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Huishoudelijk reglement 
 

Artikel 1 Lidmaatschap 
Diegene die als gewoon lid tot de vereniging wenst toe te treden, maakt dit kenbaar aan het 
secretariaat van de vereniging, onder vermelding van volledige naam en adres. 
Het lid wordt toegelaten, nadat de verschuldigde contributie is voldaan. 
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van het lopende verenigingsjaar en behoudens 
beëindiging overeenkomstig artikel 3 van de statuten, telkens stilzwijgend voor eenzelfde periode 
verlengd. 
 

Artikel 2 Rechten en plichten der leden 
Leden en leden van verdienste hebben gelijke rechten.   
Leden van verdienste zijn vrijgesteld van de betaling van contributie. 
De leden en leden van verdienste   hebben recht op gratis toezending van het officiële orgaan van de 
vereniging. 
De leden kunnen hun rechten slechts uitoefenen, indien zij aan hun contributie en eventuele andere 
financiële verplichtingen jegens de vereniging hebben voldaan, waarbij, na de vaststelling van de 
contributie (art. 4 lid 1 van de statuten) een periode van ten hoogste een jaar achterstand in het 
voldoen van de contributie, zal worden aanvaard. Langer uitstaande schuld kwalificeert het 
betreffende lid tot wanbetaler. Op dat lid kan het bestuur het gestelde in artikel 3 lid 1c van de 
statuten toepassen. 
 

Artikel 3 Donateurs (art. 2 der statuten)  

Zij die donateur wensen te worden, geven van hun voornemen om de vereniging te steunen 
schriftelijk kennis aan het secretariaat van de vereniging onder vermelding van volledige naam en 
adres en het bedrag van hun donatie. 
De donatie van natuurlijke personen bedraagt tenminste  € 10,- per verenigingsjaar. 
Donateurs hebben geen stemrecht en kunnen niet in een orgaan van de vereniging worden 
benoemd.  
 

Artikel 5 Beëindiging van het lidmaatschap (art. 3, lid 1b statuten) 

Indien een lid zijn lidmaatschap niet tijdig overeenkomstig het bepaalde in art. 3 lid 1b van de 
statuten heeft opgezegd, blijft hij verplicht de contributie voor het betreffende lidmaatschap te 
betalen. 
De rechten van het lidmaatschap nemen een einde op de dag tegen welke het lidmaatschap is 
opgezegd. 
Leden, die hun contributie een jaar na de vaststelling door de algemene vergadering nog niet hebben 
betaald, zullen op die datum hun rechten als lid verliezen en wegens wanbetaling als lid der 
vereniging kunnen worden afgevoerd, zonder dat zulks hen ontheft van de verplichting de 
contributie voor het lopende verenigingsjaar alsnog te betalen. Na betaling van hun contributie 
kunnen zij door het bestuur in hun rechten worden hersteld. In dat geval zal de afvoering als teniet 
worden gedaan. 
 

Artikel 5 Ontzetting uit het lidmaatschap (art. 3, lid 1d statuten). 

Indien het bestuur der vereniging ten aanzien van een lid ontzetting als bedoeld in artikel 3 lid 1d der 
statuten overweegt, dan wel tenminste 10 leden zulks schriftelijk onder opgave van redenen aan het 
bestuur verzoeken, zal het bestuur, voor zover nodig na gepleegd vooronderzoek, het betrokken lid 
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ten spoedigste hiervan in kennis stellen per aangetekend schrijven onder vermelding der gevoelde 
bezwaren.  
Het betrokken lid heeft het recht om zich tegenover het bestuur schriftelijk te verweren en om door 
het bestuur te worden gehoord. 
Binnen drie maanden na mededeling der bezwaren aan het betrokken lid, welke termijn éénmaal bij 
met redenen omkleed besluit van het bestuur met ten hoogste drie maanden kan worden verlengd; 
beslist het bestuur omtrent de ontzetting onder vaststelling van de grond of gronden hiervoor. 
Het bestuur stelt het betrokken lid c.q. de leden, die het desbetreffende verzoek tot ontzetting 
indienden, binnen 2 weken bij voorkeur schriftelijk in kennis van zijn beslissing. 
 

Artikel 6 Bestuur (art. 5 en 6 statuten) 

Bestuursleden kunnen voor ten hoogste twee achtereenvolgende termijnen van vier 
verenigingsjaren door de jaarlijkse algemene vergadering worden gekozen. Alleen door een 
besluit van de algemene vergadering kan hierop een uitzondering worden gemaakt. 
Jaarlijks, op de dag der algemene vergadering, treedt één der bestuursleden af, volgens een door het 
bestuur vast te stellen en aan de leden bekend te maken rooster. Het afgetreden bestuurslid is 
terstond herkiesbaar. 
Zij, die ter vervulling van een vacature tussentijds zijn benoemd, treden af op het tijdstip, waarop 
degenen, in wier plaats zij zijn gekomen, zouden hebben moeten aftreden. 
In de oproep voor de jaarlijkse algemene vergadering worden aan de leden bekend gemaakt de 
namen van de bestuursleden, die voor periodiek aftreden in aanmerking komen, onder vermelding of 
zij zich al dan niet herkiesbaar stellen. Voorts worden in die oproep, voor zover nodig, de namen 
genoemd van de leden, die door het bestuur worden voorgesteld voor de verkiezing tot bestuurslid 
ter vervulling van ontstane vacatures, dan wel -indien het bestuur zulks gewenst acht- ter uitbreiding 
van het aantal bestuursleden.  
Het bestuur is belast met de dagelijkse leiding en het toezicht op de werkzaamheden van de 
werkgroepen der vereniging. Het bestuur kan dit toezicht delegeren aan nader aan te wijzen 
bestuursleden, door elk van hen een speciale taak toe te kennen.  
De voorzitter belegt de jaarlijkse en buitengewone algemene vergaderingen, zomede de 
vergaderingen van het bestuur en het dagelijkse bestuur met welker leiding hij belast is. Hij 
ondertekent alle van de vereniging uitgaande stukken waarop zijn handtekening rechtens wordt 
vereist. Bij zijn ontstentenis wordt hij vervangen door de vicevoorzitter en indien geen vicevoorzitter 
aanwezig, door het oudste in functie aanwezige bestuurslid.  
 

Artikel 7 Vergoedingen 
De onkosten door het bestuur en door de bestuursleden individueel ten behoeve van de vereniging- 
gemaakt, kunnen uit de verenigingskas vergoed worden op gespecificeerde en door de -
penningmeester gefiatteerde declaraties. 
 

Artikel 8 De financiële commissie (art. 8, lid 3 statuten)  

De jaarlijkse algemene vergadering benoemt telkenjare de financiële commissie, bestaande uit 
tenminste twee leden en een plaatsvervangend lid, die belast zijn met het op de volgende jaarlijkse 
algemene vergadering uitbrengen van een verslag over de rekening en verantwoording over het dan 
afgelopen verenigingsjaar. 
De leden van de financiële commissie treden om beurt af. Het aftredende lid is niet terstond 
herkiesbaar.  
De penningmeester der vereniging is verplicht de rekening en verantwoording benevens de daarop 
betrekking hebbende bescheiden tenminste drie weken voor de datum der jaarlijkse algemene 
vergadering aan de financiële commissie, over te leggen. 
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Artikel 9 Commissie (art. 5, lid 6 statuten),  

Het bestuur der vereniging kan bepaalde permanente dan wel tijdelijke commissies instellen, die het 
bestuur desgevraagd dan wel uit eigener beweging kunnen adviseren omtrent alle zaken, liggende op 
hun specifieke werkterrein. Inrichting van en benoeming in zodanige commissies geschieden door 
het bestuur. 
 

Artikel 10 Werkgroepen (art. 1, lid 4a statuten) 
Het bestuur fiatteert en bevordert de vorming van werkgroepen die binnen een door het bestuur 
afgebakend terrein werkzaam zijn, op Bussum betrekking hebbend historisch onderzoek doen en 
meewerken aan de opbouw van een documentatiecentrum. 
De werkgroep wordt geleid door een in overleg met het bestuur aan te wijzen gespreks-
/projectleider. 
Externe contacten en correspondentie met officiële of semi-officiële instanties vergen vooroverleg 
met het bestuur. 
De werkgroepen leggen hun bevindingen c.q. de resultaten van onderzoekingen schriftelijk vast en 
doen zoveel als mogelijk is tussentijds verslag tijdens de periodieke bijeenkomsten van de leden van 
de vereniging. In ieder geval doet elke werkgroep, uiterlijk drie weken voor de jaarlijkse algemene 
vergadering een jaaroverzicht aan het secretariaat van de vereniging toekomen.  
Het is aan individuele leden van werkgroepen, en aan werkgroepen als geheel, in principe niet 
toegestaan de onder de vlag van de vereniging verkregen en verzamelde feiten en gegevens te 
gebruiken voor eigen publicaties (buiten de vereniging om) dan wel voor publicatie anders dan via de 
vereniging beschikbaar te stellen. Alleen het bestuur kan op deze regel dispensatie verlenen, al dan 
niet onder het stellen van voorwaarden. 
Vergoeding van de door de werkgroepen te maken onkosten voor leges e.d. vindt uitsluitend plaats 
na tevoren gevraagde en verkregen goedkeuring door de penningmeester. 
 

Artikel 11 Tijdschrift 
De vereniging streeft er naar drie keer per jaar een tijdschrift uit te geven.  
Daartoe benoemt het bestuur een redactiecommissie bestaands uit tenminste drie leden, waaronder 
een bestuurslid. 
De redactiecommissie vergadert tenminste éénmaal per jaar met het bestuur, dan wel een 
bestuursdelegatie. 
Ieder lid ontvangt gratis alle nummers van het tijdschrift, uitgekomen in het verenigingsjaar, 
waarover de contributie is betaald. 
 

Artikel 12 Algemene vergaderingen  
Het bestuur heeft de bevoegdheid op een algemene vergadering onderwerpen aan de orde te 
stellen, die niet op de agenda zijn geplaatst. Over deze onderwerpen kan wettig worden besloten, 
mits de algemene vergadering met algemene stemmen de behandeling van een zodanig onderwerp 
goedkeurt. De stemming over het onderwerp zelve geschiedt overeenkomstig het bepaalde in artikel 
10 lid 3 t/m 7 van de statuten. 
 

Artikel 13 Notulen 
De notulen der algemene vergadering worden door de secretaris voorgelezen, tenzij reeds tevoren 
op enigerlei wijze ter kennis van de leden gebracht. Zij worden aan de goedkeuring der aanwezige 
leden, die de vorige vergadering hebben bijgewoond, onderworpen en na te zijn goedgekeurd, door 
de voorzitter en de secretaris ondertekend.  
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Als aanwezig ter vergadering worden slechts die leden beschouwd, die de presentielijst hebben 
getekend. 
 

Artikel 14 Amendementen 
Elk stemgerechtigd lid heeft het recht staande de vergadering amendementen naar voren te brengen 
op voorstellen, die aan de orde zijn.  
Een amendement mag de aard van het oorspronkelijke voorstel niet veranderen.  
Elk amendement wordt als een afzonderlijk voorstel in stemming gebracht en wel, indien er 
meerdere amendementen zijn, dat amendement, hetwelk naar het oordeel van de voorzitter de 
verste strekking heeft, het eerst. 
 

Artikel 15 Bestuursvergaderingen 
De voorzitter belegt bestuursvergaderingen, zo vaak hij dat nodig acht of zodra drie of meer 
bestuursleden een daartoe strekkend verzoek aan hem hebben gedaan. 
Het aantal bestuursvergaderingen moet tenminste vier per jaarbedragen. 
De secretaris geeft tijdig, doch als regel niet later dan acht dagen vóór de vergadering aan de 
bestuursleden schriftelijk kennis van datum, de plaats en het uur der vergadering en van de daarin te 
behandelen onderwerpen. 
 

Artikel 16 Dagelijks bestuur 
De voorzitter belegt de vergaderingen van het dagelijks bestuur, zo menigmaal dat hij dit nodig acht 
of zodra twee of meer leden van het dagelijks bestuur een daartoe strekkend verzoek bij hem 
hebben ingediend. 
De mededeling omtrent datum, plaats en uur van deze vergadering kan mondeling geschieden door 
de voorzitter c.q. op diens last door de secretaris. 
 

Artikel 17 
Het bestuur c.q. het dagelijks bestuur beslist in zijn vergaderingen bij meerderheid van stemmen. Bij 
staking beslist de voorzitter.  
 

Artikel 18 Onvoorziene gevallen 
In de gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, is de voorziening of de beslissing aan het bestuur 
opgedragen. 
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