HUISHOUDELIJK REGLEMENT
HONEST ARTS MOVEMENT VZW
HAM VZW

Reglement toekenning Louis Paul Boonprijs

Artikel 1
De VZW Honest Arts Movement heeft als statutair doel o.a. het uitreiken van de Louis Paul Boonprijs
(conform artikel 2.4. van de statuten). Aldus heeft alleen de VZW HAM het recht deze prijs toe te
kennen en uit te reiken. Noch de erven Boon, noch enige vereniging of openbare instelling hebben
het recht om de benaming Louis Paul Boonprijs toe te kennen, uit te reiken of te gebruiken. Het
copyright is dus in de meest absolute zin te begrijpen. Bij een eventuele ontbinding en vereffening
van de VZW HAM zal de Louis Paul Boonprijs behoren tot het netto-actief van de vereniging en aldus
overgaan naar een vereniging met gelijkaardig doel (conform artikel 10 van de statuten).
Het is de dwingende plicht van de Raad van Bestuur om daarop nauwgezet toe te zien en bij
eventuele inbreuken op dit eigendomsrecht de gepaste maatregelen te treffen, gerechtelijke
procedure inbegrepen.
Artikel 2
Het is aangewezen de prijs jaarlijks toe te kennen, doch het is geen dwingende verplichting . De prijs
geldt voor het leven. De raad van Bestuur zal van heden beroep doen op een externe
multidisciplinaire vakjury. Deze multidisciplinaire vakjury kan elk jaar gekozen worden en bestaat uit
4 juryleden. Daarnaast hebben de effectieve leden samen 1 stem zodat in principe het aantal
stemmen oneven is.
Deze werkwijze start vanaf de toekenning voor een periode van 3 jaar en ze kan daarna mits gewone
meerderheid op de algemene vergadering bestendigd worden.
Er wordt gestreefd naar een gelijkaardige verdeling van de kunstvormen conform de historiek van
VZW HAM, waarbij het multidisciplinaire aspect in acht genomen wordt. De verhoudingen van de
verschillende expressievormen moeten uitgebalanceerd blijven , zoals ze zich tussen 1972 en 2012
hebben voorgedaan, zonder uitsluiting van nieuwe of toekomstige expressievormen van en in de
kunst.

Artikel 3.
Elk effectief lid (voor zover aan de voorwaarden van de statuten voldaan is op datum van de
Algemene Vergadering) heeft de mogelijkheid één kandidatuur in te dienen voor de Louis Paul
Boonprijs. De kandidaturen mogen elk jaar opnieuw ingediend worden.
De volgende personen zijn uitgesloten van de kandidatuur van de Louis Paul Boonprijs : de stichtersbestuurders , effectieve leden en de bestuurders die op datum van hun benoeming geen laureaat zijn
van de Louis Paul Boonprijs, alsook de bestuurders en effectieve leden die ontslag genomen hebben ,
gekregen hebben of aan wie een eervol ontslag verleend werd.
Artikel 4
Alle kandidaturen moeten elk jaar bij de secretaris van de vereniging worden ingediend , hetzij
schriftelijk , hetzij via e-communicatie en dit ten laatste 3 dagen voor de algemene vergadering die
plaats vindt in het vierde kwartaal met de bedoeling om een laureaat te kiezen voor het volgende
kalenderjaar.
De multidisciplinaire vakjury maakt de laureaat bekend ten laatste op 15 januari van het kalenderjaar
volgend op de Algemene Vergadering.
De Algemene Vergadering kan al vooraf ingediende kandidaturen afkeuren bij meerderheid van
stemmen.
Artikel 5
De uitreiking heeft plaats voor 1 mei van hetzelfde kalenderjaar. Bij eventuele overmacht kan de
uitreiking verdaagd worden tot 30 juni van hetzelfde kalenderjaar.

Artikel 6
De bestuurders , effectieve leden en de externe juryleden zijn doorheen de gehele procedure tot
geheimhouding verplicht en dienen steeds te handelen in eer en geweten. Andere personen, in casu
leden worden beschouwd als waarnemers. Zij kunnen deelnemen aan de discussies maar hebben
geen stemrecht. Zij zijn eveneens tot geheimhouding verplicht en handelen in eer en geweten.

Artikel 7
7.1.
De toekenning van de Louis Paul Boonprijs kan slechts geldig gebeuren indien een even aantal
vakjuryleden met een minimum van vier aanwezig zijn. In geval van een ex-aequo hebben de
bestuurders samen één stem (de bestuurders samen hebben dus maar één stem).
7.2.
Elke kandidatuur wordt verdedigd door één of meerdere bestuurders of effectieve leden tijdens de
algemene vergadering van het vierde kwartaal.
Er volgt een bespreking van de kandidaturen die worden voorgesteld.
Het motto van VZW HAM “in al onze manifestaties willen wij de binding met de mens
beklemtonen”, is een belangrijk criterium en wensen wij ook blijvend centraal te stellen in de
toekenning van de Louis Paul Boonprijs.
7.3.
De multidisciplinaire vakjury maakt zijn keuze volledig onafhankelijk uit de binnengekomen
kandidaturen. Als de vakjury meent dat er geen enkele kandidatuur voldoet aan de criteria van VZW
HAM , kan besloten worden om dat jaar geen laureaat voor de Louis Paul Boonprijs te kiezen.
Hier wordt ook verwezen naar punt 7.1. hierboven.

7.4.
Eens de stemming afgesloten, is de toekenning definitief en wordt ze gesteund door alle bestuurders.
De Raad van Bestuur is immers een collegiaal orgaan.
Artikel 8
De laureaat wordt onmiddellijk op de hoogte gebracht van de toekenning. Nadien wordt de naam
aan de media bekend gemaakt. De erven Boon worden eveneens tegelijkertijd op de hoogte gesteld
van de toekenning.
De datum van de viering wordt vastgesteld door de Raad van Bestuur, die verantwoordelijk is voor de
uitvoering ervan.
Goedgekeurd op de vergadering van de Raad van bestuur dd. 22 oktober 2015
Volgende handtekeningen van de bestuurders. Voor akkoord.

