. 

3.1.4. Decumul 
Er wordt binnen Jong Groen vzw gestreefd naar decumul. 

De leden van het bestuur en de afgevaardigden van Jong Groen in de Politieke Raad van Groen 
mogen hun mandaat niet cumuleren met de volgende Groen-mandaten: lid van de Arbitrageraad, 
lid van het Partijbestuur, landelijk (onder-)voorzitster/ter of partijsecretaris, provinciaal 
voorzitster/ter of partijsecretaris en (onder-)voorzitter van de Politieke Raad. Het Open Forum kan 
met een tweederde meerderheid een uitzondering op deze regel goedkeuren. 

Geen enkel landelijk Jong Groen-mandaat binnen de politieke jongerenwerking mag gecumuleerd 
worden met politieke mandaten in het Vlaams Parlement, het Federaal Parlement, de Senaat, het 
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Europees Parlement en het Brussels Parlement of uitvoerende mandaten (zoals schepen, minister 
en staatssecretaris). 

Landelijke Jong Groen-mandaten zijn niet onderling cumuleerbaar. Hierop is één uitzonderingen: 
het invullen van vrijgekomen en niet-ingevulde mandaten (3.1.5). 

Een functie opgesomd onder punt 2.3.1 en afgevaardigde van Jong Groen in de politieke raad van 
Groen is niet cumuleerbaar met een mandaat in de raad van bestuur. 
Hierop is 1 uitzondering: het voorzittersduo van het bestuur is lid van de raad van bestuur. Zij mogen 
echter geen andere functie opnemen in de raad van bestuur. 

3.1.5. Vrijgekomen en niet-ingevulde mandaten 
Indien een mandaat vrijkomt of niet tijdens de jaarlijkse verkiezingen werd ingevuld, kan door het 
Open Forum, voor de rest van de termijn, dit mandaat toegewezen worden. Dit gebeurt met een 
absolute meerderheid. 

Bij het invullen van een vrijgekomen of niet-ingevuld mandaat moet er rekening gehouden worden 
met de gender- en leeftijdsbepalingen die in punt 3.1.3 van dit reglement gespecificeerd zijn. 

3.1.6. Vroegtijdig beëindigen van een mandaat 

3.1.6.1. Motie van wantrouwen 
Een motie van wantrouwen kan slechts ingediend worden door minstens drie lokale groepen of door 
20 leden. De motie moet ingediend worden bij de voorzitter van de raad van bestuur. 

Het Open Forum kan - indien dit op de uitnodiging voor de vergadering geagendeerd staat en na de 
verdediging van de betrokkene(n) gehoord te hebben - met een tweederde meerderheid een motie 
van wantrouwen stemmen tegen een of meerdere verantwoordelijken van de politieke 
jongerenwerking van Jong Groen, waardoor het mandaat geheel of gedeeltelijk wordt ingetrokken. 
Indien een betrokkene of een stemgerechtigd lid van het Open Forum hierom verzoekt, wordt deze 
motie in gesloten zitting behandeld. 

3.1.6.2. Ontslag 
Een gemandateerde die ontslag neemt, moet dit schriftelijk aan het bestuur bekend maken. 
Leden van het bestuur die drie keer op rij op een vergadering van het bestuur afwezig zijn, zonder 
zich op voorhand te verontschuldigen, worden als ontslagnemend beschouwd. 
Vertegenwoordigers die drie keer op rij op een vergadering van het Open Forum afwezig zijn, zonder 
zich op voorhand te verontschuldigen, worden als ontslagnemend beschouwd. 

3.2. Het bestuur 
Het bestuur coördineert de dagelijkse werking van de politieke jongerenwerking van Jong Groen. 

3.2.1. Samenstelling 
Het bestuur is onderverdeeld in twee pijlers: de politieke en de bewegingspijler.  

Jong Groen-bestuur (verkozen) 

Pijler 1 - politiek Pijler 2 - beweging 
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1. (co-)Voorzitter/woordvoerder  
2. Pers en communicatie  
3. Actie 
4. Politiek Secretaris 

1. Onder- of co-voorzitter  
2. Vrijwilligersbeleid  
3. Basisdemocratie en standpuntbepaling  
4. Internationaal Secretaris  
5. Afdelingsverantwoordelijke  
6. Studentenverantwoordelijke  

3.2.1.1. Het voorzittersduo 
Het voorzittersduo vertegenwoordigt samen de politieke jongerenwerking in de raad van bestuur. 
Zij zijn verantwoordelijk voor de communicatie en de samenwerking tussen de politieke 
jongerenwerking en de statutaire vzw structuur. 

Het voorzittersduo stelt een afsprakennota op waarin hun taakverdeling wordt vastgelegd. Deze 
afsprakennota wordt voorgelegd aan het bestuur, de raad van bestuur en het open forum. Deze 
afsprakennota omvat minimaal: 

● voorzitten van de vergaderingen van het bestuur en coördinatie van het bestuur 
● voorzitten van de vergaderingen van het open forum 
● de taakverdeling in functie van het jaarplan 
● de taakverdeling volgens de pijlers politiek en beweging.  

De politieke (co-)voorzitter voert namens Jong Groen het woord. Die vertolkt de standpunten van 
Jong Groen. Die is verantwoordelijk voor de contacten met de pers en andere externe actoren zoals 
Groen.  

De onder-/co-voorzitter, die het bewegingsluik voor zich neemt, neemt de coördinatie van de 
verschillende werkgroepen en bestuursleden op zich. Die verzorgt het organisatorische binnen Jong 
Groen en het functioneren van de bestuursploeg. Vervangt of staat de (co-)voorzitter/woordvoerder 
bij wanneer nodig. 

Aan het einde van hun bestuursjaar presenteert het voorzittersduo de diversiteitscijfers voor de 
georganiseerde evenementen (zie 3.9.2 diversiteit) 

3.2.1.2. Pers en communicatie 
De pers- en communicatieverantwoordelijke verzorgt de (sociale) mediakanalen van JG samen met 
vrijwilligers. Is eindverantwoordelijke/coördinator voor communicatie van alle acties, alle 
standpunten en dagelijkse communicatie. Werkt samen met de hoofdredacteur Vlam en beheert de 
perslijst. 

3.2.1.3. Actie 
De actie verantwoordelijke is het bestuurslid dat verantwoordelijk is voor het organiseren van acties 
die al dan niet aanleunen bij de thematische trajecten. Staat ook in voor de aanwezigheid van JG op 
acties, manifestaties, ....  Zorgt niet alleen voor leuke slogans maar is ook bezig met acties die 
mensen kunnen beïnvloeden. Werkt samen met alle bestuursleden (communicatie, pers, thema 
traject, ....). Ondersteunt, faciliteert en vormt in het organiseren van acties (lokaal en nationaal)  

3.2.1.4. Vrijwilligersbeleid 
De verantwoordelijke voor het vrijwilligersbeleid staat in voor het onthaal-, coachings-, bedankings- 
en exitbeleid. Evalueert het beleid en past het aan waar nodig. Werkt met een grote groep 
vrijwilligers en activeert hen. Gebruikt de bestaande platformen. 
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3.2.1.5. Basisdemocratie en standpuntbepaling 
Zorgt voor een steeds evoluerend basisdemocratisch systeem van standpuntenbepaling. 
Verantwoordelijk voor democratisch karakter van de Open Fora en hoe de standpunten worden 
bepaald. Staat in voor het publiceren en toegankelijk maken van de gestemde standpunten, 
opiniestukken en debatfiches. Bewaakt de coherentie van eerder gestemde standpunten met nieuw 
te bepalen standpunten en signaleert mogelijke conflicten. 

3.2.1.6. Internationaal secretaris 
De internationaal secretaris is het kruispunt tussen Jong Groen, écolo j en de internationale jong 
groene beweging. De internationaal secretaris is verantwoordelijk voor de afvaardiging van Jong 
Groen in de algemene vergadering van Federation of Young European Greens (FYEG) en de Global 
Young Greens (GYG) en voor de informatiedoorstroming tussen Jong Groen en FYEG, GYG en Jong 
Groen en haar zusterorganisaties. Ontwikkelt een beleid waarin Jong Groen en haar leden de kansen 
kunnen benutten die internationaal geboden worden. 

3.2.1.7. Afdelingsverantwoordelijke 
De afdelingsverantwoordelijke zorgt voor een beleid gericht op de ondersteuning van de lokale 
afdelingen. Is ervoor verantwoordelijk dat Jong Groen een voldoende aantal goed draaiende 
afdelingen heeft en streeft naar een volledige dekking van het grondgebied. Die bewaakt het deel 
uit het meerjarenplan en het jaarplan met betrekking tot de lokale werking. Werkt nauw samen met 
de afdelingsmedewerker. 

3.2.1.8. Studentenverantwoordelijke 
Verantwoordelijk voor de nationale studentenwerking en ondersteunt de studentenafdelingen. Is 
het aanspreekpunt van de studentenwerking van Jong Groen. Zit het studentenoverleg voor, 
rapporteert aan voltallig bestuur en plaatst studententhema’s op de agenda.  

3.2.1.9. Politiek Secretaris 
De politiek secretaris bewaakt de politieke agenda van Jong Groen en onderneemt initiatieven om 
in samenwerking met de voorzitter/voorzitster politiek, bestuurslid pers & communicatie en 
bestuurslid actie de standpunten van Jong Groen extern uit te dragen. In het bestuursjaar voor of 
tijdens verkiezingen neemt de politiek secretaris de rol op van campagneleider/campagneleidster. 

3.2.2.  Bevoegdheden 
Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de politieke jongerenwerking van Jong 
Groen. 

Hiertoe neemt het onder meer verantwoordelijkheid op voor: 

1. de uitbouw van Jong Groen 
2. het uitvoeren van de doelstellingen van Jong Groen zoals bepaald in het meerjarenplan en 

door het Open Forum 
3. bemiddeling bij geschillen tussen en binnen lokale groepen 
4. opstellen van het jaarlijkse werkingsverslag 

Het bestuur vergeet niet dat vorming en diversiteit moet opgenomen worden in hun werking. Dit 
wordt opgenomen als gegarandeerde engagement van het voltallige bestuur. 

Het bestuur volgt de politieke actualiteit en neemt namens Jong Groen politieke standpunten in. 

Het bestuur staat in voor de uitvoering van de beslissingen van het Open Forum. 

Het bestuur heeft de bevoegdheid over alle organisatorische aangelegenheden die door dit 
reglement en de statuten van Jong Groen vzw niet werden toegekend en die het lokale overstijgen. 

Pijler 1: Jong Groen als politieke organisatie  
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● Focus op politieke en maatschappelijke impact  
● Uitdragen van standpunten, jongerenthema’s op agenda zetten  
● Woordvoerder van ecologische jongeren 
● Verspreiden ecologisme 
● Aanspreekpunt voor externe media/organisaties  
● Contact met andere organisaties en politieke jongerenorganisaties (=bridging) 
● Vormingen (politieke vaardigheden, communicatie, debattechniek, politieke werking, 

ecologisme) 
● Structureel overleg met Groen, (+ initiatief binnen PoRa en op Groen Congressen ) ...  

Pijler 2: Jong Groen als beweging  

● Focus op leden- en vrijwilligerswerking  
● Verbinden, vormen, engageren, enthousiasmeren,... van leden + rekruteren en onthalen 

nieuwe leden (=bonding)  
● Versterken van band tussen leden onderling, tussen leden en afdelingen, tussen afdelingen 

onderling, tussen leden en bestuur, tussen afdelingen en bestuur, tussen leden en 
werkgroepen, tussen werkgroepen en afdelingen, tussen werkgroepen en bestuur,... 

● Motor van vrijwillig engagement (vrijwilligersbeleid)  
● Interne organisatie en begeleiden van afdelingen 
● Ledenbeheer/administratie + technische structuur interne platformen voor co-creatie en 

sharing 
● Aandacht voor diversiteit (etn-cult, soc-econ, genderid., ...)  

3.2.3. Werking 
Het bestuur vergadert minimaal 10 keer per jaar. 

Het bestuur wordt bijeengeroepen door een lid van het voorzittersduo of door drie bestuursleden. 

De besluiten van de voorgaande bestuursvergaderingen worden online beschikbaar gesteld voor de 
leden van het Open Forum. 

3.2.4. Vrijgekomen en niet-ingevulde mandaten 
Indien één van de functies opgesomd onder punt 3.2.1 vrijkomt of niet-ingevuld is, duidt het bestuur 
onder haar leden iemand aan die deze functie tijdelijk cumuleert met hun functie totdat het Open 
Forum het mandaat invult zoals bepaald onder punt 3.4.5 

3.3. Het Open Forum (OF) 
Het Open Forum is het belangrijkste beslissingsorgaan binnen de politieke jongerenwerking van 
Jong Groen vzw. 

3.3.1. Samenstelling 
Alle leden van Jong Groen maken deel uit van het Open Forum en hebben stemrecht. 

3.3.2. Bevoegdheden 
1. Het Open Forum is bevoegd voor de inhoudelijke, strategische en politieke lijn van Jong 

Groen vzw. Ze is bevoegd voor de politiek inhoudelijke en strategische aangelegenheden die 
door de statuten en het huishoudelijk reglement niet werden toegekend en die het lokale 
overstijgen. 

2. Ze kan besluiten van het bestuur terugroepen, het bestuur ondervragen en kan opdrachten 
formuleren aan het bestuur. 
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3. De verantwoordelijken van de politieke jongerenwerking zoals opgesomd in 3.2.1. de 
afgevaardigden van Jong Groen in de Politieke Raad van Groen, de overige 
vertegenwoordigers, de werkgroepverantwoordelijken en de vertegenwoordigers op 
internationale fora leggen aan het Open Forum verantwoording af over hun publieke en 
interne handelingen en de standpunten die ze publiek innemen. 

4. Het Open Forum kan werkgroepen oprichten en ontbinden. 
5. Het Open Forum kiest alle functies voor de vertegenwoordigers binnen de politieke 

jongerenwerking zoals bepaald in 3.6 
6. Functies die tijdens de jaarlijkse verkiezing niet ingevuld werden of die vrijkomen, worden, 

overeenkomstig 3.4.5, door het Open Forum ingevuld voor de rest van de termijn. 
7. Het Open Forum kan een advies formuleren aan de Algemene Vergadering van Jong Groen 

vzw betreffende het wijzigen van de statuten en het huishoudelijk reglement. 
8. De mogelijke thema’s voor een bestuursjaar worden voor de bestuursverkiezingen gekozen 

via een ledenbevraging. Één thema wordt tijdens de bestuursverkiezingen verkozen door de 
leden (bindend). De andere thema’s worden door de verkozen bestuursleden bepaald (o.b.v. 
eigen keuze en suggesties van de ledenbevraging). 

3.3.3. Werking 
1. Het Open Forum wordt bijeengeroepen door het bestuur of door 15 leden. 
2. Het Open Forum vergadert minimaal twee keer per jaar. 
3. Het Open Forum is een plaats van debat, daarvoor dient voldoende tijd voor vrijgemaakt te 

worden 
4. De uitnodiging met agenda wordt ten laatste vier dagen op voorhand aan de leden bezorgd. 
5. Elk lid kan een punt op de agenda van het Open Forum plaatsen. Agendapunten worden bij 

voorkeur opgenomen in de uitnodiging die naar alle leden wordt opgestuurd.  
6. Als een stemming nodig is om tot een beslissing te komen, gebeurt dit in principe bij 

handopsteking. Over personen wordt altijd geheim gestemd. Geheime stemming kan echter 
ook voor andere stemmingen door één van de aanwezige leden aangevraagd worden.  

7. Het Open Forum kan enkel beslissingen nemen als er stemgerechtigde leden uit ten minste 
vier provincies aanwezig zijn. Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt in deze als een provincie 
beschouwd. 

8. Leden kunnen de Open Fora bijwonen via een E-democratische platform dat online 
stemmen toelaat. 

9. Beslissingen worden genomen met een gewone meerderheid. Personen worden verkozen 
met een absolute meerderheid. 

10. Een beslissing kan uitgesteld worden op vraag van de helft van de aanwezige leden van het 
Open Forum. Op de eerstvolgende vergadering wordt dan een beslissing genomen. 

11. Niemand kan aan een stemming over een agendapunt deelnemen, indien die niet bij de 
volledige discussie over dat agendapunt aanwezig was. 

12. Een lid van de vergadering brengt slecht één stem uit. Er kan nooit bij volmacht gestemd 
worden. 

13. Het verslag van het Open Forum wordt ten laatste drie weken na de vergadering online 
beschikbaar gemaakt.  

14. Het Open Forum wordt voorgezeten door een lid van het politiek bestuur. 

3.4. Organisatie van jaarlijkse verkiezingen 

3.4.1. Timing 
Tijdens het eerste Open Forum na de zomervakantie gebeurt de jaarlijkse verkiezing van de 
verantwoordelijken van de politieke jongerenwerking en het jaarthema. 
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3.4.2. Thema 
De mogelijke thema’s voor een bestuursjaar worden voor de bestuursverkiezingen gekozen via een 
ledenbevraging. Één thema wordt tijdens de bestuursverkiezingen verkozen door de leden 
(bindend). De andere thema’s worden door de verkozen bestuursleden bepaald (o.b.v. eigen keuze 
en suggesties van de ledenbevraging). 

3.4.3. Functies die verkozen worden 
1. Jaarlijks worden de leden van het bestuur, zoals opgesomd in 3.2.1., verkozen. 
2. Om de twee jaar worden de vertegenwoordigers in externe organisaties (zie 3.6) verkozen. 

3.4.4. Verkiezing via nominatie 
1. Ten laatste één maand voor het Open Forum waarop de jaarlijkse verkiezingen plaatsvinden, 

wordt de nominatieprocedure gestart. 
2. Gedurende minimaal drie weken kan ieder lid anoniem per functie kandidaten nomineren, 

door het nominatieformulier in te vullen. Een lid kan zichzelf nomineren voor één of 
meerdere functies. 

3. Na het afsluiten van de nominaties, stelt de voorzitster/ter van de raad van bestuur een lijst 
op van alle genomineerde personen. Alle personen die niet voldoen aan de voorwaarden 
onder 3.1.1, worden van die lijst geschrapt. 

4. De resterende personen worden gecontacteerd met de vraag of ze kandidaat willen zijn voor 
de functie waarvoor ze genomineerd werden. Wie zich geen kandidaat wil stellen voor een 
bepaalde functie wordt van de lijst geschrapt. Men mag zich kandidaat stellen voor functies 
die niet onderling cumuleerbaar zijn (zie ook 3.1.4). Men kan wel enkel verkozen worden 
voor functies die onderling cumuleerbaar zijn. 

5. Kandidaten voor het (onder-)(co-)voorzitterschap moeten genomineerd zijn en moeten in 
duo opkomen. Genomineerden kunnen ook na de nominatieprocedure nog een duo 
vormen. Kandidaten kunnen maar in één voorzittersduo voorkomen. 

6. De lijst met kandidaten wordt ten laatste vier dagen voor het Open Forum bekend gemaakt. 
7. Uit de lijst met kandidaten wordt door het Open Forum per functie een verantwoordelijke 

gekozen. 

3.4.5. Stemming 
1. Stemmen bij volmacht is niet toegelaten. 
2. Leden kunnen op meerdere kandidaten stemmen. 
3. Bij de (onder-)(co-)voorzitters wordt er gestemd over de duo's. Om verkozen te zijn moet 

een duo een absolute meerderheid halen en het hoogste stemmenaantal hebben.  
4. De verkiezing gebeurt in verschillende rondes: eerst wordt het voorzittersduo aangeduid. 

Daarna worden de andere bestuursleden zoals beschreven in punt 3.2.1 aangeduid. 
Tenslotte worden de vertegenwoordigers in externe organisaties aangeduid. 

5. Bestuursleden en vertegenwoordigers worden verkozen met een absolute meerderheid en 
in volgorde van hoogste stemmenaantal, tenzij dit niet overeenkomst met de gender- en 
leeftijdsbepalingen uit punt 3.1.3. Indien nodig worden er plaatsen in het bestuur opgelaten. 

6. Als er na de eerste stemronde één of meerdere functies openblijven, kan een tweede ronde 
georganiseerd worden onder deze voorwaarden: 

● Kandidaten kunnen voor een andere (open) functie kandideren dan in de eerste 
ronde. 

● Kandidaten moeten in de eerste ronde minstens één derde van de stemmen 
gehaald hebben om mee te doen aan de tweede ronde 

7. Er kan diezelfde dag geen derde stemronde georganiseerd worden 
8. Bij twijfel beslist de raad van bestuur over mogelijke geschillen 
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3.5. Verkozen niet-bestuursfuncties 

3.5.1. Vlam-hoofdredacteur 
De Vlam-hoofdredacteur coördineert de Vlam redactie. Er is een stevige wisselwerking tussen deze 
hoofdredacteur, de communicatiewerkgroep en het bestuur. Deze functie wordt verkozen binnen 
de Vlam-redactie. 

3.6. Vertegenwoordigingen 

3.6.1. Jong Groen afgevaardigden in de Politieke Raad van Groen 
Jong Groen wordt vertegenwoordigd in de Politieke Raad van Groen door twee personen met een 
verschillende genderidentiteit, die verkozen worden door het Open Forum. 

De Jong Groen afgevaardigden in de Politieke Raad van Groen zorgen ervoor dat Jong Groen een 
actieve rol speelt in de Politieke Raad door standpunten, voorstellen, amendementen van Jong 
Groen in te dienen en te verdedigen op de Politieke Raad. 

Indien het Open Forum over een op de Politieke Raad geagendeerd onderwerp een standpunt heeft 
ingenomen, zijn de afgevaardigden hieraan gebonden, zowel in hun tussenkomsten als in hun 
stemgedrag. 

Zij werken nauw samen met de werkgroep Politieke Raad om deze vergaderingen voor te bereiden. 
Zij brengen verslag uit over de Politieke Raad op het Open Forum. 

3.6.2. Vertegenwoordigsters/ers van Jong Groen in landelijke organen van Groen 
Als er landelijke organen van Groen worden opgericht, waarin Jong Groen een vertegenwoordiging 
krijgt, worden deze vertegenwoordigers verkozen op het Open Forum met een absolute 
meerderheid. 

3.6.3. Afgevaardigden provinciale partijbesturen 
De afgevaardigde van Jong Groen in een provinciaal partijbestuur van Groen wordt verkozen door 
de leden van Jong Groen uit die provincie of Brussels gewest.  

3.6.4. Andere vertegenwoordigers 
Vertegenwoordigers brengen verslag uit op het Open Forum van hun werk. 

3.7.  Voordracht voor het nationaal partijbestuur van Groen 
Het Open Forum beslist met een gewone meerderheid hoeveel kandidaten het voor de verkiezingen 
van het partijbestuur van Groen wil voordragen. 

Enkel personen die lid zijn van Jong Groen en lid zijn van Groen en jonger zijn dan 31 jaar kunnen 
voorgedragen worden. 

Het Open Forum draagt met een absolute meerderheid kandidaten voor het nationaal partijbestuur 
van Groen voor.  

3.8. Personeelsleden van Jong Groen vzw 
Het personeel van Jong Groen vzw vervult een belangrijke ondersteunende rol in de werking van 
Jong Groen vzw. 

Het arbeidsreglement en de functieomschrijving omschrijven de taken die de personeelsleden van 
de vzw opnemen en van welke vergaderingen zij deel uitmaken. 
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Personeelsleden van de vzw hebben geen stemrecht op de vergaderingen waar ze deel van 
uitmaken. 

Personeelsleden van de vzw mogen geen mandaat binnen de statutaire vzw-structuur of binnen de 
politieke jongerenwerking opnemen. 

3.9. Algemene afspraken  

3.9.1. Toegankelijkheid van vergaderingen 
Alle nationale Jong Groen-vergaderingen zijn toegankelijk voor leden van Jong Groen vzw. 

De agenda van de vergadering die met de uitnodiging wordt meegestuurd, kan vermelden dat 
bepaalde punten in gesloten zitting behandeld worden. Tevens kunnen de stemgerechtigde leden 
steeds beslissen een bepaald punt in gesloten zitting te behandelen. 

Een vergadering in gesloten zitting is enkel toegankelijk voor de in dit reglement opgesomde 
stemgerechtigde en niet-stemgerechtigde leden van die vergadering. 

De verslagen van alle vergaderingen zijn steeds opvraagbaar door leden van Jong Groen vzw. 

3.9.2. Diversiteit 
In alle organen van Jong Groen wordt er gestreefd naar een evenwichtige vertegenwoordiging die 
de diversiteit in de samenleving weerspiegelt (zoals diversiteit in opleiding en/of inkomen, gender, 
etnische afkomst, handicap, seksuele identiteit,...). 

Wanneer de genderidentiteitsverhouding op activiteiten gedurende een lange periode onder de 1/3 
blijft, dient het bestuur een actieplan voor te stellen. 

Bij het organiseren van evenementen wordt er aandacht besteed aan de diversiteit van de sprekers. 
Deze getallen worden bijgehouden en jaarlijks gepresenteerd aan het Open Forum. Hierbij wordt 
gestreefd naar de volgende percentages: 

- Max. 50% sprekers met dezelfde genderidentiteit 
- 18% mensen met een andere etnisch-culturele achtergrond (1 ouder niet EU, zoals bepaald door 

het minderhedenforum) 
- 10% mensen met beperking (fysiek, psychisch, ...) 
- 5% LGBTQ+ 

Er wordt ook een diversiteitstoets “personen met een fysieke of psychische beperking” toegepast 
op alle voorstellen en activiteiten. 

3.9.3. Vertolking van standpunten 
Enkel de leden van het bestuur, de afgevaardigden van Jong Groen in de Politieke Raad van Groen, 
de overige vertegenwoordigers en de vertegenwoordigsters/ers in internationale fora kunnen, in de 
lijn van hun bevoegdheden, namens Jong Groen het woord voeren. 

Deze standpunten worden bepaald door het Open Forum en door het bestuur. 

Zij mogen eigen standpunten innemen indien aan de volgende drie voorwaarden is voldaan: 

1. Jong Groen heeft geen standpunt terzake,  
2. het ingenomen standpunt ligt in de lijn van het groene gedachtegoed,  
3. er kan niet teruggekoppeld worden naar respectievelijk het Open Forum, het bestuur, de 

voorzitter of de co-voorzitters. 

Op het eerstvolgende Open Forum lichten zij hun eigen standpunt toe. 
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3.9.4. Interventierecht van de raad van bestuur 
In principe komt de raad van bestuur niet tussen in de politieke jongerenwerking van Jong Groen. 
Zij kan dit wel doen als zij ernstige aanwijzingen heeft dat ofwel: 

1. een lid of beslissing de raad van bestuur of Jong Groen vzw compromitteren 
(bijvoorbeeld illegale acties) 

2. een lid of beslissing het voortbestaan van de organisatie ernstig in gevaar brengen 
(bijvoorbeeld het radicaal ingaan tegen het meerjarenplan) 

3. een lid grensoverschrijdend gedrag toont of vertoond heeft 
De raad van bestuur kan uitzonderlijk, na alle betrokkenen gehoord te hebben en mits duidelijke 
motivatie het mandaat van een verantwoordelijke in de politieke jongerenwerking schorsen. Deze 
schorsing wordt ofwel bevestigd (waarmee het mandaat definitief beëindigd wordt), ofwel – al dan 
niet voorwaardelijk – opgeheven op een algemene vergadering die binnen de maand volgend op de 
schorsing bijeengeroepen wordt. 

De raad van bestuur kan ook uitzonderlijk en na alle betrokkenen gehoord te hebben en mits 
duidelijke motivatie een beslissing van een orgaan uit de politieke werking verbreken. Deze 
beslissing wordt op een algemene vergadering die binnen de maand volgend op de verbreking 
bijeengeroepen wordt. De algemene vergadering kan deze beslissing bevestigen of – al dan niet 
voorwaardelijk – ongedaan maken. 

4. Rechten en plichten van vrijwilligers 

4.1. Opdrachten 
Jong Groen vzw schakelt vrijwilligers in voor uiteenlopende opdrachten. 

4.2. Vergoedingen 
Vrijwilligers verstrekken hun diensten onbezoldigd. 

Jong Groen vzw betaalt de verplaatsingskosten geheel terug ten belope van de gemaakte kosten in 
het kader van de opdracht van de vrijwilliger. Vrijwilligers gebruiken bij voorkeur het openbaar 
vervoer en gebruiken hierbij de goedkoopste reisformule.  

Jong Groen vzw betaalt de onkosten, gemaakt in opdracht van de organisatie geheel terug indien 
een werknemer of een lid van de raad van bestuur van Jong Groen vzw voordien zijn/haar 
toestemming heeft gegeven voor het maken van die kosten.  

De kosten moeten steeds ingediend worden via e-mail of geprint afgeven op het Jong Groen bureau 
aan de hand van een onkostennota (voor verplaatsingen), met alle bewijsstukken aan de nota 
digitaal toegevoegd. 

4.3. Verzekering 
Jong Groen vzw verzekert haar vrijwilligers tegen volgende risico's: 

1. alle ongevallen die gerangschikt worden onder de categorie 'individuele 
ongevallenverzekering' 

2. algemene burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand: de burgerlijke aansprakelijkheid 
uit hoofde van schade aan derden, met inbegrip van de burgerlijke verdediging van de 
organisatie en de vrijwilliger 
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Een document waarin de concrete gegevens van deze verzekering zijn opgenomen kan de vrijwilliger 
raadplegen op https://www. jonggroen.be/levo en op het secretariaat van Jong Groen vzw. 

4.4. Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de vrijwilliger 
De vrijwilliger kan slechts aansprakelijk worden gesteld ingeval van opzet, zware fout of vaak 
voorkomende lichte fout na herhaaldelijke waarschuwingen. 

De vrijwilliger handelt steeds te goeder trouw.  

De vrijwilliger verbindt zich ertoe elk ongeval zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de 24 uur te melden 
aan een werknemer of een lid van de raad van bestuur van Jong Groen vzw. 

4.5. Geheimhouding en vertrouwelijkheid van informatie 
De vrijwilliger verbindt zich ertoe om geen misbruik te maken van vertrouwelijke informatie die 
hem/haar is toevertrouwd en deze informatie enkel te gebruiken in functie van zijn/haar opdracht 
voor Jong Groen vzw. 

Alle persoonsgegevens die Jong Groen vzw bezit (van vrijwilligers, leden, sympathisanten…) worden 
beschouwd als vertrouwelijke informatie en mogen zonder uitdrukkelijke toestemming niet voor 
andere doeleinden gebruikt worden. 

4.6. Gedragscode 
Jong Groen beschikt over een gedragscode die geldt voor iedereen die actief is binnen Jong Groen. 
Deze gedragscode vind je in de annex. Hier staat ook een procedure in beschreven hoe er omgegaan 
wordt met meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Dit document kan zo worden gewijzigd op 
basis van nieuwe inzichten en ontwikkelingen. 

5. Wijziging van het Huishoudelijk Reglement 
Enkel de algemene vergadering kan het huishoudelijk reglement wijzigen, zoals in de statuten 
beschreven staat. De raad van bestuur kan wijzigingen voorstellen. De AV kan wijzigingen in het 
huishoudelijk reglement goedkeuren met een tweederde meerderheid. 

5.1. Procedure tot wijziging 
Een maand voor de AV zal de raad van bestuur het huishoudelijk reglement en de statuten naar alle 
leden van de AV sturen. De leden hebben dan twee weken om amendementen in te dienen bij de 
voorzitter van de raad van bestuur. 

De raad van bestuur zal de amendementen beoordelen op hun wettelijkheid en of deze de werking 
verbeteren. 

De raad van bestuur zal aan de AV de amendementen presenteren met een advies gebaseerd op 
bovenstaande beoordeling. 

5.2. Advies 
Het Open Forum van de politieke jongerenwerking kan een advies formuleren aan de algemene 
vergadering van Jong Groen vzw betreffende het wijzigen van de statuten en het huishoudelijk 
reglement. 
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5.3. Overgangsmaatregelen 
Dit huishoudelijke reglement is van toepassing vanaf 1 september 2020. 


