
HuÍshoudelijk reglement van de A.A.S.

Actie- en Adviesraad SolidarÍteÍt Sint-Niklaas

Artikel 1 (missie: wat men moet en wil doen; bestaansreden)

De AAS (Actie- en Adviesraad SoLidariteit) is door de gemeenteraad erkend ats GROS (GemeenteLijke Raad
voor OntwikkeLingssamenwerking). De Leden zijn verenigingen, werkzaam in Sint-Niklaas, en
geïnteresseerde inwoners, die zich inzetten voor internationale sotidariteit. De AAS is het forum waarop
de leden elkaar ontmoeten, informatie uitwisselen en debatteren over strategie en aanpak over
i nternatio na[e sa menwerki ng.

Artikel 2 (visie: hoe wil men de missie realiseren; gewenst toekomstbeeld)

Samenwerkingsverbanden tussen leden kunnen tot stand komen, waarbij men vooraI elkaars acties
versterkt. De AAS wil. de Sint-Nikl.ase bevoLking sensibíliseren rond internationa[e samenwerking. De AAS
wil. ook eên signaa[- en adviserende functie uitoefenen naar het Sint-Nikl.ase stadsbestuur toe.
Vanuit de AAS witlen we bijdragen tot de verwezenLijking van de Duurzame 0ntwikkelingsdoeLstel.Lingen
(SDG's: SustainabLe Devetopment GoaLs).

Artikel 5 (voonvaarden toetreding voor verenigingen)

Vêrenigingen, met of zonder rechtspersoonlijkheid, die l.íd witLen worden van de AAS moeten aan de
vo[gende voorwaarden vo[doen:

- hun hoofdactiviteit ontpLooien met inwoners van de stad;
een NedertandstaLige werking hebben;

- geen winstgevend of commeicieeL doel. nastreven;
: geen onderafdel.ing zijn van een andere pLaatsel.ijke vereniging of organisatíe;
- ten minste voor 4/5 uit vrijwiLtigers bestaan;

Artikel 4 (samenstelling)

51 De AAS is samengesteLd uit stemgerechtigde en niet-stemgerechtigde leden.

52 Stemgerechtigde leden zijn de aangestoten verenigíngen, vertegenwoordigd door hun afgevaardigde
of ptaatsvervanger, naar rata van 1 stem per verenigíng.

53 De A{S kan te aLten tijde externe deskundigen uitnodigen. .

54 Niet-stemgerechtigde leden zijn de schepen varÍ internationale samenwerking, de stedeLijke
ambtenaar en plaatsvervanger, de externe deskundigen en geïnteresseerde inwoners.

Artikel5 (aanvraag)

51 Een vereniging die votdoet aan de voorwaarden in artikel. 3, en die Lid van de AAS wenst te worden,
heeft een voorafgaand gesprek met het dagel.ijks bestuur van de AAS. Daarna wordt de werking
voorgeste[d op een AAS-vergaderi ng

Zij duidt een afgevaardigde en een plaatsvervanger aan die aan de volgende voorwaarden voldoen:
- minimum 1B jaar oud zijn;

geen Lid zijn van de gemeenteraad;
- niet meer dan L vereniging vertegenwoordigen;
- het huishoudeLijk reg[ementonderschrijven.

Ten laatste op de daaropvolgende vergadering bestist de AAS over de toetreding. Deze besLissing wordt
zo sneI mogel.ijk door de stedeLijk ambtenaar meegedeetd aan de vereniging.
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Artiket 6 (plichten en rechten)

51 ALLe verenigingen moeten zich inzetten voor de goede werking van de AAS.

52 De verenigingen hebben votgende plichten:
zich ertoe verbinden om actief mee te werken tot het realiseren van de missie en visie;

- het bijwonen van de vergaderingen; indien dit onmogeLijk is, moet de vereniging zich
u itdrukkeLijk verontschu Ld ig en;

- afgevaardigden van een vereniging diene.n hun achterban grondig te informeren over de
' werkzaamheden van de AAS. De afgevaardigden dienen ook r:egelmatig overteg te pLegen' 

binnen hun eigen organisatie inzake het opsporen van behoeften, ideeën en verwachtingen
met betrekking tot het Sint-Niklase beleid voor internationate samenwerking.

53 De verenigingen hebben votgende rechten: .'

- spreekrecht op a[[e vergaderingen van de AAS;

stemrecht op de vergaderingen van de AAS;

inzagerecht in atte documenten en dossiers die het stadsbestuur'ter beschikking stett van

de AAS.

Artikel 7 (ontslag)

51 Aan het Lidmaatschap van een vereniging komt een einde door:
- 3 onwettige afiruezigheden in 1 werkjaar: het dagelijks bestuur zal de afwezigheden

vaststetlen, contact opnemen met de organisatie en het eventueel ontstag schríftel.ijk
meede[en;

- ontbinding van de aangêsloten vereniging;
- de vaststeLling dat de vereniging de goede werking of de naam van de AAS schade

berokkent, op basis van een gemotiveerde beslissing die, op voorstel van het dagetijks
bestuur, bij 2/3 meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde Leden wordt genomen.

Destopzetting van het lidmaatschap impticeert dat de vereniging geen beroep meer kan doen op

subsidies in het kader van het subsidieregtement lnternationate Samenwerking.

52 Aan het lidmaatschap van de afgevaai"digde of de plaatsvervanger komt een eindé door:
het intrekken.van de opdracht door de vereniging die hij/zíj vertegenwoordigt (schrifteLijk

aan het DageLijks Bestuufl;
het ontstag van de betrokkene zelf uit de vereniging of de AAS ( schrifteLijk aan het
Dagetijks Bestuur).

Artikel 8 (vergaderingen)

51 De AAS vergadert minstens 5 maal per jaar, in onderLinge afspraak.

52 De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of een lid van,het Dagelijks Bestuur.

Bij bestissing van de stemgerechtigde Leden kan de dagorde gewijzigd en/of een nieuw punt toegevoegd
worden.

93 De leden worden minstens 8 dagen voor de vergadering uitgenodigd.

Artikel. 9 (dagel,iiks bestuur)

5L De vergadering duidt om de 5 jaar een dageLijks bestuur aan. Dit bestaat uit maximum 5 Leden

(voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, penningmeester en stedeLijk ambtenaar). Het dageLijks bestuur

verdeett onderting de taken.
De Leden van het drg.tijk; l.stuur, met uitzondering van de stedeLijk ambtenaar, mogen niet bij de

Stad si nt-N iktaas tewerkgestetd zijn.
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De stedeLijk ambtehaar verspreidt de uitnodigingen en de verstagen van de AAS.

52 De taken van het dagel.ij,ks bestuur zijn:
- het voorbereiden Van vergaderihgen;
- het opsteLlen van de jaarpLanning;

- het vertegenwoordigen van de AAS in externe reLatÍes;
- het onderhouden van contacten met het stadsbestuur.

Artiket 10 (beslissingen)

51 De vergadering besList geLdig, ongeacht het aantaI aanwezige stemgerechtigde Leden.

52 Bij het nemen van bestissingen zaI men streven naar consensus.
Komt men tot geen consensus, dan wordt de beslissing genomen bij een 2/3 meerderheid van de
aanwezige stemgerechtigde leden.

Artiket 11 (wijzigingen)

Wijzigingen aan het huishoudel.ijk regtement of het subsidiereg[ement vereisen een aanwezigheid van
Vzvan de sterngerechtigde leden en 2/3 van de stemmen.
lndien niet de heLft van de stemgerechtigde leden aanwezig is, wordt ten vroegste na 8 dagen een
tweede vergadering bel.egd, waar ongeacht het aantaI aanwezigen kan worden bestist.

Artiket 1 2 (inwerkingtreding)

Dit huishoudetijk regLement treedt in werking op 17 oktober 20X.6.

Voor akkoord (naam vereniging, naam ondertekenaar, handtekening en datum)
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