Ar#kel 1 wordt als volgt gewijzigd :
De benaming van de VZW luidt: “Honest Arts Movement”, afgekort HAM VZW.
De vereniging heeE haar maatschappelijke zetel te 9070 Heusden - Destelbergen, Park ten Bosse 6, gelegen in
het gerechtelijk arrondissement Gent.
De Algemene Vergadering heeE de bevoegdheid om het adres van de maatschappelijke zetel te wijzigen.
Ar#kel 2 wordt : (doelstellingen blijven gelijk maar aangepast aan digitale #jd)
De vereniging heeE tot doel
⁃

Het bevorderen van de onderlinge samenwerking tussen kunstenaars van verschillende disciplines
enerzijds en kunstminnaars anderzijds

⁃

Het inrichten van kunstmanifesta#es

⁃

Het jaarlijks uitreiken van de culturele Louis Paul Boon-prijs

⁃

Het uitgeven van publica#es o.a. ook via alle hedendaagse media en het verspreiden van eerlijke
kunstexpressievormen en mul#pels ervan als communica#emiddel

⁃

Het beklemtonen van “de binding van de mens” in alle manifesta#es

Dit alles in de geest van het gedachtengoed van de oorspronkelijke s#chters Roger Serras, Herman Schepens,
Louis Paul Boon, Jo Boon, Rudy Van Vlaanderen, Freek Neirynck, Paul Koeck, Willem M. Roggeman, Willie
Verhegghe, Marc Andries en Simon Vinkenoog.
Ar#kel 4 wordt als volgt gewijzigd :
De toegetreden leden zijn zij die, zonder eﬀec#ef lid te zijn, de vereniging wensen te helpen of deel te nemen
aan haar ac#viteiten. Zij verbinden zich ertoe de statuten en de daarmee samenhangende beslissingen te
eerbiedigen. Binnen de vereniging hebben zij een adviserende taak. Ze worden uitgenodigd op de algemene
vergadering en niet op de bestuursvergaderingen, maar hebben geen stemrecht. Zij worden geïntroduceerd
door één of meerdere bestuursleden of kunnen zich spontaan aanbieden.
De eﬀec#eve leden zijn toegetreden leden die, zich ac#ef inze`en in de organisa#e van ac#viteiten en als
eﬀec#ef lid aanvaard worden door de Raad van Bestuur of op de Algemene Vergadering. Die aanvaarding
vergt een gewone meerderheid. Ham-laureaten van de Louis Paul Boon-prijs worden, indien ze dit wensen en
zij hun kandidatuur stellen, onmiddellijk aanvaard als eﬀec#ef lid.
Enkel de eﬀec#eve leden hebben de volheid van rechten van het lidmaatschap en stemrecht op de Algemene
Vergadering.
De erebestuurders zijn vroegere bestuurders die door van de Raad van Bestuur en/of door de Algemene
Vergadering de #tel van erebestuurder krijgen. Zij hebben de status van toegetreden lid.
Alle leden betalen een jaarlijkse bijdrage van 10 €. De algemene vergadering heeE de bevoegdheid dit
ef
bedrag aan te passen bij een 2/3 meerderheid.
Ar#kel 6 wordt als volgt gewijzigd :
De Algemene vergadering is samengesteld uit alle leden . Enkel eﬀec#eve leden hebben stemrecht.

Ar#kel 7 wordt als volgt gewijzigd :
De Algemene Vergadering is uitsluitend bevoegd voor:
⁃

de wijziging van de statuten

⁃

het uitvaardigen van een huishoudelijk reglement

⁃

de benoeming en afzegng van de bestuurders

⁃

het vaststellen van de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage

⁃

de goedkeuring van de begro#ng en de rekeningen

⁃

de ontbinding van de vereniging

⁃

de uitslui#ng van een lid

⁃

het verlenen van kwij#ng aan de bestuurders

Ar#kel 8 wordt als volgt gewijzigd :
Er wordt jaarlijks een Algemene Vergadering gehouden op een dag en uur te bepalen door de raad van
bestuur. Alle leden worden hierop uitgenodigd. Stemming gebeurt bij een gewone meerderheid.
Buitengewone Algemene Vergaderingen kunnen bijeengeroepen worden op ini#a#ef van de Raad van
ef
Bestuur of op verzoek van ten minste 2/5 van de eﬀec#eve leden. Dit verzoek dient gericht te worden tot
de voorzi`er van de Raad van Bestuur.
De uitnodiging voor de Algemene Vergadering geschiedt ten minste 8 dagen voor de vergadering per brief, email, sms of andere communica#emiddelen .De oproeping vermeldt dag , uur en plaats van de vergadering en
de agenda.
Ar#kel 9 wordt als volgt gewijzigd :
De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzi`er van de Raad van Bestuur en, bij diens
afwezigheid , door de ondervoorzi`er van de Raad van Bestuur. Zonder één van beiden gaat de Algemene
Vergadering niet door en wordt deze verdaagd, maar de verplich#ng geldt om dit te doen voor het einde van
het lopende kalenderjaar.
Ieder eﬀec#ef lid beschikt over één stem, het kan zich laten vertegenwoordigen door een ander eﬀec#ef lid,
houder van een volmacht. Elk aanwezig eﬀec#ef lid kan slechts houder zijn van één volmacht.
Ar#kel 12 wordt als volgt gewijzigd :
De Raad van Bestuur heeE de meest uitgebreide bevoegdheden voor de administra#e en het beheer van de
vereniging. Hij oefent alle bevoegdheden uit die niet uitdrukkelijk toegekend zijn aan de Algemene
Vergadering door de wet of door de statuten. De vereniging verbindt zich tegenover derden door de
gezamenlijke handtekening van twee bestuurders , uitgezonderd voor wat betreE de banktransac#es : hier is
één handtekening voldoende.
De Bestuurders, die collegiaal beslissen, hebben ten gevolge van hun func#es, die zij gra#s waarnemen, geen
enkele persoonlijke verplich#ng en zijn slechts verantwoordelijk voor het uitvoeren van hun mandaat.
De uitnodiging voor de Raad van Bestuur geschiedt ten minste 8 dagen voor de vergadering bij brief, e-mail,
sms of andere communica#emiddelen , uitgaande van de secretaris of zijn vervanger. De oproeping vermeldt
dag, uur en plaats van de vergadering en de agenda.

Ar#kel 15 wordt als volgt gewijzigd :
De Raad van Bestuur verkiest onder zijn eﬀec#eve leden op zijn minst een voorzi`er, secretaris en
penningmeester. In voorkomend geval zullen een aantal ondersteunende func#es waargenomen worden
door eﬀec#eve leden. HAM VZW streeE naar een Raad van Bestuur van 7 leden in normale omstandigheden
en wil expliciet zorgen voor een vernieuwing van zijn leden.
Vanaf heden bestaat de RvB uit volgende leden:
Hilde Braet

Voorzi`er

Daniela D’Oosterlinck

Penningmeester

Werner Gilson

Secretaris

Eﬀec#eve leden ( = zij die ac#ef meewerken aan de doelstellingen van HAM en hun lidgeld betaald hebben )
hebben dezelfde rechten en plichten als de leden van de RvB.

Vanaf 2016 loopt een bestuursmandaat voor maximum 5 jaar, maar dit kan via verkiezing verlengd worden op
de algemene vergadering. Nieuwe of hernieuwde kandidaturen moeten door de beperkte Raad van Bestuur
met inbreng van de eﬀec#eve leden aanvaard worden.
De Raad van Bestuur beslist collegiaal en is ten opzichte van de Algemene Vergadering collec#ef
verantwoording verschuldigd voor zijn bestuur.
Ar#kel 18 wordt als volgt gewijzigd :
Voor al wat niet in de statuten vermeld is , zijn de bepalingen van de wet van 27 juni 1921 , de wet van 2 mei
2002 en de daarop volgende we`en en KB’s op de verenigingen zonder winstoogmerk , van toepassing

