Buitengewone AV HABOvzw en HAWAPvzw

Verslag van de BAV die plaatsvond op 13 augustus 2020 om 12u30, te Labo Van Waes, Legeweg 176,
8200 Brugge.

HABOvzw
Ruddershove 10A
8000 Brugge

HAWAPvzw
Ruddershove 10A
8000 Brugge

Ondernemingsnummer BE0866.767.749

Ondernemingsnummer: BE0543483872

Aanwezigen: Koen Steel (lid), Jan Claeys
(bestuurslid HABO), Georges Bru (lid), Piet
Vermeire (bestuurslid HABO), Lut Depoorter
(bestuurslid HABO), Eline Dewilde (bestuurslid
HABO), Alice Traen (kringcoördinator HABO,
geen lid van de AV)

Aanwezigen: Koen Steel (lid), Georges Bru
(bestuurslid HAWAP), Jan Claeys (lid), Lut
Depoorter (lid), Piet Vermeire (bestuurslid
HAWAP), Eline Dewilde (lid)

Verontschuldigd:
pollentier, herman
De Moerloose, Eddy
Vanhulle, BVBA
Vanhulle, Sarah
wynsberghe, jan
Vandenameele, Steffi
Janssens, Herlinde
Freson, Micheline
hoffman, peter
maryssael, guido
Fevery, Sabine

Verontschuldigd:
pollentier, herman
De Moerloose, Eddy
Vanhulle, BVBA
Vanhulle, Sarah
wynsberghe, jan
Vandenameele, Steffi
Janssens, Herlinde
Freson, Micheline
hoffman, peter
maryssael, guido
Fevery, Sabine

Volmachten: geen
Volmachten: geen

De Algemene Vergadering werd op regelmatige wijze bijeengeroepen.
Aangezien het aanwezigheidsquorum van 2/3de niet gehaald werd, kon geen geldige stemming
doorgaan.

1. Statutenwijziging
1.1. Waarom?
De nieuwe wetgeving wordt geduid (zie ppt)
Vraag Koen Steel: “Is de kring BTW-plichtig? DM zou hier in het verleden nog problemen
mee gehad hebben.”

Antw: Ja, HABO is BTW-plichtig (BTW-nummer: BE0866767749)
1.2. Wat?
Er wordt geduid wat volgens de nieuwe wetgeving concreet in onze statuten aangepast
dient te worden.
Vraag Georges Bru: Worden de onthouding afgetrokken van het aantal aanwezigen of van
het aantal stemmen?
Antw: zowel in de teller als in de noemer worden de onthoudingen afgetrokken.
Vraag Georges Bru: Het nakijken van de jaarrekening zou beter reeds voor de AV eens
gebeuren door een 2-tal leden.
Antw: Deze opmerking wordt meegenomen en er wordt gekeken of dit in het intern
reglement opgenomen kan worden.
Vraag Georges Bru: Wie zijn de leden van het bestuursorgaan?
Antw: ‘Gekende’ leden worden stilzwijgend verlengd, nieuwe leden moeten zich aanmelden
bij het bestuursorgaan.
1.3. HABO
De belangrijkste wijzigingen aan de statuten van HABOvzw worden geduid.
Opm Georges Bru: Effectieve leden zijn enkel de actieve huisartsen. Dit is goed dat dit zo is
(vroeger was dit anders).
1.4. HAWAP
Opm Koen Steel: kleiner bestuursorgaan, dat los van de WDO’s staat. Gezien de centrale
weekwacht nu ook in werking is, was dit inderdaad een goed moment om dit aan te passen.
Voorheen kon dit nog niet.
Opm Piet Vermeire ivm artikel 13b: Vroeger was het de voorzitter van HAWAP die ook deel
uitmaakt van het bestuursorgaan van HABO, en de voorzitter van HABO ook van het
bestuursorgaan van HAWAP. Voorstel om niet langer te bepalen dat dit de voorzitter moet
zijn, maar eender welk bestuurslid.
Opm Georges Bru: Dit zou dan één en dezelfde persoon kunnen zijn, en dat zou ook niet
goed zijn.
Opm Jan Claeys: Dit staat niet in de statuten van HABO, dus wat is dan de waarde ervan?
Zou ook in de statuten van HABO moeten opgenomen worden.
Opm Koen Steel: Dit zou ook een extra gecoöpteerd lid kunnen zijn.
Opm Jan Claeys: In het voorstel dat nu voorligt (met 1 persoon die in beide besturen zetelt),
vermindert de verbondenheid HABO-HAWAP.
Voorstel: “Minimum 1 persoon uit het bestuursorgaan van (HABO of HAWAP) zetelt in het
bestuursorgaan van (HAWAP of HABO), en de personen moeten onderling verschillend zijn.”
En dit opnemen in zowel de statuten van HABO als van HAWAP.
Opm Koen Steel: Hoe verloopt de kandidatuurstelling voor de wijziging van het
bestuursorgaan? Aangezien de AV per webinar zal verlopen, lijkt het extra belangrijk dat
daar goed over nagedacht wordt.
Opm Koen Steel: Kan er een coöptatie ikv functie? Bvb max 1-2 kandidaten? Kun je coöptatie
wiegeren?
Antw: Wettelijke bepalingen worden nagekeken
Opm George Bru: Wie zetelt in het bestuursorgaan vanaf 03/09?
Opm George Bru: je bent als arts verplicht om je wachtdienstbijdrage te betalen, niet om
lidgeld te betalen. Wie bepaalt het lidgeld van HAWAP?
Opm Koen Steel: in de statuten van HABO staat niets over HAWAP
Antw: staat in het intern reglement.

De vergadering werd gesloten om 14u15 uur.

