
 
  

  
REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE “RIO” 

  
INLEIDING 
Connect to Smile vzw is een vzw voor Playmobil(R) liefhebbers, verzamelaars en dioramabouwers, 
opgericht op 25 mei 2015, raadpleegbaar in het Belgisch staatsblad (1 juni 2015) of onder deze 
link[RV1] . 
Er  zijn drie soorten bijeenkomsten: 

-    vergaderingen 
-    interne meetings voor leden 
-    activiteiten voor het grote publiek 

  
Voor wie niet toegetreden is tot de vzw. 

●      Men kan maximaal 2 x een interne meeting bezoeken zonder toegetreden/niet werkend lid te 
worden van Connect to Smile vzw. 

●      Een uitzondering voor sommige activiteiten (vb. clubuitstap) en voor partners en kinderen van 
leden kan gemaakt worden door de raad van bestuur, meetings en indien opgenomen in de 
uitnodiging. 

  
LEDEN EN AANSLUITINGSVOORWAARDEN 
De VZW is opgedeeld in 2 soorten leden, vaste of werkende en toegetreden leden. 

●   De toegetreden leden zijn leden die lid geworden zijn uit sympathie of met het oogpunt aan 
verkoop te doen op de door de vzw georganiseerde activiteiten. 

●      De werkende leden zijn bereid een taak te aanvaarden tijdens organisaties van de vzw. 
●      Lidmaatschap houdt steeds de aanvaarding van de statuten en het RIO in. 
●      Nieuwe leden worden aangenomen op proef van 1 jaar. Na deze termijn wordt het lid 

definitief aanvaard door de raad van bestuur of niet aanvaard. Wanneer de raad van bestuur 
na de proeftijd besluit de aansluiting te weigeren, wordt het gestorte lidgeld terugbetaald. Het 
voorlopige lid geniet alle rechten zoals de leden. 

●      Men kan zelfstandig lid worden vanaf 12 jaar. (Met goedkeuring van ten minste één ouder of 
verantwoordelijke / voogd tot 18 jaar) 

●      Nieuwe leden jonger dan 18 jaar dienen bij inschrijving vergezeld te zijn van één der ouders 
(voogd) of een schriftelijke toelating (ondertekend door één van de ouders of voogd) bij te 
hebben. 

●      Om lid te worden moet men een bijdrage (lidgeld) betalen. 
●      Wie het lidgeld niet betaalt wordt automatisch als ontslagnemend beschouwd. 

  
ALGEMENE REGELS 

●   Ieder lid van Connect to Smile vzw heeft toegang tot alle interne meetings en publieke 
activiteiten. 

●      Ieder lid moet ook de statuten en het reglement eerbiedigen en de beslissingen van de 
bestuursleden naleven in zoverre deze de vzw aanbelangen. 

●      De leden dienen zich te gedragen volgens de reglementen en zijn persoonlijk 
verantwoordelijk voor ongevallen en schade aan derden berokkend. 



●      Alle leden zijn verplicht zich altijd behoorlijk te kleden en respectvol te gedragen bij 
activiteiten die door de vzw georganiseerd of bezocht worden en op de kanalen die door de 
vzw ter beschikking worden gesteld. 

●   Alle leden dienen zich ook te houden aan de reglementen van Playmobil® 
●   De raad van bestuur kan het RIO ten allen tijden aanpassen. 
●   De wijzigingen zullen worden gepubliceerd. 
●   Bij interne meetings en vergaderingen dient iedereen zijn aanwezigheid te melden bij een 

bestuurslid. 
  
TOEGETREDEN LEDEN 

●      Toegetreden leden heb geen stemrecht, en kunnen zich ook niet laten vertegenwoordigen op 
een stemming. 

●      Verkopers die actief willen zijn op onze interne meetings dienen zich ten minste aan te sluiten 
als toegetreden lid En eich te houden aan de Playmobil ® verkoop ethiek. Verkopers op 
publieksactiviteiten hoeven geen lid te zijn, maar dienen zich wel te houden aan de regels van 
PCC en Playmobil ®. 

●      De leden zijn verplicht mee te helpen orde en reinheid te bewaren en alle materiaal met zorg 
te behandelen wanneer er evenementen worden georganiseerd. 

  
WERKENDE LEDEN 

●      Werkende leden hebben stemrecht. 
●      De werkende leden zullen betrokken worden in alle activiteiten en kunnen deel uitmaken van 

werkgroepen die zullen samengesteld worden door de raad van bestuur. De raad van bestuur 
kan ook werkende leden selecteren om een werkgroep te leiden onder supervisie en in 
samenwerking met de raad van bestuur. 

●      Als werkend lid moet men bereid zijn om minstens één keer per jaar actief mee te werken op 
een interne meeting of activiteit voor het grote publiek. 

●      Een werkend lid kan zich kandidaat bestuurslid stellen op voorwaarde dat men 1 jaar 
ononderbroken werkend lid is van Connect To Smile vzw met ingang van 2016 en al zijn of 
haar verplichtingen is nagekomen. Het lid dient deel te nemen aan 75% van de interne 
meetings. 

  
ONTMOETINGSPLAATS EN MATERIAAL 

●      De ontmoetingsplaats die ter beschikking gesteld wordt van de leden moet na gebruik 
opgeruimd worden. 

  
COMMUNICATIE 

●   Interne communicatie onder de leden verloopt via de Facebook-groep Connect to Smile vzw 
of via e-mail, messenger of andere digitale kanalen. 

●   Externe communicatie over de vzw is voorbehouden aan de raad van bestuur of aan 
werkende leden die daarvoor toestemming hebben gekregen (of in onderling overleg met een 
bestuurslid). Wie toch communiceert over de vzw doet dit uitdrukkelijk ten persoonlijke titel. 

●   Dit geldt ook voor andere Facebook-groepen of andere sociale media die niet aan de vzw 
gerelateerd zijn. 

  
LIDGELDEN 

●      De raad van bestuur stelt de jaarlijkse bijdrage vast. Wacht niet met betalen van het lidgeld 
tot het laatste moment, maak het de penningmeester gemakkelijk. 

●      Bij laattijdige betaling (na 1 maart) van het lidgeld, zal een supplementaire som van 15 €. 
aangerekend worden voor administratiekosten. 



●      Leden die op 1 april hun lidgeld nog niet betaald hebben, worden aanzien als 
ontslagnemend. 

 
 Het lidgeld van €. 20 zal gelden tot 01/11 van het lopende werkjaar. Nieuwe leden die zich op 

of na 01/11 aansluiten zullen automatisch lid worden voor het volgende werkingsjaar. Echter 
zullen zij enkel een surprise ontvangen voor het lopende werkjaar, dit zal niet gelijk zijn aan 
de eerder verdeelde leden voordelen.  
 
Ieder werkingsjaar worden er nieuwe attenties voorzien, deze kunnen enkel bekomen worden 
zolang de voorraad strekt, indien de voorraad op is zal het nieuw aangesloten lid voorzien 
worden van een andere attentie. 

  
SANCTIES 

●      Elk bestuurslid is gemachtigd bij overtreding van de statuten of van het reglement van 
inwendige orde volgende maatregelen te nemen: 

Een Playmobil-boete in natura 
●      Bij herhaling of ernstige overtreding zal hij de raad van bestuur in kennis stellen en kan 

overgegaan worden tot 
1. verbod tijdelijk de interne meetings te betreden. 
2. uitsluiting via de algemene ledenvergadering. 

 
 [RV1]link naar website. 
 


