




BEGUNSTIGERS

Artikel 7.

Degenen die begunstiger van de vereniging willen worden, dienen zich tot de ledenadministrateur te

wenden. De bijdrage van begunstigers bedraagt tenminste viermaal de contributie.
Begunstigers ontvangen gratis het verenigingsblad.

CONTRIBUTIES

Artikel 8.

1. Ieder lid betaalt een jaarlijkse contributie.

2. Ieder nieuw lid betaalt bovendien een inschrijfgeld.

3. Het inschrijfgeld en de contributie worden jaarlijks op voorstel van het bestuur door de Algemene

Vergadering vastgesteld. Leden jonger dan 18 jaar betalen een aangepaste contributie en inschrijfgeld.

4. In bijzondere gevallen kan op voorstel van het bestuur de voor het lopende jaar vastgestelde contributie
door de Algemene Vergadering worden gewijzigd. Een lid, voor wie een dergelijke wijziging aanleiding

is het lidmaatschap op te zeggen, ontvangt de contributie naar rato van het nog resterende deel van het
jaar terug.

5. Bij toetreding ná 1 juli behoeft over het lopende verenigingsjaar slechts de halve contributie te worden
voldaan.

Bij toetreding ná 1 november behoeft over het lopende verenigingsjaar geen contributie meer te worden
betaald, mits de contributie voor het komende jaar tegelijk met de toetreding is voldaan.

6. De contributie dient vóór 1 maart van het lopende verenigingsjaar te zijn ontvangen door de
penningmeester. Na deze datum wordt het lid éénmaal schriftelijk aangespoord, zijn betaling alsnog

binnen één maand te verzorgen. Bij in gebreke blijven hiervan wordt het lidmaatschap automatisch

beëindigd. Toelating als lid van de vereniging is dan nog slechts mogelijk ná betaling van het
inschrijfgeld en de verschuldigde contributie van het betreffende jaar.

7. Vervallen.
8. Het bestuur is bevoegd in incidentele gevallen van het bovenstaande af te wijken als bijzondere

omstandigheden daartoe aanleiding geven.

BESTUURSSAMENSTELLING EN VERKIEZING

Artikel 9.

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en tenminste vier leden.

Ingeval het bestuur wijziging van het aantal bestuursleden wenselijk acht, zal het bestuur uiterlijk twee

weken vóór de datum van de Algemene Vergadering waarin de verkiezing zal plaatsvinden, dit aan de leden

mededelen met opgave van de door het bestuur voorgestelde kandidaten.

Artikel 10.

Elk jaar treden die bestuursleden af, die volgens rooster zijn aangewezen (de eerste maal bij loting

opgemaakt) zodat na drie jaar ieder bestuurslid zijn beurt van aftreden heeft gehad. Het rooster wordt zo

opgesteld, dat de voorzitter en de secretaris bij voorkeur niet in hetzelfde jaar aftreden.

Artikel 11.

Bij tussentijdse vacatures kan zonodig het bestuur zichzelf tijdelijk aanvullen, waarna op de eerstkomende

Algemene Vergadering in deze vacature dient te worden voorzien. Het nieuwgekozen bestuurslid neemt op
het rooster de plaats van zijn voorganger in.



Artikel 12.

De bestuursleden worden uit en door de leden gekozen uit een bindende kandidatenlijst voor een periode van

drie jaar. Zij zijn terstond herkiesbaar en worden automatisch op de kandidatenlijst geplaatst, tenzij de
kandidaat zich niet meer herkiesbaar stelt.

Artikel 13.

De bestuursverkiezing vindt plaats op de Algemene Vergadering.

Kandidaten worden gesteld;

a. door het bestuur;

b. schriftelijk door tenminste vijf leden, in een door hen ondertekende kandidaatstelling.

Kandidaten dienen een ondertekende schriftelijke verklaring te overleggen dat zij bereid zijn een

eventuele benoeming te aanvaarden.

Artikel 14.

1. De namen van de kandidaten, door het bestuur gesteld, moeten minstens twee weken vóór de Algemene
Vergadering waarin de verkiezing zal plaatsvinden, ter kennis van de leden zijn gebracht.

2. De namen van de door de leden gestelde kandidaten moeten uiterlijk één week vóór de datum van de
Algemene Vergadering bij de secretaris zijn binnengekomen.

3. Ingeval de voorzitter, de secretaris of de penningmeester aftreedt, wordt tevens vermeld welke van de
zitting hebbende bestuursleden en welke kandidaten eventueel bereid zijn deze functie op zich te nemen.

4. De kandidatenlijst wordt zodanig opgesteld dat daarin per vacature in volgorde de namen van de
kandidaten worden genoemd.

Artikel 15.

1. Indien voor een vacature slechts één kandidaat is gesteld, geldt deze als gekozen.
2. Over alle kandidaten per vacature wordt gelijktijdig gestemd. De kandidaat op wie het grootste aantal

geldige stemmen is uitgebracht, is gekozen. Ingeval van staking der stemmen zal een herstemming
plaatsvinden tussen de kandidaten op wie eenzelfde hoogste aantal geldige stemmen is uitgebracht.

Staken de stemmen opnieuw, dan beslist het lot.

Artikel 16.

Afgetreden bestuursleden dragen dadelijk na afloop van de Algemene Vergadering hun mandaat over aan de

nieuw gekozenen. Zij dragen zo spoedig mogelijk de onder hen berustende verenigingseigendommen over

aan hun opvolgers.

Artikel 17.

Bij aftreden van het bestuur is het verplicht zoveel mogelijk de lopende zaken af te doen tot de verkiezing

van een nieuw bestuur heeft plaatsgevonden. Tot het doen houden van deze verkiezing schrijft het bestuur

ten spoedigste een Algemene Vergadering uit.

Omtrent kandidaatstelling enz. geldt hetzelfde als in de voorgaande artikelen is bepaald.

TAKEN VAN HET BESTUUR

Artikel 18.

1. Het bestuur is belast met de algemene leiding van de vereniging in de meest uitgebreide zin. Het bestuur
waakt over de naleving van de statuten en de reglementen en zorgt dat de besluiten van de Algemene

Vergadering worden uitgevoerd.



2. Het bestuur is bevoegd ten aanzien van het inwendig beheer en orde alle bepalingen vast te stellen die

het nodig oordeelt en die niet strijdig zijn met de statuten, de reglementen en de besluiten van de
Algemene Vergadering.

3. Het bestuur beslist in alle gevallen waarin niet door de wet, de statuten of de reglementen wordt
voorzien, en stelt de leden in de eerstkomende Algemene Vergadering van de genomen beslissing op de

hoogte.
4. Het bestuur is verplicht zijn uitgaven zoveel mogelijk te doen in overeenstemming met de posten

vastgesteld op de begroting. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging

zodanig aantekening te houden, dat daaruit te allen tijde de rechten en plichten kunnen worden gekend.

5. Het bestuur brengt op de vóór 1 juli te houden Algemene Vergadering het jaarverslag uit en geeft, onder

overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over het in het

afgelopen verenigingsjaar gevoerde beleid.

6. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 4 en 5 tenminste tien jaar lang te bewaren.

Artikel 19.

Het bestuur draagt er zorg voor, dat een authentiek afschrift van wijzigingen van de statuten en een volledig

doorlopende tekst van de gewijzigde statuten worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en
Fabrieken te Utrecht, waar ook de bij de wet voorgeschreven informatie over de bestuursleden na iedere

bestuursverkiezing wordt bijgewerkt.

TAKEN VAN DE BESTUURSLEDEN

Artikel 20.

1. De voorzitter leidt de bestuursvergaderingen en de Algemene Vergaderingen.

2. Hij ondertekent samen met de secretaris alle stukken, de vereniging betreffende, voorzover daarin

beleidszaken aan de orde zijn.
3. Het bestuur brengt op de vóór 1 juli te houden Algemene Vergadering het jaarverslag uit, nadat dit

vooraf in een bestuursvergadering is goedgekeurd.

Artikel 21.

1. De secretaris voert de correspondentie en behandelt alle stukken de vereniging betreffende, behalve die

welke de penningmeester aangaan. Hij legt alle ingekomen stukken aan het bestuur voor.

2. Hij maakt samen met de voorzitter de agenda voor de vergaderingen op, zorgt voor tijdige verzending

van de oproep aan de leden en houdt van alle vergaderingen de notulen bij.

3. Vervallen.

4. De secretaris vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid.

Artikel 22.

1. De penningmeester beheert de geldmiddelen van de vereniging en voert de administratie hiervan. Hij is

bevoegd op naam van de vereniging één of meer bankrekening(en) te houden.

2. De penningmeester int de contributies van de leden en de bijdragen van de begunstigers. Namens de

penningmeester maant de ledenadministrateur de leden zonodig aan tot het voldoen van hun geldelijke
verplichtingen en rapporteert aan het bestuur de namen van diegenen die ná aanmaning niet aan hun

verplichtingen hebben voldaan.
3. De penningmeester doet de uitgaven voor de vereniging. Behoudens met machtiging van de voorzitter

kan de penningmeester geen uitgaven doen die niet in overeenstemming zijn met de begroting.



4. De penningmeester stelt de overige bestuursleden op de hoogte van de financiën zo dikwijls deze het

verlangen, doch minstens ieder half jaar. Hij legt het bestuur aan het begin van ieder jaar een begroting
voor het volgende jaar voor die, na door het bestuur te zijn aangenomen, in de vóór 1 juli te houden

Algemene Vergadering moet worden behandeld en goedgekeurd.
5. Na afloop van het jaar sluit hij de boeken af, maakt de balans en de resultatenrekening op en stelt een

financieel verslag samen.. Na voorlopige goedkeuring door het bestuur worden balans en
resultatenrekening in handen gesteld van de volgens artikel 27 van dit reglement benoemde

kascontrolecommissie.

6. De kascontrolecommissie heeft het recht zich van de aanwezigheid van de op de balans genoteerde

bezittingen te vergewissen en zich aangaande het gevoerde beleid door de penningmeester te laten

voorlichten. De kascontrolecommissie stelt de penningmeester op de hoogte van haar inzichten; op de

Algemene Vergadering wordt door de kascontrolecommissie verslag uitgebracht.

7. De balans en de resultatenrekening worden voor de Algemene Vergadering gepubliceerd.

8. De penningmeester vervangt de secretaris bij diens afwezigheid of als deze de voorzitter vervangt.

Artikel 23.

De taken van de overige bestuursleden worden in onderling overleg geregeld.

BESTUURSVERGADERINGEN

Artikel 24.

1. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of tenminste twee bestuursleden dit wenselijk achten,

doch tenminste vier maal per jaar.
2. Rechtsgeldige besluiten kunnen alleen worden genomen, indien tenminste de helft van het aantal

bestuursleden aanwezig is. Het bestuur kan ook buiten de vergadering rechtsgeldige besluiten nemen,

mits alle bestuursleden zich schriftelijk of telefonisch over het desbetreffende voorstel hebben uitgelaten.
Indien niet alle bestuursleden bereikbaar zijn, kunnen de overige bestuursleden in spoedeisende gevallen

niettemin zodanige besluiten nemen. Deze besluiten dienen dan in de volgende bestuursvergadering
bekrachtigd of ongedaan gemaakt te worden.

3. De bestuursleden hebben ieder één stem.
4. Het bestuur neemt zijn besluiten met gewone meerderheid van stemmen. Indien bij stemming over zaken

de stemmen staken, heeft de voorzitter de beslissende stem. Bij staking der stemmen over personen
beslist het lot.

5. De voorzitter is bevoegd de beraadslaging over een aan de orde zijnd onderwerp te sluiten, tenzij de

overige bestuursleden in meerderheid anders besluiten.

6. De secretaris maakt van iedere bestuursvergadering een verslag dat op de volgende bestuursvergadering

na goedkeuring wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

WERKCOMMISSIES

Artikel 25.

1. Het bestuur kan werkcommissies met nauw omschreven taak in het leven roepen en ontbinden.

2. Een werkcommissie bestaat uit één of meerdere, en ten hoogste zeven, leden die op voordracht van het

bestuur of van tenminste vijf leden door de Algemene Vergadering worden gekozen. In iedere
werkcommissie dient bij voorkeur één bestuurslid zitting te hebben.

3. De leiding van een werkcommissie wordt door het bestuur aan een van de commissieleden opgedragen
4. Voor de leden van een werkcommissie kan door het bestuur een rooster van aftreden worden opgesteld.

De zittingsperiode kan bepaald worden al naar gelang de aard van de taak van de werkcommissie.
5. De werkcommissies zijn rekening en verantwoording schuldig aan het bestuur.



6. Iedere werkcommissie brengt jaarlijks op de vóór 1 juli te houden Algemene Vergadering verslag uit van

haar werkzaamheden. Door goedkeuring van dit verslag door de Algemene Vergadering wordt een
werkcommissie gedechargeerd van het beleid over het betrokken verenigingsjaar.

Artikel 26.

De vereniging kent de volgende werkcommissies:

a. De redactiecommissie.

Deze heeft tot taak het uitgeven van het verenigingsblad, dat in principe vier maal per jaar verschijnt. De

commissie is verantwoordelijk voor de redactionele inhoud van het verenigingsblad.

b. De technische commissie.

Deze heeft tot taak het opbouwen en instandhouden van een informatiecentrum in de ruimste zin van het

woord, dat de leden behulpzaam kan zijn bij het oplossen van technische problemen, die zich bij het

nastreven van de doelstelling van de vereniging kunnen voordoen.

c. Vervallen.

d. De evenementencommissie.

Deze heeft tot taak het organiseren van ruilbeurzen, excursies etc.

e. De bibliotheekcommissie.
Deze beheert en huisvest de verenigingsbibliotheek.

f. De jeugdcommissie.
Deze heeft tot taak het begeleiden van jeugdleden bij activiteiten in het algemeen, het organiseren van

activiteiten. Tevens heeft zij tot taak het aantal jeugdleden te stabiliseren en zo mogelijk uit te breiden.
De activiteiten van deze werkcommissies en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen voor de

leden kunnen nader worden geregeld in afzonderlijke reglementen.

KASCONTROLECOMMISSIE

Artikel 27.

De Algemene Vergadering benoemt een kascontrolecommissie ter controle van het door het bestuur
gevoerde financieel beheer, zie art. 22.

Deze kascontrolecommissie bestaat uit tenminste twee leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.
Elk jaar treedt tenminste één lid af.

Dit lid is niet binnen één jaar herkiesbaar.

VERGOEDINGEN

Artikel 28.

Voor reiskosten in het belang van de vereniging gemaakt, kunnen bestuursleden, commissieleden en andere

medewerkers, uit de verenigingskas een vergoeding ontvangen. Deze kan bestaan uit het vergoeden van

kosten voor openbaar vervoer of een door het bestuur vast te stellen kilometervergoeding, indien gebruik

wordt gemaakt van eigen vervoer. Zij kunnen tevens een vergoeding ontvangen voor de rechtstreeks met hun

werkzaamheden verband houdende andere kosten, zoals telefoon- en portokosten.

ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 29.

1. Vervallen.
2. Vervallen.



3. Aan de uitnodiging voor en de organisatie van een Algemene Vergadering die niet door het bestuur

wordt uitgeschreven, dient het bestuur volledige medewerking te verlenen. De aanvragers van een
dergelijke vergadering moeten de punten noemen die zij ter vergadering behandeld willen zien. Het

bestuur kan aan de agenda punten en voorstellen toevoegen. Indien de voorzitter van de vereniging een
dergelijke vergadering niet wenst te leiden, benoemt de vergadering een tijdelijke voorzitter.

4. Het aantal leden dat een vergadering bijeen kan roepen, bedraagt tenminste tien of een tiende deel van
het aantal stemgerechtigde leden indien dit minder dan honderd is.

5. De kosten van iedere Algemene Vergadering worden gedragen door de vereniging.

6. De agenda voor de Algemene Vergaderingen wordt door het bestuur opgesteld met inachtneming van

wat hierover in de statuten is bepaald.

7. Op schriftelijk verzoek van tenminste tien leden, of van een tiende deel der stemgerechtigde leden als dit

minder dan honderd is, is het bestuur verplicht een opgegeven punt op de agenda te plaatsen, mits dit

verzoek tenminste vier weken voor de Algemene Vergadering wordt ontvangen.

8. Wordt een verzoek om een punt op de agenda te plaatsen niet ontvangen voor de hiervoor bepaalde dag,

dan kan het bestuur alsnog besluiten het opgegeven punt op de agenda te plaatsen, mits het geen

betrekking heeft op wijziging van de statuten of van de reglementen, of op ontbinding van de vereniging.

De secretaris licht zo mogelijk onverwijld de leden schriftelijk hierover in. Heeft een dergelijke

mededeling niet plaatsgevonden, dan kan de Algemene Vergadering besluiten het opgegeven punt niet in
behandeling te nemen, dan wel het punt op de agenda van de eerstvolgende Algemene Vergadering te

plaatsen.
9. Andere dan op de agenda vermelde punten kunnen wel in behandeling worden genomen, maar besluiten

daarover kunnen slechts worden genomen indien de urgentie ervan voor of tijdens de vergadering wordt
uitgesproken met 2/3 meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Onder urgentievoorstellen

worden verstaan die voorstellen welke hun aanleiding vinden in bijzondere omstandigheden van
spoedeisende aard, die zich eerst na de oproep voor de vergadering hebben voorgedaan. In geen geval

kan op deze wijze een besluit worden genomen over wijziging van de statuten of de reglementen of over
ontbinding van de vereniging.

10. Aan het einde van elke vergadering wordt de aanwezige leden gelegenheid gegeven tot het stellen van

vragen en het doen van mededelingen.

Artikel 30.

Tot de Algemene Vergadering hebben alle leden toegang. Personen waarvan het lidmaatschap is opgezegd

namens de vereniging, of die door het bestuur zijn ontzet uit het lidmaatschap, hebben toegang gedurende
dat gedeelte van de vergadering, waarop een door hen aanhangig gemaakt beroep wordt behandeld. Zij

hebben het recht daarover het woord te voeren, maar geen stemrecht.

BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING

Artikel 31.

1. Tot het nemen van rechtsgeldige besluiten in de Algemene Vergadering moet het aantal

aan de stemgerechtigde aanwezige leden minstens:

a. gelijk zijn aan het aantal aan de besluitvorming deelnemende bestuursleden, als hiervoor een gewone

meerderheid nodig is.

b. gelijk zijn aan het dubbele van het aantal aan de besluitvorming deelnemende bestuursleden, als

hiervoor minstens 2/3 meerderheid nodig is.
2. De besluitvorming in de Algemene Vergadering geschiedt bij algemeen goedvinden (acclamatie) of door

stemming. In ieder geval dient te worden gestemd over personen en verder wanneer dit door de
voorzitter of tenminste een der leden wordt verlangd.

3. Stemmingen worden gehouden onder leiding van een van de bestuursleden.



4. Over personen wordt schriftelijk gestemd, over zaken door handopsteken, tenzij de voorzitter of de

Algemene Vergadering anders besluit. Schriftelijke stemming gebeurt met ongetekende briefjes waarop,
behalve een duidelijke uitspraak over het voorstel, geen verdere opmerkingen of mededelingen mogen

worden gedaan.
5. Elk lid heeft één stem. Elk lid is echter bevoegd, mits daartoe schriftelijk gemachtigd, mede namens

maximaal twee andere leden te stemmen.
6. Bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter, bij staking van stemmen over personen beslist

het lot, behalve bij bestuursverkiezingen, zie artikel 15.

Artikel 32.

1. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is

genomen, is beslissend.

2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het hierboven bedoelde oordeel de juistheid ervan

betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats wanneer:

a. de meerderheid van de Algemene Vergadering dit verlangt.

b. een aanwezig stemgerechtigd lid dit verlangt. Dit laatste echter alleen als het besluit tot stand kwam

bij algemeen goedvinden (acclamatie).
Door de nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

Artikel 33.

Ieder stemgerechtigd lid is bevoegd tijdens de Algemene Vergadering een motie in te dienen over een in

behandeling zijnd onderwerp, mits deze is ondertekend door tenminste vijf stemgerechtigde leden. Het
bestuur is verplicht deze motie tijdens dezelfde vergadering in stemming te brengen. Indien deze motie

wordt aangenomen, geldt zij als een geldig besluit van de Algemene Vergadering.

DIVERSEN

Artikel 34.

1. Het bestuur is bevoegd, bij geschillen tussen bestuur en één of meer leden, of tussen bestuursleden, leden
of groepen van leden onderling, een onafhankelijke klachtencommissie in te stellen.

2. De klachtencommissie bestaat uit drie personen, dit kunnen leden of niet-leden zijn. De samenstelling
van de commissie dient de goedkeuring van beide partijen te hebben.

3. De uitspraak van de klachtencommissie is voor alle partijen bindend.

Artikel 35.

1. Erfgenamen van een overleden lid kunnen het bestuur verzoeken drie ter zake kundige leden uit te

nodigen om vrijblijvend advies te geven over de waarde en de eventuele verdere afhandeling van dat

deel van de nalatenschap dat verband houdt met het NVHR-lidmaatschap van de overledene.

2. Desgewenst kunnen de erfgenamen of de gemachtigde bovengenoemde goederen eenmalig en kosteloos

te koop aanbieden door plaatsing van een advertentie in het verenigingsblad en/of deelname aan een

ruilbeurs.

Artikel 36.

Schenkingen in natura aan de vereniging zullen op een ruilbeurs worden verkocht ten bate van de

verenigingskas.


