V.Z.W

Huishoudelijk reglement
TITEL I : BENAMING EN ZETEL
Art. 1
-

De vereniging werd opgericht onder de benaming: Lak@rt – kunstenaarscollectief
Laarne – Kalken V.Z.W afgekort Lak@rt V.Z.W. te Laarne op 05/01/2015

Art. 2
-

Lak@rt is een V.Z.W.
De statuten zoals verschenen in het Belgisch staatsblad op 06/01/2015 en de latere
aanvullingen en wijzigingen zijn bindend voor alle leden.
Dit huishoudelijk reglement is aanvullend en bindend voor alle leden van de vereniging,
voor zover ze niet in tegenspraak zijn met de statuten van de vereniging, welke
verschenen zijn in het Belgisch staatsblad. In dit geval zijn de statuten bindend.

Art. 3
-

-

De zetel van de vereniging is gevestigd in Vlaanderen. Hij kan worden overgeplaatst naar
een andere plaats in Vlaanderen bij eenvoudige beslissing van de “algemene
vergadering”. Heden is hij gevestigd te Laarne – 9270 Warande 84 .
Deze vereniging ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement van Oost Vlaanderen.

Art 4
-

De vereniging is erkend door het gemeentebestuur van Laarne/Kalken

TITEL II : DOEL EN ACTIESECTOR
Art. 5
-

-

Lak@rt is een collectief opgericht door en voor kunstenaars van voornamelijk Laarne –
Kalken.
Het kunstenaarscollectief heeft tot doel het bevorderen en stimuleren van kunst door de
beoefenaars in al haar vormen en zo bijdragen tot de verbreding en verdieping van de
individuele en collectieve kunstbeleving en beoefening.
We willen kunstenaars op de kaart zetten in Laarne/Kalken
De werken van de leden meer bekendheid geven.

-

-

Zoveel mogelijk inspraak geven aan de leden.
Open staan voor alle kunstvormen, dus niet alleen de beeldende kunst, woord-, muziek,
dans- en andere kunstenaars zijn zeker welkom.
Niet in het vaarwater komen van bestaande verenigingen in Laarne/Kalken zoals muziek,
toneel etc. maar met hen samenwerken.
Activiteiten of projecten opzetten die als individu niet haalbaar zijn vb.
groepstentoonstelling, lezingen, bezoek tentoonstellingen, kunstwandel- of fietsroute
organiseren.
Activiteiten of projecten organiseren die kunst dichter bij de inwoners van de gemeente
brengt.
Steun verlenen en/of aansluiten bij initiatieven van de gemeente of andere organisaties in
verband met kunst. vb WAK (Week van de amateurkunsten).
Ons goed voelen bij elkaar, elkaar inspireren, voedingsbodem zijn voor creativiteit.

Art. 6
De verkoop van eigen werk tijdens activiteiten van het kunstenaarscollectief is
toegelaten, mits goedkeuring van het “adviescomité”. De opbrengst van de werken gaat
naar de kunstenaar. Tenzij “de raad van bestuur” dit voor een activiteit anders bepaalt.

-

Art. 7
Deelname aan de georganiseerde activiteiten is vrij. Er kan een (kostendekkende)
bijdrage worden gevraagd aan de deelnemende leden.

-

Art. 8
De leden en hun eventuele rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van het
kunstenaarscollectief, hebben geen recht op een aandeel in de behaalde winsten en
kunnen geen opbrengsten halen uit het kunstenaarscollectief waardoor zij zich
individueel verrijken. Bij uittreding, uitsluiting of overlijden kunnen zij nooit teruggave of
vergoeding vorderen voor gestorte bijdragen of gedane inbrengen. (zie statuten)

-

Art. 9
De leden geven toestemming aan het kunstenaarscollectief om de verstrekte
afbeeldingen van hun werk en beeldmateriaal gemaakt tijdens activiteiten van het
kunstenaarscollectief te gebruiken ten bate van het kunstenaarscollectief, zolang zij lid
zijn en nadien tot de voorraad van de drager uitgeput is.

-

TITEL III : STRUCTUUR
Art. 10
-

De vereniging is een v.z.w.. met volgende structuur:
o Het hoogste gezagsorgaan van de v.z.w is de “algemene vergadering”. De leden
van de “algemene vergadering” worden “werkende leden” genoemd.
o De algemene vergadering benoemt een “adviescomité” welke instaat voor de
werking van de vereniging.
o De leden van het “adviescomité” zijn de “werkende leden“ eventueel aangevuld met
“toegetreden leden” welke door de “algemene vergadering” benoemd zijn.
o De samenstelling van het adviescomité wordt als aanhangsel van dit reglement
bewaard in de zetel van het kunstenaarscollectief.
o De “algemene vergadering” benoemt de “Raad van bestuur” van de vereniging welke
instaat voor het besturen van de vereniging.
o De (gewone) leden van de vereniging worden in de statuten “toegetreden leden”
genoemd.

TITEL IV : ALGEMENE VERGADERING
Art. 11
-

De “algemene vergadering” is samengesteld uit alle “werkende leden” en wordt
voorgezeten door de voorzitter, of indien deze afwezig, door een ander lid van de “raad
van bestuur”.

Art 12
-

-

Elk lid beschikt over 1 stem.
Ieder werkend lid kan zich laten vertegenwoordigen door een ander werkend lid per
schriftelijke volmacht, zonder dat evenwel een lid houder mag zijn van meer dan één
volmacht
Minimum 2/3 van de leden zijn woonachtig in Laarne of Kalken.

Art. 13
- De “algemene vergadering” is bevoegd voor:
o Benoeming en afzetting van de “raad van bestuur”
o Benoeming en afzetting van leden van de “algemene vergadering”
o Uitsluiting van leden
o Goedkeuring van begroting en rekeningen
o Wijziging van de statuten
o Wijziging van het doel van het kunstenaarscollectief
o Ontbinden van het kunstenaarscollectief en bepaling van de bestemming van de
goederen.
o Alle taken die hen door de statuten worden toevertrouwd
o Alle taken die hen door de Wet op de vzw van 27 juni 1921, gewijzigd door de Wet
van 2 mei 2002 en latere wetwijzigingen worden toevertrouwd.

TITIEL V : ADVIESCOMITÉ
Art. 14
- Het “adviescomité” vergadert op bijeenroeping door de voorzitter.
- De voorzitter is gehouden het bestuur bijeen te roepen:
o Minstens 4 x per jaar, op nader en in onderling overleg te bepalen data.
o Op verzoek van minimaal 2 leden van het “adviescomité”
o Op verzoek van minimaal 4 leden (toegetreden leden)
o Er kunnen gewone leden uitgenodigd worden op een vergadering van het
adviescomité, maar deze hebben geen stemrecht op die vergadering.
o Minimum 2/3 van de leden zijn woonachtig in Laarne of Kalken.

Art 15
-

De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of, indien deze afwezig is, door een
ander lid van de “raad van bestuur”.

Art 16
-

Het “adviescomité” kan slechts beslissen indien ten minste de helft van de leden van het
adviescomité aanwezig is.

Art. 17

Van elke vergadering van het “adviescomité” worden notulen opgemaakt.
De notulen van het “adviescomité” worden opgenomen in een ter zetel van de
vereniging gehouden bijzonder register.
Ieder lid van het “adviescomité” ontvangt de notulen van de vergadering.

-

TITEL VI : RAAD VANBESTUUR
Art. 18
-

De “raad van bestuur” is bevoegd voor:
o voor het financieel en administratief beleid van het kunstenaarscollectief.
o de verdeling van volgende mandaten:
• voorzitter,
• ondervoorzitter
• secretaris
• penningmeester

Art 19
- De “raad van bestuur” wordt voorgezeten door de voorzitter, bij diens afwezigheid door de
-

ondervoorzitter
De “raad van bestuur” wordt bijeengeroepen door de voorzitter telkens het belang van het
kunstenaarscollectief zulks vereist.
Van elke vergadering van de “raad van bestuur” worden notulen opgemaakt.
De notulen van de “raad van bestuur” worden opgenomen in een ter zetel van de
vereniging gehouden bijzonder register.
De leden van de algemene vergadering hebben inzagerecht in deze notulen.

TITEL VII : TOEGETREDEN LEDEN (= gewone leden)
Art. 20
-

Minimum 50 % van de leden zijn woonachtig in Laarne of Kalken.

Art. 21
-

Nieuwe leden worden door de “raad van bestuur” aangenomen conform de door de
“algemene vergadering” goedgekeurde toelatingsprocedure.

Art. 22
-

Door het betalen van het jaarlijkse lidgeld bewijst men zijn lidmaatschap.
Een lid dat zijn jaarlijkse bijdrage niet betaalt wordt geacht ontslag te nemen.

Art. 23
-

Elk toegetreden lid kan op elk moment ontslag nemen uit de V.Z.W. volgens de
bepalingen van de statuten.
Het lidmaatschap van een toegetreden lid eindigt van rechtswege bij het overlijden van
dat toegetreden lid.

Art 24
-

Door het aanvaarden van het lidmaatschap aanvaarden de leden de “statuten van de
v.z.w.” en dit “huishoudelijk reglement”.

Art. 25
-

Geen enkel lid mag, zonder schriftelijke toestemming van “de raad van bestuur”, de
naam van het kunstenaarscollectief voor individueel voordeel gebruiken.

-

Als een lid de naam van het kunstenaarscollectief gebruikt voor een eigen activiteit wordt
deze activiteit opgenomen in het jaarverslag van de “algemene vergadering” als activiteit
van de vereniging.

Art. 26
-

Leden die door hun uitlatingen, gedragingen de belangen van het kunstenaarscollectief
schaden, kunnen worden uitgesloten. De “algemene vergadering” kan beslissen om een
lid uit te sluiten.

Art. 27
-

De “ledenvergadering” is samengesteld uit alle leden “(toegetreden leden + werkende
leden + raad van bestuur) en wordt voorgezeten door de voorzitter, of indien deze
afwezig is, door een ander lid van de “raad van bestuur”.

Art. 28
-

De “ledenvergadering” wordt bijeengeroepen door de “raad van bestuur” om:
o de leden te informeren over de werking van de vereniging
o de leden te bevragen over de werking van de vereniging
o de “leden van de algemene vergadering” te kiezen volgens de bepalingen van de
statuten.

Art. 29
-

De notulen van de leden vergaderingen worden opgenomen in een ter zetel van de
vereniging gehouden bijzonder register.
Alle leden ontvangen het verslag per email.

TITIEL VIII : FINANCIEEL BELEID

Art. 30
-

De “raad van bestuur” zal, voor zover niet in strijd met de statuten instaan voor het
verwerven van sponsoring en financiële ondersteuning van het kunstenaarscollectief.

Art. 31
-

Alle kosten (vb. huur zaal, verzekeringen, reclame, enz.) voor het opzetten van een
groepstentoonstelling onder de naam van Lak@rt zijn ten laste van de deelnemenede
leden, alsook de opbrengsten, tenzij anders beslist door de “raad van bestuur”

Art. 32
-

Het opstellen van de begroting en het financieel verslag is een bevoegdheid van de
penningmeester, in overleg met de “raad van bestuur”.

Art. 33
-

Het bedrag voor lidmaatschap wordt in het begin van het werkjaar door de “algemene
vergadering” vastgelegd.

Art. 34
-

De bankrekeningen worden geopend op naam van “Lak@rt vzw” met volmacht aan de
voorzitter, ondervoorzitter en bestuurder.

Art. 35
-

Het kunstenaarscollectief mag geen schulden maken, noch leningen aangaan.

TITEL IX : VERZEKERINGEN (nog aan te passen eens we een VZW zijn)

Art. 36
-

De polissen liggen ter inzage op de zetel van de vereniging

Art. 37
-

Een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (organisatie van tentoonstellingen) werd
afgesloten bij Ethias (Prins Bisschopssingel 73 3500 Hasselt).
Een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid “bestuurders” werd afgesloten bij Ethias
(Prins Bisschopssingel 73 3500 Hasselt).
Een verzekering

Art. 38
-

De kunstwerken zijn niet verzekerd, noch tegen diefstal, noch tegen schade aan de werken
tijdens een activiteit (tentoonstelling) van de vereniging. Indien gewenst, kan men zelf
daarvoor een verzekering afsluiten.

Art. 39
-

Ieder lid is verantwoordelijk voor zijn werken.
Op geen enkel moment kan een lid de vereniging of een ander lid van de vereniging
aansprakelijk stellen voor diefstal of schade aan een werk, zelfs indien de betrokkene
verantwoordelijk was voor de permanentie tijdens de activiteit (tentoonstelling)

TITEL X : SLOTBEPALINGEN
Art. 40
-

Wat niet in de statuten of dit reglement is opgenomen, wordt afgehandeld door de
wetgeving op V.Z.W.. Wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002 en
latere wetswijzigingen.

Art. 41
-

De statuten en dit huishoudelijk reglement liggen ter inzage op de zetel van de vereniging
De statuten en dit huishoudelijk reglement kan gedownload worden op de website van de
vereniging www.lakart.be

