HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Voorliggend huishoudelijk reglement is een aanvulling op de statuten van de vereniging en telt als document om te
voldoen aan de informatieplicht.
Art. 1. De vereniging heeft tot doel:
 Het ijveren voor een bredere kennis van en belangstelling voor het cultureel, landschappelijk, bouwkundig
en historisch patrimonium van de deelgemeente Hingene, met als dorpskernen Hingene, Wintam,
Eikevliet en Nattenhaasdonk;
 Het bevorderen van de studie van de plaatselijke geschiedschrijving en alle andere aspecten van de
heemkunde zoals archeologie, genealogie, volkskunde, industriële archeologie op zeer regionaal vlak;
 Het aanleggen van een brede documentatie over de geschiedenis van onze eigen regio;
 Het aanleggen van een beeldbank en deze delen met geïnteresseerden;
 Aandacht hebben en opkomen voor het behoud en de bescherming van het regionale erfgoed in ons
werkgebied;
 Het organiseren van voordrachten, lezingen, tentoonstellingen en allerhande initiatieven over feiten,
gebeurtenissen, personen, … in verband met de gemeente Hingene.
 Het verzamelen en/of verwerven door schenking, aankoop of anderszins van documenten, voorwerpen,
publicaties, … over de gemeente Hingene, in de ruimste zin van het woord;
 Het veilig stellen het eigen archief;
 Samenwerken met andere vereniging met een gelijkaardig doel, o.m. voor activiteiten buiten het
werkgebied;
 Heemkunde tot een breder publiek open te stellen;
 Organiseren van socio-culturele activiteiten, zoals een buurtfeest, barbecue, ledenfeest of meewerken met
andere vereniging met een gelijkaardig doel;
 Het verenigingsleven uit Hingene, Wintam en Eikevliet te bevorderen door middel van lidmaatschap, het
kenbaar maken van activiteiten op de website of social media, …;
Art. 2. De Orde van Hingene is als vereniging niet gebonden aan enige politieke partij. Niemand kan uit de
vereniging geweerd worden op grond van zijn filosofische of ideologische overtuiging.
Art. 3. Wijzigingen aan dit reglement kunnen door de Raad van Bestuur worden aangebracht met een eenvoudige
meerderheid van stemmen als ten minste de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.

Ledenvergadering
Art. 4. Alleen leden aangesloten bij de Orde van Hingene zijn stemgerechtigd op de Ledenvergadering.
Sympathisanten kunnen toegelaten worden op de vergadering, maar hebben geen stem.
Art. 5. De Ledenvergadering wordt samengeroepen op initiatief van de voorzitter of op verzoek van tenminste twee
bestuursleden of op vraag van de leden. Voor de agenda kan elk lid voorstellen indienen bij de voorzitter tot tien
dagen vóór de vergadering. Bijkomende agendapunten dienen tenminste drie werkdagen vóór de vergadering naar
elk lid te worden gestuurd.
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Art. 6. De vergadering van de Ledenvergadering wordt voorgezeten door de voorzitter. Bij afwezigheid treedt het
oudste aanwezige bestuurslid van de RvB in zijn plaats op.
Art. 7. De stemmingen gebeuren bij handopsteken.

Raad van bestuur
Art. 8. De Raad van Bestuur (RvB) kiest onder zijn leden een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en
een penningmeester. Daarnaast kunnen nog een aantal bestuurders voor een aantal welomschreven taken
aangeduid worden: Organisatieverantwoordelijke, Public Relations, Ledenadministratie, Research, ...
Art. 9. De taakverdeling van de functies binnen de Raad van Bestuur is de volgende:
De voorzitter stelt de agenda van de Raad van Bestuur op en roept de vergadering bijeen. Hij heeft samen met
de penningmeester mandaat voor het beheer van de bancaire rekening van de vereniging en tekent samen met de
penningmeester de betalingsmandaten. De voorzitter is volmachtdrager om samen met de secretaris de
briefwisseling van de vereniging te ondertekenen en te ontvangen.
De ondervoorzitter neemt de functies van de voorzitter bij afwezigheid waar.
De penningmeester heeft samen met de voorzitter mandaat voor het beheer van de bancaire rekening van de
vzw en tekent samen met de penningmeester de betalingsmandaten. Hij zorgt voor de fondsen en plaatst zoveel
mogelijk de gelden op een renderende post- of bankrekening.
De secretaris maakt alle verslagen en mededelingen op en is volmachtdrager om samen met de voorzitter de
briefwisseling van de vereniging te ondertekenen en te ontvangen.
De organisatieverantwoordelijke is belast met de organisatie van evenementen van de onze vereniging. Hij zorgt
ervoor dat alle evenementen vlot kunnen verlopen. Hij en de voorzitter delen de eindverantwoordelijkheid.
Art. 10. De bestuurders worden benoemd voor een periode van zes jaar en hun mandaat is hernieuwbaar.
Art. 11. Aan het mandaat van een lid van de Raad van Bestuur kan voortijdig een einde komen door:
 vrijwillig of gedwongen ontslag;
 ontslag als lid van de vereniging.
Art. 12. In de schoot van de Raad van Bestuur kunnen werkgroepen opgericht worden voor het realiseren van
bepaalde projecten. Indien nodig kan hiervoor een beroep worden gedaan op externe deskundigen. Deze externen
hebben geen enkele beslissingsbevoegdheid, enkel een adviserende opdracht.
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Briefwisseling
Art. 13. Alle documenten en briefwisseling die het beheer van de kring aangaan, worden ondertekend door twee
leden van de Raad van Bestuur.
Gewone briefwisseling die ‘namens de Orde van Hingene’ wordt gevoerd, wordt ondertekend door één of twee
leden van de raad van bestuur, tenzij een ander werkend lid daartoe gemachtigd wordt door de Raad van Bestuur.

Contributie
Art. 14. Leden van de Orde van Hingene betalen jaarlijks of per werkjaar een contributie van € 5,00/persoon. De
contributies moeten ten laatste op 31 januari van datzelfde werkjaar betaald zijn. Zijn de contributies niet ontvangen
tegen 31 januari, dan vervalt het lidmaatschap bij de vereniging. Het lidmaatschap begint op 1 januari en eindigt
op 31 december. Contributies worden altijd overgeschreven op het rekeningnummer van de Orde van Hingene
(BE40 6528 2587 5563) en worden nooit cash aanvaard. Enkel in uitzonderlijke omstandigheden kan dit mogelijk
zijn, maar de uitzondering mag niet de regel worden.

Ereleden
Art. 16. Ereleden worden benoemd door de Algemene Vergadering. Zij kunnen enkel als erelid beschouwd worden
indien zij een grote betekenis hadden in de Orde van Hingene, indien zij een geschiedkundig verleden hebben met
de gemeente en daartoe hebben bijgedragen om de gemeente een boost te geven (zie addendum Erelidmaatschap
20131102).

Het huishoudelijk reglement kan enkel gewijzigd worden op de Raad van Bestuur of op de Ledenvergadering. Bij wijziging
dient de datum van wijziging aangebracht te worden.
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