V.Z.W. IMOSPHINX ACADEMY BELGIUM
INTERALLIED MILITARY ORGANIZATION SPHINX
Vereniging zonder winstoogmerk. (ondernemingsnummer 412.997.690)
Nationale zetel: Molenkouter 22 te 8510 Rollegem

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE.
In dit RIO worden de artikels overeenkomend met de statuten besproken en desgevallend aangevuld.

Artikel 1.: Benaming.
Imosphinx Academy was bij de oprichting in Parijs op 31 januari 1970 een internationale vereniging met als benaming:
"Academie Internationale I.M.O.S.”
Op 15 maart 1973 werd het een VZW met als benaming "Académie internationale Imosphinx Belgium".
Op 02 maart 1991 werd de benaming gewijzigd in "Imosphinx Academy Belgium".
Aangezien het nog steeds een internationale vereniging is, wordt de volgende benaming gebruikt:
Voor de Belgische verenigingen:
De nationale afdeling: Imosphinx Academy Belgium.
Voor de Belgische Regionale afdelingen: Imosphinx Academy Belgium, Regionale (naam van de afdeling)
Voor de buitenlandse afdelingen: In voorkomend geval:
De nationale afdeling: Imosphinx Academy (naam van het land)
Voor de Regionale afdelingen: Imosphinx Academy (naam van het land) + naam van de afdeling.
Al deze afdelingen maken integraal deel uit van de VZW maar zijn elk verantwoordelijk voor hun daden en handelingen.

Artikel 2.: Maatschappelijke zetel.
De maatschappelijke zetel is gevestigd op het adres van de nationale voorzitter.

Artikel 3.: Doel.
Het gemeenschappelijk doel zoals vermeld in de statuten is ons gemeenschappelijk gegeven. Hieraan kan in geen enkel
geval aan getwijfeld of van afgeweken worden.

Artikel 4.: Duur
De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur maar kan te allen tijde worden ontbonden door beslissing van de Algemene Vergadering.

Artikel 5: Lidmaatschap - Leden.
A. Leden: Er zijn 2 soorten leden: "vaste leden" en "toegetreden leden".
1. Vaste leden:
Elke regionale heeft recht op twee leden die hun afdeling vertegenwoordigen op de Algemene vergadering.
Regionalen met één of meerdere onderafdelingen hebben recht op één bijkomend lid per onderafdeling op de algemene vergadering.
Al deze leden zijn de vaste leden MET stemrecht.

2. b) Toegetreden leden:
Al de andere leden zijn toegetreden leden ZONDER stemrecht.
Zowel de vaste leden als de toegetreden leden worden ingeschreven in het ledenregister.
Personen die uit sympathie een bedrag storten aan een regionale dat gelijk is aan minimum het lidgeld, maar te kennen
hebben gegeven niet te willen aansluiten als effectief lid, worden beschouwd als sympathisant/steuner.
Deze personen worden niet ingeschreven in het ledenregister maar worden wel uitgenodigd om deel te nemen aan de
activiteiten van Imos (zowel nationaal als regionaal).

De beperking van het aantal vaste leden werd bepaald om de goede werking van de vereniging te waarborgen.
• reservatie van de nodige vergaderruimte;
• quasi zekerheid om het vereiste quorum te bereiken om geldig te kunnen stemmen.

B. Categorieën:
Aan de hand van de voorgelegde bewijzen van geleverde militaire dienstprestaties wordt aan elk lid bij zijn aanvaarding
tevens een letter ( A – B – C – D ) toegekend en deze letter is bepalend voor de IMOS eretekens.

Periode vóór 8 mei 1945.
Cat. A:
Cat. B:

Leden die de bewijzen kunnen voorleggen van hun rechten hetzij als Oud-strijder1940-1945, Politiek Gevangene of Rechthebbende, lid van een erkende Gewapende Weerstandsorganisatie, agent der Inlichting- en Actiediensten, Oorlogsvrijwilliger, Oud-strijder der geallieerde strijdkrachten;
Tot de categorie B behoren de leden die de bewijzen kunnen voorleggen van Werkweigeraar 1940-1945 of
Weggevoerde, doch niet behorende tot een der bovenvermelde diensten onder categorie A, doch militaire
dienst vervulden na de oorlog.

Periode na 8 mei 1945.
Cat. C:
Cat. D:

In de categorie C zijn de militairen en de veteranen ondergebracht.
Personen die geen militaire dienst vervulden.

C. Regionalen.
Met toestemming van het nationaal bestuur, en met als doel IMOS lokaal te vertegenwoordigen, kunnen door de
vereniging of individuele leden regionale afdelingen opgericht worden.
Rechtsvorm: Feitelijke Vereniging.
Elke Afdeling is volledig verantwoordelijk voor zijn organisatie en beheer,
De doelstellingen mogen in geen enkel geval afwijken van deze van de nationale VZW.
Zij zullen jaarlijks, voor het eind van het eerste kwartaal, een jaarverslag indienen bij de nationale secretaris én de nationale voorzitter. (bij voorkeur via e-mail!)
Dit verslag moet het volgende bevatten:
a. Opgave van de activiteiten van het voorbije kalenderjaar en geplande activiteiten van het huidig kalenderjaar ( o,a,
algemene vergadering of ledenfeest );
b. Samenstelling van het bestuur;
c.
lidnummer, naam, voornaam, huidig adres en datum van toetreding tot het regionaal bestuur
d. Alfanumerieke lijst van de leden van de regionale , afgesloten op 31 december van het voorbije jaar ( op deze
lijst mogen / kunnen de namen van de sympathisanten / ondersteuners vermeld worden )
e. Alfanumerieke lijst van de leden die per mail bereikbaar zijn
f. correspondent: een aangesteld persoon om de briefwisseling per regionale te behandelen;
g. de mogelijke grieven en voorstellen van de regionale;
h. De nationale strook der uitgereikte lidkaarten van het lopend jaar;
i. De volledige identiteit van de twee vaste leden per regionale;
j. De volledige identiteit van het vast lid dat aan de vergaderingen van de raad van bestuur zal deelnemen;
k. Een verklaring dat gedurende het voorbije kalenderjaar geen onregelmatigheden werden vastgesteld in het beheer
van de regionale Afdeling,
Dit alles wordt bijgehouden samen met alle notulen en beslissingen.
Verandering van regionale Afdeling:
Elk lid mag op elk ogenblik vragen naar een andere regionale over te gaan ( A naar B ).
Hij richt hiertoe een geschreven ( of digitale ) aanvraag aan de voorzitter van de Afdeling A tot dewelke hij behoort ,met
vermelding van de Afdeling B bij dewelke hij wenst aangesloten te worden.
De voorzitter van de Afdeling A stuurt een kopie van deze aanvraag , samen met een kopie van de persoonlijkheidsfiche
van betrokkene, naar de voorzitter van de Afdeling B,
De voorzitter van de Afdeling A verwittigt betrokkene , alsook de nationale secretaris én de nationale voorzitter van
deze overgang.
Uitzonderlijk mag de aanvraag om van regionale te wijzigen gericht worden aan de voorzitter van de raad van bestuur,
wanneer er een geschil is tussen dat lid en de regionale voorzitter.
Lidkaarten :
De lidkaarten bestaan uit drie stroken:

-

- de bovenste strook is de lidkaart voor de leden;
- de middelste strook is voor de nationale penningmeester,
- de laatste strook is voor de regionale secretaris.
De blanco lidkaarten worden door de nationale kanselier begin september overgemaakt aan de secretaris van elke
regionale.
De regionalen vullen de lidkaarten aan en overhandigen ze aan hun leden.
De regionalen dienen 5,00€ per lid af te dragen aan de nationale VZW, te storten op rekening nummer BE13 9731 4481
1839 t.n.v.: VZW Imosphinx Academy Belgium Molenkouter 22, 8510 Rollegem.
De eerste betaling van de verschuldigde bijdrage dient te gebeuren voor het einde van de maand maart; de
eindafrekening voor het einde van de maand september.
De nationale stroken van de uitgereikte lidkaarten zullen overhandigd worden op de statutaire algemene vergadering,
aan de nationale penningmeester.
De nationale stroken van de nieuwe leden en niet uitgereikte lidkaarten over te maken voor einde oktober aan de nationale penningmeester.
Op dit ogenblik (01 januari 2017) zijn er zes regionalen met 5 onderafdelingen, te weten:
Antwerpen;
Brabant;
Kust - Brugge - Nederland met één onderafdeling: Nederland;
Limburg - Liège;
Oost Vlaanderen;
Zuid West Vlaanderen - Hainaut - Engeland met vier onderafdelingen:
Kortrijk, -De Panne, -Moeskroen en -South Kirkby.

Artikel 6.: Toetredingsvoorwaarden.
Leeftijd : minimum 18 jaar
Kandidaat leden moeten voorgedragen worden door twee leden die fungeren als peter. en als dusdanig het
toetredingsformulier ondertekenen ( in principe de voorzitter van de regionale of een ander bestuurslid , en het lid dat het
kandidaat lid aanbrengt
Zij dienen na te gaan dat het kandidaat lid voldoet aan de voorwaarden van artikel 5 en 6 van de statuten.
Het toetredingsformulier (zie bijlage 1) wordt , samen met de nodige bijlagen ( kopie van de documenten met betrekking op
de militaire dienstprestaties ( militair zakboekje ) en ( eventueel ) van de brevetten
( statuut Veteraan ), overgemaakt aan de nationale ledenbeheerder:
de heer Vandenameele André
Vrijheidsstraat 24 B
8900 IEPER
Indien nodig kan steeds aan het notariaat van Defensie een kopie van de militaire documenten opgevraagd worden
Via de post:
DEFENSIE
ALGEMENE DIRECTIE HUMAN RESOURCES
DIVISIE PERSONEEL
Sectie Administratieve Expertise
Ondersectie Notariaat
Kwartier Koningin Elisabeth
Eversestraat 1
1140 BRUSSEL

Via e-mail:
dghr.hrgan@mil.be

De uiteindelijke beslissing om een kandidaat lid te aanvaarden berust bij de Raad van Bestuur.

Artikel 7.: Lidmaatschapsbijdrage.
Het lidgeld wordt jaarlijks vastgelegd op de statutaire vergadering, maar mag niet meer bedragen dan 150,00€.

Artikel 8.: Eervolle onderscheidingen.
A.

Criteria voor het toekennen van eervolle onderscheidingen.
De vereniging beschikt over de volgende eervolle onderscheidingen:
- War Medal of General Eisenhower
(IKE);
- Interallied Distinguished Service Cross
(I.D.S.C.);
- I.M.O.S. Distinguished Merit Cross with Palm & Star
(D.M.C.-P+S);
- I.M.O.S. Distinguished Merit Cross
(D.M.C.);
--I.M.O.S. Veterans Peace Cross (zie art. 3)
(V.P.C);
- I.M.O.S. Order of Merit Cross Knight;
(K.N.);
- I.M.O.S. Order of Merit Cross Officer
(OFF);
- I.M.O.S. Order of Merit Cross Commander
(COM);
- I.M.O.S. Order of Merit and Honour Grand Officer
(GR.OFF);
- I.M.O.S. Order of Merit and Honour Grand Commander (GR COM);
- I.M.O.S. Medal of Merit
(VERD);
- I.M.O.S. Medal of Merit (voor speciale verdienste)
(VERD S);
- I.M.O.S. Merit Medal of Honour with Palm
(VERD+P);
- I.M.O.S. Plaque of Honour (zie art. 4)

Leden die in aanmerking komen voor één eervolle onderscheiding worden voorgesteld door de regionale.
De nationale voorzitter geeft zijn goed- of afkeuring met verantwoording, per voorgesteld lid.
Een betalend lid kan jaarlijks op één enkele onderscheiding aanspraak maken, uitgezonderd de I.M.O.S. Veterans Peace
Cross die te allen tijde kan verleend worden.
Bij de voordracht voor de Medal of Merit aan één van de leden zal het regionaal bestuur een verantwoording meegeven..
Het ereteken kan na 5 jaar lidmaatschap bekomen worden (rekening houdend met de hoge ouderdom van bepaalde leden), enkel na het toekennen der andere eretekens.
B. Toekenningvoorwaarden.
1. Leden categorieën A en B:
komen in aanmerking voor een ereteken na zes maanden lidmaatschap en daarna telkens 1 jaar na een vorige onderscheiding.
2. Leden categorie A:
komen in aanmerking voor de DMC met Palm & Star bij militair dienstverband na 8 mei 1945,
3. Leden die de Koreaanse Oorlog ter plaatse meegemaakt hebben:
komen in aanmerking, na 6 maanden lidmaatschap, voor de Interallied Distinguished Service Cross with Palm,
(I.S.D.C.).
4. Leden categorie C en D:
komen in aanmerking voor een ereteken na 1 vol jaar lidmaatschap en daarna telkens 1 jaar na een vorige onderscheiding.
5. Erkende Veteranen:
Komen in aanmerking voor het Veterans Peace Cross na zes maanden lidmaatschap (Zie C2 hieronder)
Voor de Nationale en Regionale bestuursleden categorieën C en D:
De hogere graden kunnen bekomen worden na toetreding tot het bestuur en na twee jaar de functie in het bestuur
waargenomen te hebben, ze worden om de twee jaar bevorderd als ze in functie blijven.
6. Verdienstelijke leden:
Kunnen van dezelfde regeling genieten als de bestuursleden met de categorie B, C en D, enkel nadat een omstandig
verslag wordt opgemaakt door de regionale voorzitter met vermelding van de verantwoorde verdiensten betreffende de betrokken persoon en na de goedkeuring door het Algemeen Bestuur.

Andere gedenkpenningen en eretekens.
C.1

The I.M.O.S. Academy Plaque of Honour.
Toekenningvoorwaarden.
Wordt toegekend aan officiële vertegenwoordigers van de bevolking (burgemeester, schepenen, leden die uitzonderlijke diensten hebben bewezen of die eeuweling worden…) die zich wegens persoonlijke lange inzet ten
behoeve van de I.M.O.S. hun overtuiging en medewerking bewezen hebben.

C.2

The I.M.O.S.Veterans Peace Cross.
Toekenningvoorwaarden.
Het Veterans Peace Cross wordt toegekend aan militairen en/of burgers met overeenstemmende opdracht die
deelgenomen hebben aan missies buiten de landsgrenzen, in uitvoering van de beslissingen genomen door de
nationale regeringen van desbetreffende geallieerde I.M.O.S. afdelingen, en onder NAVO, VN of WEU commando. Zendingen die enkel nationale belangen behartigen komen niet in aanmerking.
Leden van het Koninkrijk België moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:
Militairen en/of burgers met overeenstemmende opdracht die deelgenomen hebben aan missies buiten de
landsgrenzen, besloten door de Belgische regering, onder NAVO, VN of WEU commando. De missie moet opgenomen zijn in het reglement ter toekenning van de “Eretitel van Veteraan” DGHR-SPS-DECOR-002 (bijlage B2/2).
Het voorleggen van een kopie van het officieel brevet of Veteranenkaart volstaat ter aanvaarding.
Leden die behoren tot andere NAVO of WEU landen moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:
Militairen en/of burgers met overeenstemmende opdracht die deelgenomen hebben aan missies buiten de
landsgrenzen, besloten door hun regering, onder NAVO, VN of WEU commando.
Het voorleggen van een kopie van het officieel brevet volstaat ter aanvaarding.

C.3

The Medal of Merit (voor speciale verdienste)
Toekenningsvoorwaarden.
Niet bestuursleden die zich uitzonderlijk ten dienste stellen van de I.M.O.S. vereniging.
Hierbij wordt onder andere gedacht aan het verspreiden van het bestaan van de vereniging en het meervoudig
aanwerven van belangstellende toekomstige leden.

Artikel 9.: Ontslag.
Elke lid kan te allen tijde ontslag nemen uit de vereniging.
Het gevraagde ontslag dient schriftelijk ingediend bij gewone of elektronische brief.
Deze dient gericht aan de voorzitter van de regionale of afdeling waarvan hij/zij deel uitmaakt.
In uitzonderlijke gevallen mag het ontslag ook ingediend worden bij de nationale voorzitter, bvb. door de voorzitter van
een regionale of wanneer er een geschil is tussen de regionale voorzitter en het ontslagnemend lid.
Het lidmaatschap eindigt automatisch bij het overlijden van een lid of bij niet betaling van het lidgeld nadat haar/hem een
schriftelijke herinnering werd overgemaakt.
Uitsluiting van een lid kan enkel gebeuren bij beslissing van de Algemene Vergadering onder de volgende voorwaarden: er
moeten tenminste twee/derde van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn en de beslissing is rechtsgeldig met
twee/derde meerderheid.
Wanneer door de handelingen of daden of uitspraken van een lid de belangen van de vereniging worden geschaad of een
lid zich schuldig maakt aan onbetamelijk gedrag of gedrag dat in strijd is met artikel 6 van de statuten kan, in afwachting
van een definitieve beslissing, een voorlopige schorsing worden uitgesproken door de voorzitter van de afdeling waartoe
ze behoren.
Ontslagnemende -overleden- of uitgesloten leden kunnen geen aanspraak maken op het vermogen van de VZW of teruggave eisen van gestorte bijdragen of inbrengen.

Artikel 10. Algemene vergadering en stemrecht.
Enkel de vaste leden hebben stemrecht op de algemene vergadering.
Elke regionale heeft recht op twee leden die beschouwd worden als vast lid.
Regionalen met één of meerdere onderafdelingen krijgen één bijkomend vast lid per onderafdeling.
Deze identiteiten dienen jaarlijks voor het einde van het eerste kwartaal medegedeeld aan de nationale secretaris.
Vaste leden kunnen zich, mits een schriftelijke machtiging, laten vertegenwoordigen door een ander stemgerechtigd lid,
met een maximum van twee volmachten per volmachtdrager.
Al de andere leden worden beschouwd als toegetreden leden en hebben geen stemrecht.

Artikel 11. Bevoegdheid van de Algemene Vergadering.
Enkel de bevoegdheden bepaald in de VZW wet zijn van toepassing.
De opsomming er van is opgenomen in de statuten.

Artikel 12. Tijdstip en modaliteiten van de algemene vergadering.
Er zal ten minste één maal per jaar een algemene statutaire vergadering georganiseerd worden na afsluiten van het boekjaar en dit in de loop van het eerste semester.
De raad van Bestuur kan buitengewone algemene vergaderingen organiseren op eigen initiatief of als ten minste één vijfde
van de stemgerechtigde leden hierom heeft verzocht.
Dit aanvragers dienen dit verzoek te motiveren en te handtekenen en schriftelijk in te dienen bij de nationale voorzitter.
De oproeping of bijeenroeping van de stemgerechtigde leden geschiedt ten minste acht dagen voor de algemene vergadering via gewone of elektronische brief.
Deze uitnodiging moet de datum, het uur, de plaats en de agendapunten bevatten.
Uitzonderlijk kan de agenda aangevuld worden met bijkomende onderwerpen als ten minste één twintigste van de stemgerechtigde leden hierom verzoekt.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de nationale voorzitter of door het oudste lid bij diens afwezigheid.
Enkel de punten vermeld in de agenda kunnen tot een beslissing leiden.
De notulen van de algemene vergadering worden opgenomen in een register bijgehouden door de nationale secretaris en
ondertekend door deze laatste én de nationale voorzitter.

Artikel 13. Samenstelling van de Raad van Bestuur.
De Raad van Bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een kanselier. Afwijkingen hiervan
zijn mogelijk. (zie bijlage 2 organigram)
De bestuursvergaderingen worden georganiseerd door de raad van bestuur. Nemen eraan deel:
- De leden van de raad van bestuur;
- Eén vast lid per regionale, bij belet mag een vervanger van de regionale aangeduid worden!
Artikel 14. Verkiezing van de Raad van Bestuur.
Enkel de vaste leden kunnen worden verkozen als bestuurder.
Artikel 15. Termijn van de Raad van Bestuur.
De bestuurders worden verkozen voor een termijn van zes jaar en kan stilzwijgend worden verlengd.
Artikel 16. Mandaat van de Raad van Bestuur.
De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit.
Uitzondering op deze regel is de terugbetaling van gemaakte kosten voor de VZW.
Artikel 17. Vertegenwoordigen en verbinden van de VZW.
Het is de Raad van Bestuur die de VZW vertegenwoordigd en verbindt.
Zij heeft hierin de grootste bevoegdheid.
Ten aanzien van derden is de VZW slechts verbonden door de handtekening van twee bestuurders.
Uitzonderlijk grote investeringen en/of aankopen dienen de goedkeuring te krijgen van de voltallige raad van bestuur.
Artikel 18. Ontbinding, vereffening.
In normale omstandigheden zal de vrijwillige ontbinding gebeuren bij beslissing van de Algemene Vergadering.
In dat geval benoemt zij één of meerdere vereffenaars en bepaald hun bevoegdheid en de voorwaarden van vereffening.
In abnormale omstandigheden zal de ontbinding uitgesproken worden door de rechtbank.
De netto activa zullen worden overgedragen aan:
- Fédération du Mémorial du Soldat de l'OTAN, 1361 rue Principal à 62185 Fréthun - France;
- Servio ASBL-VZW, Karmelietenstraat 20 te 1000 Brussel
elk voor 50%.
- CEGESOMA, Luchtvaartsquare 29 te 1070 Anderlecht
voor de archieven.
Artikel 19. Boekjaar.
Het boekjaar van de VZW komt overeen met het kalenderjaar, m.a.w. van 1 januari tot 31 december.

Behoorlijk samengeroepen en zetelend te Ieper op 13 april 2017
De Nationaal Voorzitter,
Th. PLAITIN
De Nationaal Secretaris,
Ch. DELGOFFE
De Nationaal Kanselier,
F POLLET
De Nationaal Penningmeester,
M GADEYNE
Unaniem goedgekeurd door al de vaste leden aanwezig op de Algemene Statutaire Vergadering op donderdag 13 april
2017.

