Reglement M25 Veghel 2021-2022
M25 Veghel
M25 is een project dat jongeren uitdaagt en ondersteunt om zich op vrijwillige basis in te zetten voor
de maatschappij. M25 is een project voor jongeren dat laat zien en voelen wat het betekent om iets te
doen voor een ander.
Wij als M25 willen, samen met mensen van organisaties en instellingen die zich inzetten voor mens en
maatschappij, echt aan de slag: ‘De handen uit de mouwen’.

Leden M25 Veghel
Jongeren kunnen zich aansluiten bij M25 Veghel als ze tussen de 12 en 23 jaar zijn. Jongeren kunnen
zich gedurende het hele jaar aanmelden via de gegevens op de website van M25 Veghel en schriftelijk
afmelden bij de voorzitter. Wanneer jongeren zich aanmelden, gaan ze meteen akkoord met het
reglement. De leden van M25 Veghel zijn zelf verantwoordelijk voor hun handelen tijdens de
activiteiten.
M25 kent behalve de leeftijd geen drempels om mee te doen. Het willen en kunnen helpen van andere
mensen is niet aan godsdienst gebonden.

Regels
Voor de leden van M25 Veghel gelden de volgende regels:
- Er wordt altijd gereageerd op mailtjes en appjes van het bestuur.
- Iedereen zet zich in voor de activiteiten.
- Iedereen gaat respectvol met elkaar en anderen om.
- Iedereen draagt altijd zijn badge tijdens de activiteiten.
- Er zijn geen telefoons zichtbaar tijdens de activiteiten, tenzij er foto’s worden gemaakt of er een
goede reden is.
- Iedereen is bij minimaal 5 activiteiten per jaar aanwezig met uitzondering van de
groepsactiviteiten. De groepsactiviteiten zijn verplicht.
- Aanwezigheid geldt niet bij bijzondere omstandigheden zoals ziekte, overlijden van familieleden
e.d.
Wanneer een lid zich niet aan deze regels houdt, zal de voorzitter hierover met hem/haar in gesprek
gaan. Als de voorzitter er geen vertrouwen in heeft of er na het gesprek geen vooruitgang is, heeft de
voorzitter het recht om het desbetreffende lid uit de groep te verwijderen.

Gang van zaken voor, tijdens en na een activiteit
De voorzitter van M25 Veghel krijgt de hulpvragen binnen en beslist ( bij twijfel samen met de rest van
het bestuur ) of deze aangenomen worden of niet. ‘Wij komen om te helpen, niet om te werken’, wordt
daarbij als een belangrijk criterium gehanteerd. Als een hulpvraag aangenomen wordt, stuurt de
voorzitter een mailtje of appje (in de groepsapp) naar alle leden van M25 Veghel met alle informatie.
Alle leden laten dan weten of ze wel of niet komen helpen bij de activiteit. De voorzitter geeft daarna
het aantal aanmeldingen door aan de organisatoren van de desbetreffende activiteit. Een aantal dagen
voor de activiteit wordt er nog een herinnering in de groepsapp gestuurd.
Wanneer er bij aanvang van de activiteit geen bestuursleden aanwezig zijn, probeert de voorzitter
aanwezig te zijn. Als de voorzitter niet kan, probeert een van de bestuursleden alsnog aanwezig te zijn.
Als een van de jongeren die zich heeft aangemeld niet aanwezig is op het afgesproken tijdstip, wordt
deze gebeld ( of bij geen gehoor de ouders ) door de aanwezige voorzitter of een van de aanwezige
bestuursleden. Tijdens de activiteit gelden de bovenstaande regels.

Na afloop van de activiteit evalueert het bestuur de activiteit. Verder kunnen de leden van M25 Veghel
die bij een activiteit aanwezig zijn geweest, melden als er iets niet goed gegaan is. Deze meldingen
worden dan teruggekoppeld naar de betreffende organisatie.
De foto’s die gemaakt zijn, worden samen met een stukje tekst op social media en de site geplaatst
en/of in het parochieblad gepubliceerd.

Privacy
Bij aanmelding worden een aantal persoonlijke gegevens van de jongeren opgevraagd door het bestuur.
Dit om de jongeren en eventueel de ouders in te kunnen lichten over de activiteiten, contact op te
nemen als een jongere niet aanwezig is bij een activiteit waar hij /zij zich wel voor heeft aangemeld etc.
Verder wordt er toestemming gevraagd voor het plaatsen van foto’s op social media, de site en het
parochieblad. Dit kan geweigerd worden.
Zaken die binnen het bestuur besproken worden, blijven binnenskamers. Alleen wat in de notulen staat,
mag mee naar buiten. Dit geldt voor alle bestuursleden.

Bestuur M25 Veghel
Van de bestuursleden wordt verwacht dat ze elke vergadering aanwezig zijn en actief deelnemen. Zij
bekleden hun positie ten minste een jaar lang. De bestuursleden bereiden zich elke vergadering voor
(notulen lezen, agenda lezen, website bekijken) en melden zich op tijd af, wanneer ze door
omstandigheden verhinderd zijn. Bij aanvang van een M25 activiteit dient in ieder geval een bestuurslid
aanwezig te zijn ( dit gebeurt in onderling overleg ).
Elk bestuurslid heeft het recht om bij beslissingen een stem uit te brengen.
Beslissingen in het bestuur kunnen alleen genomen worden als de meerderheid het eens is. Als er
binnen het bestuur geen meerderheid gevormd kan worden, wordt aan de leden van M25 Veghel
gevraagd om hun stem uit te brengen om zo een meerderheid te behalen.
Het bestuur vergadert 6/7 keer per jaar. Eventueel kan de voorzitter een extra vergadering organiseren.

Wijze van vergaderen
De voorzitter maakt voorafgaand aan de vergadering de agenda en stuurt deze naar de overige
bestuursleden. De bestuursleden bereiden zich voor door de agenda, notulen van de vorige keer en de
website door te lezen. De voorzitter leidt de vergadering.
Tijdens de vergadering worden de volgende punten altijd besproken:
- De notulen van de vorige vergadering.
- Ingekomen post/ mail
- De afgelopen activiteiten.
- De aankomende activiteiten.
- De PR ( Website, Facebook, Instagram )
- De begroting.
- De volgende vergaderdatum.

Bestuursleden
Een bestuurslid heeft voor het aantreden minimaal 1 jaar bij M25 Veghel gezeten (dit geldt niet voor de
voorzitter ) en is actief betrokken bij de activiteiten.
Het bestuur van M25 Veghel bestaat uit maximaal 6 leden:

-

-

-

-

-

Voorzitter: Deze positie wordt altijd bekleed door een volwassene. De voorzitter behoudt deze
functie voor onbepaalde tijd. De voorzitter roept de vergaderingen bijeen, maakt de agenda en
controleert de overige bestuursleden. Verder is de voorzitter het aanspreekpunt zowel binnen
als buiten de groep. De voorzitter kan opstappen en een nieuwe kandidaat voordragen, die door
de meerderheid van het bestuur goedgekeurd moet worden.
De voorzitter kan weggestemd worden indien de meerderheid van de overige bestuursleden
voor stemt én er een nieuwe kandidaat is. Die nieuwe voorzitter zal dan weer met een
meerderheid van stemmen door het bestuur goedgekeurd moeten worden.
Secretaris: Deze positie wordt bekleed door een van de jongeren van M25 Veghel. De secretaris
heeft als taken onder andere: het maken en uitwerken van de notulen van de vergaderingen en
het bijhouden van het papierwerk en de mail. Zodra de notulen uitgewerkt zijn, stuurt de
secretaris deze naar de bestuursleden, minus de voorzitter, ter controle. Zodra de notulen
goedgekeurd zijn, worden ze naar de voorzitter gestuurd. De voorzitter keurt de notulen
definitief goed en stuurt ze dan naar alle leden van M25 Veghel.
Penningmeester: Deze positie wordt bekleed door een van de jongeren van M25 Veghel. M25
Veghel krijgt elk jaar een bedrag van de Diaconie. De penningmeester begroot dit bedrag,
bewaart alle bonnetjes en legt verantwoording af aan de Diaconie. Indien er geen
penningmeester is (dit in verband met de verantwoordelijkheid), wordt de voorzitter ook
penningmeester en is er een extra positie als algemeen bestuurslid open.
Bestuurslid PR: Deze positie wordt bekleed door een van de jongeren van M25 Veghel. Het
bestuurslid PR heeft als taak onder andere: het schrijven van de stukjes voor het parochieblad,
social media, de website en eventueel de krant. Deze functie kan ook opgedeeld worden; dan
is er een positie algemeen bestuurslid minder.
Algemeen bestuurslid: Van deze positie zijn 2 plaatsen beschikbaar. De algemene bestuursleden
zijn bij de vergaderingen aanwezig. Zij praten en beslissen mee.

Bestuursverkiezingen
De bestuursleden, exclusief de voorzitter, bekleden elk een jaar hun positie. Daarna kunnen ze zichzelf
herkiesbaar stellen tijdens de verkiezingen. De verkiezingen zijn elk jaar aan het eind van het schooljaar
zodat het nieuw verkozen bestuur aan het begin van het schooljaar weer kan beginnen.
Tijdens de verkiezingen staan de vacatures secretaris, bestuurslid PR, algemeen bestuurslid en
eventueel penningmeester open en kunnen jongeren van M25 Veghel zich hiervoor verkiesbaar stellen.
Na afloop van een kleine speech met motivatie kunnen de jongeren van M25 Veghel per positie
stemmen op hun voorkeur. Jongeren die zichzelf verkiesbaar hebben gesteld kunnen niet meestemmen.
De kandidaten met de meeste stemmen mogen dan voor een jaar hun positie bekleden tot de volgende
verkiezingen.

Reglement
Wijzigingen in dit reglement kunnen alleen doorgevoerd worden met een tweederdemeerderheid van
het bestuur. Aan het einde van elk schooljaar, wordt het reglement opnieuw bekeken door het
bestuur en worden er eventueel dingen aangepast en/of toegevoegd.

In alle gevallen waar niets over genoemd wordt in de wet of dit regelement, beslist de voorzitter.

