
 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
OUDERVERENIGING BLIJDORP 

 
 
Ondergetekenden, leden van de oudervereniging, bepalen volgende werking:  
 

Doel van de oudervereniging 
- Organiseren van collectief overleg tussen de vertegenwoordigers1 en de voorziening. 
- Garanderen van medezeggenschap van de vertegenwoordigers. 
 

Samenstelling van de oudervereniging 
- De verkozen vertegenwoordigers van de kinderen, jongeren en volwassenen die gebruik maken 

van de ondersteuning in Blijdorp, met uitzondering van de gebruikers middenfrequente 
woonondersteuning.  

- Er wordt gestreefd naar een evenwichtige samenstelling van de oudervereniging, waarbij getracht 
wordt om de representativiteit van de verschillende ondersteuningsvormen aan bod te laten 
komen. 

- De oudervereniging moet uit ten minste 3 leden bestaan. Indien er geen 3 leden gekozen worden, 
wordt er op dat ogenblik bekeken hoe collectieve inspraak georganiseerd kan worden en wordt er 
na 2 jaar opnieuw verkiezingen georganiseerd.  

- Een mandaat als lid van de oudervereniging bedraagt 4 jaar. Een mandaat kan hernieuwd 
worden. Wie tussentijds wenst aan te sluiten, is ook steeds welkom. 

- Het mandaat van een lid van de oudervereniging vervalt: 

 bij het verstrijken van de termijn van 4 jaar; 

 indien het kind, de jongere of de volwassene geen verder beroep doet op de 
ondersteuning in Blijdorp of komt te overlijden; 

 wanneer een lid ontslag neemt. 
 

Procedure kandidaatstelling 
- Enkele weken voor de verkiezing van de oudervereniging (om de 4 jaar) wordt er een schrijven 

gericht aan alle vertegenwoordigers van de kinderen, jongeren en volwassenen die gebruik 
maken van de ondersteuning van Blijdorp. Hierin worden zij geïnformeerd over de mogelijkheid 
zich kandidaat te stellen. In deze brief wordt ook de datum van de vergadering meegedeeld 
waarop de verkiezingen zullen plaats vinden. Iedereen die dit wenst kan hieraan deelnemen. 

- Het mandaat gaat in vanaf de eerstvolgende vergadering. Tijdens deze vergadering worden in 
onderlinge consensus onder de leden aangeduid: 

 de voorzitter; 

 de secretaris; 

 een waarnemer als afgevaardigde van de oudervereniging op de vergaderingen van 
de RVB van Blijdorp; 

 een afgevaardigde zetelend in de klachtencommissie. 
 

Werking 
 
1. Vergaderingen 
- De oudervereniging vergadert minstens 3 keer per jaar. 
- De vergaderingen gaan door in de gebouwen van Blijdorp. 
- Naast de leden van de oudervereniging kunnen volgende personen van Blijdorp aanwezig zijn op 

de vergaderingen: 

 de directie; 

 een lid van de Raad van Bestuur van Blijdorp; 

 een maatschappelijk werker van elke vestigingsplaats; 

 eventueel andere medewerkers; 

 andere vertegenwoordigers van de kinderen, jongeren en volwassenen die gebruik 
maken van de dienstverlening van Blijdorp en dit al naargelang het onderwerp van de 
vergadering. 

                                                           
1 De wettelijk vertegenwoordigers en de vertegenwoordigers de facto (ouders / familieleden) worden vermeld onder de term 
vertegenwoordiger. 



 

 
2. Agenda en uitnodigingen 
- De agendapunten worden vooraf opgesteld door een afvaardiging van de oudervereniging in 

overleg met de directie. Alle leden van de oudervereniging krijgen de kans om voor dit overleg 
(ongeveer 10 dagen op voorhand) voorstellen van agendapunten door te geven aan deze 
afvaardiging.  

- Extra agendapunten kunnen aangebracht worden door de aanwezige vertegenwoordigers op de 
vergadering zelf. 

- De leden ontvangen een uitnodiging met de agendapunten minsten één week voor de 
vergadering. 

- De secretaris staat in voor het bezorgen van de uitnodiging aan de leden en krijgt hierbij logistieke 
ondersteuning van de voorziening.  

 
3. Verslaggeving 
- De verslaggeving gebeurt door de maatschappelijk werker van Blijdorp. 
- Het verslag van de oudervereniging wordt vermeld in het tijdschrift “Bd-Echo”. 
 

 
  

 
 
 
 
 
Plaats en datum: 
Handtekening leden: 


