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NAAMGEVING

De in 1994 heropgerichte Gentse afdeling van de "Vlaamse Wijngilde” voert haar 
werking onder de benaming "Vlaamse Wijngilde  C0MMANDERIJ GENT”

Gelet art. 1 valt de werking van Commanderij Gent volledig onder de statutaire 
bepalingen  en het huishoudelijk  reglement van de "Vlaamse Wijngilde vzw".

De commanderijzetel is gelokaliseerd te Gent.

DOEL 

De Commanderij heeft het theoretisch en praktisch aanscherpen van de wijnkennis tot 
doel, door middel van diverse activiteiten omschreven in art.4 van de statuten van de 
Vlaamse Wijngilde vzw.
Zoals ook aangegeven wordt in het Huishoudelijk Reglement van de Vlaamse 
Wijngilde (HRVW) art. 2.1.4 wil  de Commanderij Gent deze doelstelling ook 
concretiseren door het publiceren van een periodiek "De Wijnspiegel”.

De Commanderij Gent zal een organoleptische benadering van het wijnproeven 
beogen. Ze zal het rangschikkend, herkennend en descriptief wijnproeven prioritair 
stellen.

In navolging van art. 2.2  van het Huishoudelijk Reglement van de Vlaamse Wijngilde 
vzw, zal de Commanderij Gent geen enkel commercieel doel nastreven. Op de door 
de commanderij georganiseerde proefavonden mag geen wijn verkocht worden. De 
wijn voor de proefavonden wordt aangekocht of verworven door de wijnmeester of 
een daartoe gemachtigde.

Het niet commerciële doel van de Commanderij wordt in het HRVW art. 2.2 als volgt 
bepaald:
Voor het realiseren van haar doel voert de vereniging een niet commercieel beleid. 
Het nationaal comité en de commanderijbesturen, ieder in zijn domein, zien toe op 
de toepassing hiervan.
Zo zullen zij vermijden in de plaats te treden van de wijnhandel of ermee in 
concurrentie te treden. Tijdens de nationale en lokale activiteiten vrijwaren zij de 
deelnemers van druk tot aankopen of andere verbintenissen.  

In die geest moet het mogelijk zijn activiteiten te organiseren in samenwerking met 
de wijnbouw en met de wijnhandel. Hieronder enkele voorbeelden: 

 het zelfstandig, of met derden organiseren van een wijnbeurs, 
waarbij wijnhandelaars en wijnbouwers hun waren aanprijzen 
(inkomsten daarbij kunnen dan zijn standplaatsgelden, 
inkomgelden,… maar geen commissies op de verkoop)

 het werven van publiciteit voor Ken Wijn-magazine of voor een 
commanderijtijdschrift 

 het organiseren van een wijntombola of een activiteit waarbij 
restflessen van degustaties per opbod worden aangeboden

 de aankoop, door de leden, van wijnen tijdens de wijnreizen

ACTIVITEITEN

Conform art 3.1.1. van het HRVW organiseert de Commanderij Gent  voor haar leden 
per gildenjaar minimum 5 proefevenementen inbegrepen in het lidgeld. Het volledige 
jaarprogramma, opgesteld door het Bestuur, wordt aan de leden bezorgd bij het begin 
van het gildejaar. Het wordt tevens medegedeeld aan het Nationaal Comité.

Op elke proeverij zal iedere wijn besproken worden. De gebruikelijke taal is, volgens 
art.5 van de statuten van de vzw, het Nederlands. Bij aanwezigheid van anderstalige 
gastsprekers of wijnboeren wordt voor zover nodig voor vertaling gezorgd van de 
toespraken en commentaren.
Elk lid wordt gevraagd tijdens de proeverij een degustatiefiche van de geproefde 
wijnen in te vullen en zijn appreciatie te geven van de geproefde wijnen. Op het einde 
van de proeverij wordt deze appreciatie en de beoordeling van de proeverij zelf, 
bezorgd aan leden van het Bestuur. Deze gegevens dienen voor statistische 
verwerking van de degustatie. De resultaten zullen worden gepubliceerd in “De 
Wijnspiegel”.

Het Bestuur van de Commanderij houdt de leden op de hoogte van, en nodigt hen uit 
op de Nationale proefevenementen en het Nationale Feest van de  Wijngilde en  
centraliseert de inschrijvingen  en betalingen hiervoor. Het Bestuur houdt rekening 
met, en is gebonden aan een maximaal aantal toegelaten inschrijvingen voor deze 
evenementen zoals dat is vastgelegd in een bijzonder reglement van de Vlaamse 
Wijngilde (Zie HRVW 3.2.1).
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Bescherming van privacy – gebruik adressenbestand : 
Het ledenbestand met adressenlijst dient uitsluitend voor intern administratief gebruik 
van het Bestuur en het Nationaal Secretariaat en mag niet ter beschikking gesteld 
worden van leden noch van wijnhandelaren of –boeren. Elektronische mailings door 
het Bestuur van de Commanderij aan de leden van de Commanderij gebeuren onder 
Blind Carbon Copy. 

Jaarlijks organiseert de Commanderij Gent haar Kapittel met Banket. Centraal hierbij 
is de plechtige intronisatie tot gezel, meester wijnproever en grootmeester wijnproever 
van de hiertoe in aanmerking komende leden . De voorwaarden ter toekenning van 
deze graden, eregraden en –titels zijn vastgelegd in het HRVW art 4.
Wij citeren: 

De leden van de vereniging kunnen volgende graden behalen:
 Gezel-wijnproever
 Meester-wijnproever
 Grootmeester-wijnproever

De intronisatie in de graad van Gezel-wijnproever komt toe aan de leden die 
 minstens twee volledige gildejaren lid geweest zijn
 tijdens minstens twee gildejaren minstens vijftig percent van 

de proefavonden in de eigen commanderij bijgewoond hebben
 de graad wensen te bekomen

De graad van Meester-wijnproever komt toe aan de leden die 
 tijdens het laatste gildejaar minstens vijftig percent 

proefavonden in de eigen commanderij bijgewoond hebben
 geslaagd zijn in de proef voor Meester-wijnproever,
 als Gezel-wijnproever geïntroniseerd zijn

De graad van Grootmeester-wijnproever komt toe aan de leden die
 geslaagd zijn in de proef voor Grootmeester-wijnproever, ten 

vroegste in het gildejaar dat volgt op hun intronisatie in de 
graad van Meester-wijnproever.

 tijdens het laatste gildejaar vijftig percent proefavonden in de 
eigen commanderij bijgewoond hebben

Zonder de leden te verplichten, zullen de commanderijbesturen afdoende 
initiatieven nemen om de leden die in aanmerking komen voor het behalen van een 
graad, aan te moedigen tot deelname aan de proeven en de intronisaties om de 
leden die beslissen deel te nemen aan de proeven een afdoende begeleiding te 
bieden bij de voorbereiding. 

De Raad van Bestuur van de vereniging bepaalt de inhoud en de organisatie van de 
proeven. Het resultaat van de proeven wordt beoordeeld door een jury, aangesteld 
door het nationaal comité.

.

Op het Kapittel kan tevens overgegaan worden tot het toekennen van eregraden en 
eretitels. Dit laatste kan ook gebeuren op een buitengewoon kapittel, bijvoorbeeld op 
een proeverij ter gelegenheid van het bezoek van een wijnboer, of op wijnreis .

Het slagen in het examen/proeven voor meester of grootmeester wijnproever dient 
bekrachtigd te worden door de intronisatie om effectief te zijn. 
Het behalen van deze graden in de wijnkennis wordt gestimuleerd door de organisatie 
van Voorbereidende Proeven door het Bestuur van de Commanderij die hierin de 
beste garantie ziet tot het behouden van het kwalitatief hoogstaand proefniveau van 
de Commanderij Gent.

Ken Wijn: De Vlaamse Wijngilde organiseert normaal jaarlijks deze buitengewone 
proefwedstrijd waaraan alle commanderijen kunnen deelnemen (HRVW 3.2.3). Ook 
Commanderij Gent moedigt de deelname van haar leden aan deze wedstrijd aan. Zij 
stimuleert de organisatie van voorbereidende proefavonden om aldus de sterkste 
teams te kunnen afvaardigen.
Deelname aan deze ‘proefrondes’ is niet verplicht om een team te vormen, behalve 
voor de laatste ‘proefronde’, waar – in aanwezigheid van een afvaardiging van het 
Bestuur - de deelnemende teams gevormd en geselecteerd worden.

De Commanderij Gent organiseert in principe jaarlijks een wijnreis.

LIDMAATSCHAP

Men is lid van de Commanderij Gent als men voldoet aan volgende voorwaarden:
1. als kandidaat toegelaten worden tot de Commanderij.
2. lidgeld betaald hebben
Het jaarlijkse lidmaatschap is geldig voor één persoon en is niet overdraagbaar aan 
derden. 
Het gildenjaar start op 1 september en eindigt op 31 augustus van het 
daaropvolgende kalenderjaar.

De kandidaat moet meerderjarig zijn en uiting geven van wijnliefde. De passie voor de 
wijncultuur staat centraal, niet de kennis terzake.
Kandidaatleden dienen een schriftelijke gemotiveerde aanvraag tot toelating in bij het 
Bestuur Het Bestuur beslist autonoom over de aanvaarding.

Het maximale ledenaantal van de Commanderij wordt jaarlijks bepaald door het 
Bestuur, rekening houdend met optimale praktische werking en organisatie van de 
proefavonden. Dit aantal wordt op de Algemene Vergadering meegedeeld door het 
Bestuur. Indien er meer kandidaat-leden zijn dan het toegelaten maximum worden ze 
op een wachtlijst geplaatst.
Het lidmaatschap gaat in bij aanvang van het gildenjaar en eindigt op 31 augustus van 
ieder jaar. Leden hebben ieder jaar tot 31 juli voorrang op nieuwe kandidaat-leden. 
Aanvaarding tot lid van de (wachtlijst)kandidaten  gebeurt in volgorde van de datum 
van  hun kandidatuurstelling.
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Het Bestuur bepaalt jaarlijks het bedrag van het lidgeld, de korting die toegekend wordt 
aan -35 jarigen (= leeftijd op 1 januari van het gildenjaar waarvoor men zich wil 
inschrijven) en het bedrag voor administratiekosten en de Wijnspiegel voor abonnees, 
zie Art 21) . Deze aanpassingen worden meegedeeld op de Algemene Vergadering . De 
commanderij draagt jaarlijks een deel van het lidgeld af aan de Vlaamse Wijngilde (Art 
14 Statuten VLW)

Elk lid, dat dit op voorhand gemeld heeft aan het secretariaat, mag op elke proefavond 
vergezeld zijn van een perso(o)n(en) (extern en of kandidaatlid) en mits betaling van 
min. 25€ per persoon/avond, afhankelijk van de reële kost. Het Bestuur houdt zich het 
recht voor het aantal niet-leden te beperken en dat bedrag zonodig aan te passen. 

Niet leden kunnen, mits betaling van een bijdrage voor administratiekosten en de 
Wijnspiegel (minimum 15€)  de Wijnspiegel ontvangen en alle informatie over de 
activiteiten van de gilde bekomen. Dergelijke personen worden “abonnees“ genoemd.

Het ligt in de bevoegdheid van het Bestuur de uitsluiting voor te stellen van elk lid van de 
commanderij dat de doelstellingen, statuten en reglementen van de vereniging niet 
eerbiedigt of zich aanstootgevend gedraagt. Elke uitsluiting dient door het Bestuur te 
worden gemotiveerd. De uitsluiting van het betreffende lid kan dan door de Nationale 
Algemene Vergadering met een meerderheid van tweederde van de stemmen 
uitgesproken worden.(Art.16 van de .Statuten VlW ).
In afwachting van die bekrachtiging door de Nat. Algemene Vergadering kan het Bestuur 
van Commanderij Gent het bewuste lid  preventief schorsen en de deelname aan de 
proefactiviteiten weigeren.

BESTUUR

Het Bestuur van de Commanderij Gent bestaat uit minimum 5 en maximum 10 leden.
Verplichte functies zijn: voorzitter, ondervoorzitter, wijnmeester, secretaris, 
penningmeester.
Ondersteunende functies zijn bijvoorbeeld: keldermeester, public relations, 
hoofdredacteur, webmaster.
Andere functies die nuttig zijn voor de goede werking van de Commanderij kunnen door 
het Bestuur worden opgenomen. De titularis van zulke functie zal voor de VZW Vlaamse 
Wijngilde als Bestuurlid van de Commanderij gelden, zonder specificatie van de functie.

Het verkozen Bestuur kan de inhoud van de functies bijsturen. In geval van overmacht 
kan zij de functies onder de Bestuursleden herschikken.

Elk lid dat minstens gezel is van de Commanderij Gent kan zich kandidaat stellen voor 
één bestuursfunctie. Er kunnen zich geen meerdere leden die op hetzelfde adres wonen 
kandidaat stellen.

Een bestuursmandaat is geldig voor 3 jaar. Teneinde de  inspraak van de leden 
maximaal te verzekeren kan een bestuurslid  maximaal 4 opeenvolgende bestuurs - 
mandaten opnemen.
Gezien de functie van voorzitter tot nu toe steeds een doorgroeifunctie is geweest en 
een minimale continuïteit hier gewenst is, kan de voorzitter steeds voor 2 opeenvolgende 
mandaten verkozen worden, ongeacht het aantal reeds volbrachte mandaten.

De maximale leeftijdsgrens aan het begin van de laatste bestuurstermijn is 70 jaar.
Van de bepalingen met betrekking tot de leeftijd en het aantal mandaten, kan door de 
Algemene Vergadering van de Commanderij worden afgeweken, mits een tweederde 
meerderheid van de aanwezige leden. Deze afwijking wordt nominatief beslist, en kan in 
hoofde van een individu slechts eenmaal worden bekomen. 
Indien tussentijds een einde komt aan een mandaat, worden tussentijdse verkiezingen 
gehouden met de bedoeling dit mandaat voor drie jaar in te vullen.

De Algemene vergadering van de Commanderij staat open voor alle leden van de 
Commanderij.(met uitzondering van de abonnees)
De vergadering is geldig samengesteld ongeacht het aantal aanwezige leden. (Art 22 
StatutenVlW)

De Algemene vergadering van de Commanderij verkiest haar bestuur nominatief per 
functie. Hiervoor beschikt ieder aanwezig lid over evenveel stemmen als er functies te 
verkiezen zijn. Men kan maximum één stem per functie gebruiken. Alle kandidaten met 
meer dan 50% zijn verkozen. Voor alle functies waar niemand verkozen is, wordt een 
tweede stembeurt voorzien. Daar waar meer dan twee kandidaten zijn overgebleven 
voor dezelfde functie worden slechts de twee kandidaten met de hoogste score uit de 
eerste ronde weerhouden.
Voor de overige stemmingen beschikt elk lid van de Commanderij over één stem per 
stemming. 

Elke stemming over personen is geheim. Andere stemmingen kunnen gebeuren bij 
handopsteking en daarbij geldt het principe van de gewone meerderheid van de 
aanwezigen.Geldige stemmen worden enkel uitgebracht door de leden aanwezig op de 
Algemene vergadering. Stemmen per volmacht is dus niet toegestaan.
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Het Bestuur bepaalt jaarlijks het bedrag van het lidgeld, de korting die toegekend wordt 
aan -35 jarigen (= leeftijd op 1 januari van het gildenjaar waarvoor men zich wil 
inschrijven) en het bedrag voor administratiekosten en de Wijnspiegel voor abonnees, 
zie Art 21) . Deze aanpassingen worden meegedeeld op de Algemene Vergadering . De 
commanderij draagt jaarlijks een deel van het lidgeld af aan de Vlaamse Wijngilde (Art 
14 Statuten VLW)

Elk lid, dat dit op voorhand gemeld heeft aan het secretariaat, mag op elke proefavond 
vergezeld zijn van een perso(o)n(en) (extern en of kandidaatlid) en mits betaling van 
min. 25€ per persoon/avond, afhankelijk van de reële kost. Het Bestuur houdt zich het 
recht voor het aantal niet-leden te beperken en dat bedrag zonodig aan te passen. 

Niet leden kunnen, mits betaling van een bijdrage voor administratiekosten en de 
Wijnspiegel (minimum 15€)  de Wijnspiegel ontvangen en alle informatie over de 
activiteiten van de gilde bekomen. Dergelijke personen worden “abonnees“ genoemd.

Het ligt in de bevoegdheid van het Bestuur de uitsluiting voor te stellen van elk lid van de 
commanderij dat de doelstellingen, statuten en reglementen van de vereniging niet 
eerbiedigt of zich aanstootgevend gedraagt. Elke uitsluiting dient door het Bestuur te 
worden gemotiveerd. De uitsluiting van het betreffende lid kan dan door de Nationale 
Algemene Vergadering met een meerderheid van tweederde van de stemmen 
uitgesproken worden.(Art.16 van de .Statuten VlW ).
In afwachting van die bekrachtiging door de Nat. Algemene Vergadering kan het Bestuur 
van Commanderij Gent het bewuste lid  preventief schorsen en de deelname aan de 
proefactiviteiten weigeren.

BESTUUR

Het Bestuur van de Commanderij Gent bestaat uit minimum 5 en maximum 10 leden.
Verplichte functies zijn: voorzitter, ondervoorzitter, wijnmeester, secretaris, 
penningmeester.
Ondersteunende functies zijn bijvoorbeeld: keldermeester, public relations, 
hoofdredacteur, webmaster.
Andere functies die nuttig zijn voor de goede werking van de Commanderij kunnen door 
het Bestuur worden opgenomen. De titularis van zulke functie zal voor de VZW Vlaamse 
Wijngilde als Bestuurlid van de Commanderij gelden, zonder specificatie van de functie.

Het verkozen Bestuur kan de inhoud van de functies bijsturen. In geval van overmacht 
kan zij de functies onder de Bestuursleden herschikken.

Elk lid dat minstens gezel is van de Commanderij Gent kan zich kandidaat stellen voor 
één bestuursfunctie. Er kunnen zich geen meerdere leden die op hetzelfde adres wonen 
kandidaat stellen.

Een bestuursmandaat is geldig voor 3 jaar. Teneinde de  inspraak van de leden 
maximaal te verzekeren kan een bestuurslid  maximaal 4 opeenvolgende bestuurs - 
mandaten opnemen.
Gezien de functie van voorzitter tot nu toe steeds een doorgroeifunctie is geweest en 
een minimale continuïteit hier gewenst is, kan de voorzitter steeds voor 2 opeenvolgende 
mandaten verkozen worden, ongeacht het aantal reeds volbrachte mandaten.

De maximale leeftijdsgrens aan het begin van de laatste bestuurstermijn is 70 jaar.
Van de bepalingen met betrekking tot de leeftijd en het aantal mandaten, kan door de 
Algemene Vergadering van de Commanderij worden afgeweken, mits een tweederde 
meerderheid van de aanwezige leden. Deze afwijking wordt nominatief beslist, en kan in 
hoofde van een individu slechts eenmaal worden bekomen. 
Indien tussentijds een einde komt aan een mandaat, worden tussentijdse verkiezingen 
gehouden met de bedoeling dit mandaat voor drie jaar in te vullen.

De Algemene vergadering van de Commanderij staat open voor alle leden van de 
Commanderij.(met uitzondering van de abonnees)
De vergadering is geldig samengesteld ongeacht het aantal aanwezige leden. (Art 22 
StatutenVlW)

De Algemene vergadering van de Commanderij verkiest haar bestuur nominatief per 
functie. Hiervoor beschikt ieder aanwezig lid over evenveel stemmen als er functies te 
verkiezen zijn. Men kan maximum één stem per functie gebruiken. Alle kandidaten met 
meer dan 50% zijn verkozen. Voor alle functies waar niemand verkozen is, wordt een 
tweede stembeurt voorzien. Daar waar meer dan twee kandidaten zijn overgebleven 
voor dezelfde functie worden slechts de twee kandidaten met de hoogste score uit de 
eerste ronde weerhouden.
Voor de overige stemmingen beschikt elk lid van de Commanderij over één stem per 
stemming. 

Elke stemming over personen is geheim. Andere stemmingen kunnen gebeuren bij 
handopsteking en daarbij geldt het principe van de gewone meerderheid van de 
aanwezigen.Geldige stemmen worden enkel uitgebracht door de leden aanwezig op de 
Algemene vergadering. Stemmen per volmacht is dus niet toegestaan.
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Art. 31

Art. 32

Art. 33

Art. 34

Art. 35

Art. 36

Art. 37

Het Commanderijbestuur is er toe gehouden minstens één maal per jaar een 
Algemene vergadering samen te roepen binnen het werkingsjaar. Deze vergadering 
kan plaatsvinden samen met andere activiteiten, op voorwaarde dat de algemene 
vergadering een afzonderlijke agendering krijgt. Deze agenda moet uiterlijk 1 week 
op voorhand naar de leden worden verstuurd. De uitnodiging tot kandidaatstelling zal 
minstens 3 weken voor de algemene vergadering worden verstuurd. 
Een buitengewone algemene vergadering kan gehouden worden telkens het belang 
van de Commanderij zulks vereist. Ze moet gehouden worden wanneer ten minste 
de helft van het Bestuur of 1/5 van de nominatieve leden een schriftelijk verzoek 
dienaangaande indienen bij het commanderijbestuur

DEELNAME AAN HET NATIONAAL BESTUUR

Het Bestuur van Commanderij Gent duidt ook de werkende leden aan voor de 
Algemene Vergadering van de Vlaamse Wijngilde : Mininum 2 leden, verhoogd tot 3  
als de Commanderij 50 leden telt, tot 4 vanaf 100 leden en tot 5 vanaf 150 leden. 
Onze Commanderij wordt tevens door minstens 1 door haar aangewezen werkend lid 
vertegendwoordigd in de Raad van Bestuur van de Vlaamse Wijngilde. Vanaf 75 
leden vaardigt zij 2  en vanaf 150  3 werkende leden af. 

De eventuele vertegenwoordigers van de Commanderij  die in het Nationaal Comité 
zetelen maken automatisch deel  uit van het CommanderijBestuur en zijn in hun 
nationaal mandaat niet beperkt door de voorschriften bepaald in Art. 26-27 
Voor hen gelden slechts de nationale beperkingen (zie Nat. Statuten  art 32).

SLOTBEPALINGEN

De Commanderij Gent van de Vlaamse Wijngilde kan niet aansprakelijk worden 
gesteld voor de daden en gedragingen van personen die haar proefavonden of 
andere  bijeenkomsten bijwonen of hebben bijgewoond.
De Vlaamse Wijngilde VZW sloot evenwel een verzekering burgerlijke 
aansprakelijkheid en rechtsbijstand af voor alle leden.
Alles wat niet voorzien is door onderhavig huishoudelijk reglement wordt geregeld 
door de statuten en/of door het  huishoudelijk reglement van de Vlaamse Wijngilde 
vzw.

Ieder lid van de commanderij mag een voorstel tot wijziging van het huishoudelijk 
reglement indienen. Dit moet wel schriftelijk gebeuren en minstens 4 weken voor de 
algemene vergadering op het secretariaat van de commanderij aankomen. Het 
voorstel tot wijziging wordt ten minste 7 dagen op voorhand aan alle leden 
toegezonden.

Ten alle tijde kan de algemene vergadering of  buitengewone algemene vergadering 
met 2/3 der stemmen van de aanwezige leden,  tijdelijke afwijkingen op het 
huishoudelijk reglement toestaan, indien niet strijdig met de statuten en het 
huishoudelijk reglement van de Vlaamse Wijngilde vzw., en dit voor een periode 
lopend tot maximum de volgende bestuursverkiezingen.

Opgemaakt te Gent op 9 augustus 2013
Goedgekeurd op Alg. vergadering van 14 sept 2013 , met onmiddellijke 
invoegetreding.

HRVW = Huishoudelijk reglement Vlaamse Wijngilde
VlW = Vlaamse Wijngilde
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