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Historische Ve「eniging

HUISHOUDELI」K REGしEMENT
STA丁UTEN

A巾keI I

De statuten zoais die gewijzigd werden vastgesteld bij akte op lO december 2013 verleden voor
Mr. EIka Marina Tyson A「rinde=, nOta「is gevestigd te Den Helde「,

しEDEN

A由keI2
Waa「 in dit regIementwordt gesproken over leden, WOrden daaronder ve「staan ‑ in

OVereenStemming met het bepaalde in a巾kei 4 van de statuten ‑ de gewone leden, huisgenoot

Ieden en ereIeden, tenZij het tegendeeI blijkt.

Artike13
Aanmeiding en toelating aIs lid geschiedt overeenkomstig het bepaalde in artikeI 5 van de statuten.
De redenen die hebben geIeid tot afwijzing behoeven niet aan de afgewezen persoon te worden

medegedeeid.

ArtikeI4
しeden hebben het recht:

a. deeI te nemen aan door de vereniging te organiseren evenementen en excursiesbehoudens door
het bestuur te bepalen uitzonderingen;

b. gebruik te maken van door de vereniging te verIenen diensten eveneensbehoudens door het
bestuur te bepalen uitzonderingen;

C. de aIgemene vergaderingen bij te wonen, aldaar deel te nemen aan de beraadslagingen en het
WOOrd te voeren, aIdaar hun stemrecht uit te oefenen;

d. van initiatief en amendement;
e. van introductie met voorafverIeende instemming van het bestuur.
A面keI与
Opzegging van he掴dmaatschap door een lid moet geschieden op de wijze als bepaaid in artike1 6 1id
l sub b van de statuten. Bij niet tijdige opzegging Ioopt he捕dmaatschap door tot l juii van het

VOIgende verenigingsjaar en is de contributie voor dat volgende verenigingsjaar verschuidigd. Het

bestuur is bevoegd in naar zijn oordeel bijzondere omstandigheden van het bepaaide in de vorige zin

afte wijken en de niet tijdig gedane opzegging te aanvaarden. Tegen de besiissing van het bestuur is
geen beroep mogeIijk.

A巾kei6
Een besluit tot opzegging van het lidmaatschap namens de ve「eniging, tOt OntZetting uit het

Iidmaatschap of tot schorsing wordt het betre什ende lidper omgaande schr肺eIijk bij aangetekend

SChrijven medegedeeld. Overigens geIdt het bepaa!de in de artikeien 6 en 7 van de statuten.

ArtikeI7
Voor in het buitenland woonachtige leden kan,mede in verband hogere verzendkosten van het
VereniglngSOrgaan ′′Levend Verleden

, door de AIgemene Vergadering een contributie worden

VaStgeSteId die afwijktvan die vastgesteld voor in Nederland woonachtige leden. De in artike1 8 van
de statuten aan het bestuu「 ve「看eende bevoegdheid om in bijzondere geva=en gehele of
gedeeitelijke onthe怖ng van de verplichting tot het betaien van contributie te verlenen omvat mede

geva=en waarin het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar aanvangt.
A面ke18

De contributie moet voor l september van het verenigingsjaar worden voldaan. Leden die hun
COntributie niet voor l september hebben voldaan ontvangen een betaIingsherinneringmet het
Ve「ZOek de cont「ibutie, Ve「hoogd met de gemaakte kosten, VOOr l与september te voidoen. lndien er
na de eerste betalingshe「inne「ing geen betaIing is gevoIgd wordt er een tweede herinnering

VerZOnden met het verzoek de contributie, Verhoogd met de gemaakte kosten, VOOr l oktober te
VOldoen. Volgt dan ook geen betaling dan kan het bestuur tot opzegging van he川dmaatschap

OVergaan OVereenkomstig het bepaaide in artike1 6 van de statuten.

BESTUUR

Artike19
1, Het bestuur dat bij voorkeur een oneven aanta=eden telt, bestaat tenminste uit:
Voorzitter
Secretaris

Penningmeester

Ledenadministrateur
2, De functies van voorzitter, SeCretaris en penningmeester zijn niet met elkaar verenigbaar,

behoudens de in artikeI lO van dit reglement genoemde omstandigheden. Andere combinaties van
functies zijn wel moge巾k. Het bestuur kiest en benoemt uit de bestuursleden die geen deel uitmaken
Van het dagelijks bestuur, een Vicevoo「zitte「.

A由keIlO
l. Indien een bestuurs=d tussentijds aftreedt kan een van de andere bestuursIeden, ZOlang niet in de
VaCatu「e is voo「zien, diens functie waa「nemen.

2. Van iedere verhindering zijn functie uit te oefenen, WaarOnder begrepen tussentijds aftreden,
geeft een bestuursIid terstond kennis aan de voorz皿er. Betreft het de voorzitter dan geeft deze van

Zijn verhindering terstond kennis aan de secretaris.

Artikei ll
Het bestuur vergadert tenminste zesmaaI perjaar en voo直S ZO dikwijIs als door de voorzitter of
tenminste 2 andere bestuu「sieden noodzakeIijk of wenselijk wordt geacht. BesIuiten worden met

gewone meerderheid van stemmen van de ter vergadering aanwezige bestuursieden genomen,
behoudens het hiema bepaaide. lndien in een ve「gade「ing minde「 dan de he旧van de bestuursieden

aanwezig is kunnen geen besIuiten worden genomen.

細田晴間関

ArtikeI12
De voorz柾er leidt de bestuursvergaderingen. Hij draagt zorg voor de goede naieving en uitvoering
Van de statuten, reglementen en besluiten. Bij afwezigheid ofontbreken van de voorz請er leidt de

Vicevoorzitter de bestuursvergadering. ls de vicevoorzitter ook atwezig dan wordt de
bestuursvergadering geieid door een van de bestuu「sleden die geen deei uitmaken van het dagelijks

bestuur en daartoe wordt aangewezen. Degene die de voorzitter vervangt heeft ge=jke
bevoegdheden als de voorzitter.

A「tike113
De secretaris is beIast met de correspondentie de vereniging betre什end. Hij houdt afsch「肺van訓e
uitgaande stukken en zorgt voor een ordelijke en doelt「effende archivering van aIle inkomende en

uitgaande stukken, nOtuien en meer in het algemeen ai hetgeen de vereniging betreft. Hij schr胆de

Vergaderingen uit en maakt de notuIen daarvan. Hij is belast met het samenste=en van het
jaa「VerS看ag van het bestuu「 ais bedoeId in artike1 11 van de statuten. Hij is eindve「antwoordelijke

VOOr de website van de vere川gIng.

Artike114

1, De pemingmeester is beIast met de tijdige inningvan de contributies en met het beheervan de
financiele middelen van de vereniging. Hij steIt het financieeI verslag over het afgeIopen
VerenlglngS」aar OP en de begroting voor het nieuwe verenigingSjaar. Hij voert een ordeIijke en

doeitreffende boekhouding zodanig dat de financieIe positie van de vereniging daaruit steeds
kenbaa「 is. Hij is uitsluitend bevoegd tot het doen van uitgaven die voo「tvIoeien uit de goedgekeurde

begroting, behoudens het bepaalde in artikeI 16 van dit huishoudelijk regIement.

2. De penningmeester verleent in overleg en met instemming van het bestuur een ander bestuursIid
een machtiging om over de bankrekening(en圧en name van de vereniging te beschikken.

ArtikeI15
1. De penningmeester draagt er zorg voor dat de kascommissie haar taak naar behoren kan
uitvoeren.

2. Indien de penningmeester tussentijds aftreedt controieert de kascommissie de boeken en
bescheiden zo moge=jkvoor de datum van aftreden. De kascommissie b「engt binnen een maand
VerSIag uit aan het bestuur dat dit verslag te「 kennis b「engt van de aIgemene vergadering. Het in lid l

Van dit artike! bepaaide is van overeenkomstige toepassing.
A「tike116
Het bedrag ais bedoeld in artikeI lO lid 2 (看ees lid 3) van de statuten wordtgesteld op (: 5.000,00,

Voor het verrichten van rechtshandelingen met een beIang hoger dan C 5.000,00 is geen
VOOrafgaande goedkeuring van de algemene vergadering vereist indien hetverrichten van die
rechtshande看ingen voortvioeit uit de goedgekeurde begroting.

COMMISSIES/WERKGROEPEN
ArtikeI17
看ndien dat bevorde両jk is ter bereiking van de doeIste冊ngen van de vereniging kan het bestuur een of
meer commissies ofwerkgroepen instelien. Het bestuu「 benoemt de voorz匝er en de leden van deze

COmmissieofwerkgroep en zorgtvoor een adequate omschrijving van taak en bevoegdheid, ZO nOdig

in een afzonderIijk reglement.

ArtikeI18
Bij gesch川en over de toepassing of uitleg van statuten en/of reg!ementen ofgesch冊en tussen het

bestuur en de leden ofanderszins kan de algemene ve「gade「ing een gesch紺encommissie benoemen

bestaande uit een voorzitter en twee leden. Deze commissie kan de aigemene vergadering ook
adviseren in geva=en waarin de statuten of een reglement 「echt van beroep op de a看gemene

Vergadering toekent.

ALGEMENE VERGADERiNG
Artikei19
De aigemene vergadering wordtgeieid door de voorzitter van het bestuur. Bij diens afwezigheid
WOrdt in zijn vervanging voo「zien op de wijze aIs omschreven in artikei l与Van de statuten. Degene

die de voorzitter vervangt heeft gelijke bevoegdheden a看s de voorz柾er.

ArtikeI20
1. ln dejaarvergaderingais bedoeid in artike1 10van de statuten worden behandeld en ter
goedkeuring voorgelegd:
a. de notuien van de vo「ige ve「gadering;
b. hetjaarversIag van de sec「etaris;

C. de rekening en verantwoording van de penningmeester;
d. het verslag van de kascommissie;
e. de begroting voor het Iopende vereniglngS」aar;

f. benoeming respectievelijk herbenoeming van bestuursleden;

g. de verslagen van commissies en werkgroepen.
Goedkeuring van hetjaarversIag en de rekening en ve「antwoording doo「 de algemene vergadering

Strekt het bestuur tot decharge,
2. De kascommissie wordt zodanig samengesteld datjaa出jks 66n lid van de commissie aftredend is.

Voor de kascommissie benoemt de algemene ve「gadering tevens een of twee ve「vangende ledendie,

ingeval van verhindering van een lid van de kascommissie, diens plaats inneemt/innemen. 1ndien er
SPrake is van twee vervangende Ieden regeien zij de vervanging in onde冊ng over!eg. 1s de

Verhindering van tijdelijke aard dan treedt het vervangende lid terug zodra het vervangen lid van de

kascommissie dat aangeeft. In het andere geval neemt de vervanger de pIaats in van het vervangen
Iid voor wat betreft het rooster van aftreden. De verkiezing en benoeming van ieden van de
kascommissie geschiedt doo「 en uit de leden bij acciamatie.

A「tikei21
Bij schr酔elijke stemmingen zijn van onwaarde en worden daarom ais niet uitgebracht beschouwd:
a. blanco ofonduideIijk ingevuIde stembriく坤es;

b. ondertekende stembrie句es;

C. Stembriefjes waarop meer namen voorkomen dan het aantal te verkiezen personen.
1ngevai van twijfel beslist de voorzitter.
PUBLICAT惟S

Artike122
1. De door de vereniging uitgegeven pu帥caties worden tegen de laagst mogeIijke, door het bestuur
VaSt te Ste=en prijs, aan de ieden aangeboden. Niet leden betaien een doo「 het bestuu「vastte
Ste=en marktconforme prijs. Het bestuur beslist welke pu帥caties na verloop van tijd uitvoor「aad

tegen gereduceerde prijzen worden aangeboden.

2. Het verenigingsbIad ve「schijnt in beginsel eens in het kwartaal, De redactie kan echter besiuiten

Om tWee nummerS Samen te VOegen tOt een dubbelnummer.
3. De redactie en het bestuur besIissen in gezamenlijk overleg ove「 de plaatsing van en de tarieven

VOOr advertenties.

S丁ATU丁ENW=ZtG iNG

Artikei23
Een voorstel tot wijziging van de statuten of dit huishoude=jk regiement kan worden gedaan door het
bestuu「 of door tenminste 2与Ieden tezamen. Een voorstel door de leden wordt via de secretaris bij

het bestuur ingediend. Het bepaaide in de artikeien 12 en 17 van de statuten is van overeenkomstige
toepassing.

SLOTBEPALINGEN

Artike124
1n a=e geva=en waarin de statuten of regIementen niet voorzien beslist het bestuur behoudens
be「oep op de algemene vergadering.

Artike125
De statuten en reglementen worden gepu帥ceerd op de website van de verenlglng.

