HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET FAAD
Artikel 1.
§1. Het Forum van Afgestudeerden Archivistiek en Hedendaags Documentbeheer
(FAAD) verenigt de alumni van de Gespecialiseerde Master in de Archivistiek: Erfgoedbeheer en
Hedendaags Documentbeheer, hierna de opleiding genoemd, en zijn voorgangers.
§2. Het FAAD wordt opgevat als een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid met als
contactadres Vrije Universiteit Brussel, Universiteitsarchief, Pleinlaan 2, 1050 Brussel.
§3. De vereniging heeft als doelstellingen de contacten tussen de afgestudeerden te versterken; de
opleiding en haar afgestudeerden een grotere bekendheid te geven; de opgebouwde expertise van
de afgestudeerden terug te koppelen naar de opleiding en haar afgestudeerden en de uitwisseling
van vakkennis en praktijkervaring samen met permanente bijscholing te stimuleren.
§4. Afgestudeerden worden automatisch lid. Het lidmaatschap is gratis. Afgestudeerden kunnen
hun lidmaatschap van het FAAD opzeggen op het contactadres.
§5. Het FAAD kent volgende organen: een Algemene Vergadering, een Stuurgroep en
Projectgroepen. Het FAAD wordt logistiek en administratief geruggensteund door de opleiding
en door het Universiteitsarchief van de Vrije Universiteit Brussel voor zover hun mogelijkheden
dit toelaten.
Artikel 2
§1. De Algemene Vergadering van het FAAD wordt gevormd door alle afgestudeerden van de
opleiding en haar voorgangers.
§2. De Algemene Vergadering houdt haar bijeenkomst tijdens de FAAD-studiedag.
§3. De voorzitter van het FAAD brengt tijdens de Algemene Vergadering verslag uit en houdt
rekening met de suggesties van de leden van de Algemene Vergadering.
§4. De Stuurgroep van het FAAD kan beslissen tot een buitengewone bijeenroeping van de
Algemene Vergadering, wanneer zij dit wenselijk zou achten.
Artikel 3
§1. De Stuurgroep wordt om de vier jaar door de Algemene Vergadering verkozen.
§2. Elke afgestudeerde kan zich kandidaat stellen om in de Stuurgroep te zetelen nadat de
uittredende Stuurgroep hiertoe heeft opgeroepen, respectievelijk als lid, secretaris en voorzitter.
§3. De verkozen Stuurgroep kan binnen de duur van haar bestuurstermijn één of meerdere leden
van de Algemene Vergadering coöpteren als lid van de Stuurgroep.
§4. De Stuurgroep telt minimum 6 leden en maximum 12 leden.
§5. De leden van de Stuurgroep treden op ten persoonlijke titel.
§6. De voorzitter van de opleiding of diens afgevaardigde maakt automatisch deel uit van de
Stuurgroep.
§7. Uittredende leden van de Stuurgroep zijn herkiesbaar.
§8. De Stuurgroep komt tenminste drie maal per jaar samen. Er worden geen zitpenningen
uitgekeerd.
§9. Elk lid dat gedurende drie opeenvolgende bijeenkomsten zonder verwittiging afwezig is,
wordt beschouwd als ontslaggevend.

§10. De Stuurgroep is belast met de algemene coördinatie en werking van het FAAD. Ze streeft
ernaar jaarlijks één studiedag te organiseren.
Artikel 4
§1. De Stuurgroep kan beslissen om voor de realisatie van welbepaalde doeleinden
projectgroepen in het leven te roepen.
§2. Een projectgroep wordt samengesteld uit één of meerdere leden van de Stuurgroep en/of één
of meerdere leden van het FAAD, die niet in de Stuurgroep zetelen.
§3. De Stuurgroep heft de projectgroepen op van zodra hun doel bereikt is.
Artikel 5.
§1. Het statisch archief van de vereniging wordt overgedragen aan het Universiteitsarchief van de
Vrije Universiteit Brussel.
§2. Het dynamisch archief wordt bijgehouden door de secretaris.
Artikel 6.
§1. Wijzigingen aan het huishoudelijk reglement gaan uit van de Stuurgroep en worden door de
Algemene Vergadering bekrachtigd.
§2. Het FAAD kan ontbonden worden door een beslissing van de Algemene Vergadering, die
daartoe speciaal wordt bijeengeroepen door de Stuurgroep of als twee derde van de leden van de
Algemene Vergadering daarom verzoekt. Het bericht van bijeenroeping vermeldt de redenenen
voor de bijeenroeping.
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