
HISTORISCHE VERENIGING VLAARDINGEN 

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT dd 8 maart 2019 
 

Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 27 november 2018. 

 

Artikel 1. 
Waar in dit huishoudelijk reglement gesproken wordt van de vereniging, wordt daarmee bedoeld de 

Historische Vereniging Vlaardingen, te Vlaardingen. 

 

Artikel 2. 
De voorzitter leidt de Algemene Ledenvergaderingen en de bestuursvergaderingen. Hij opent en 

sluit de debatten en is verplicht deze te heropenen, indien de meerderheid der aanwezige leden 

respectievelijk bestuursleden dit wenst. Hij oefent toezicht uit op de werkzaamheden van de overige 

bestuursleden. Hij tekent alle stukken van bijzondere aard en gewicht die van de vereniging uitgaan. 

 

Artikel 3 

De secretaris voert de correspondentie, tekent alle uitgaande stukken die niet door de voorzitter 

worden getekend en houdt van alle uitgaande stukken afschrift. Hij roept de leden resp. 

bestuursleden op tot de Algemene Ledenvergaderingen resp. bestuursvergaderingen, en zorgt voor 

de toezending aan de leden resp. bestuursleden van alle voor hen bestemde schriftelijke 

mededelingen van de vereniging. Hij verzorgt de notulen van alle Algemene Ledenvergaderingen en 

bestuursvergaderingen. Hij brengt op de jaarvergadering verslag uit over de toestand van de 

vereniging in het verstreken verenigingsjaar. Hij beheert het archief van de vereniging. 

 

Artikel 4. 
De penningmeester houdt nauwgezet boek van alle inkomsten en uitgaven. Hij beheert de gelden 

van de vereniging, draagt zorg voor de inning van alle aan de vereniging toekomende gelden 

alsmede voor betaling van alle door de vereniging verschuldigde gelden. Hij voert de administratie 

op zodanige wijze, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen alsmede de stand der 

contributiebetalingen onmiddellijk zijn vast te stellen. Hij brengt op de jaarvergadering verslag uit 

over de financiële toestand van de vereniging in het verstreken verenigingsjaar. 

 

Artikel 5. 
De overige bestuursleden hebben tot taak de voorzitter, secretaris en penningmeester behulpzaam te 

zijn bij het besturen van de vereniging en hen zo nodig te vervangen. 

 

Artikel 6. 
Besluiten die door het bestuur zijn genomen op een bestuursvergadering zijn direct van kracht. Zij 

worden schriftelijk vastgelegd in het door het bestuur goed te keuren verslag van de vergadering. 

 

Artikel 7. 
Indien een bestuurslid tussentijds wenst af te treden, is hij gehouden minstens een week tevoren aan 

de secretaris daarvan kennis te geven. Bij tussentijds aftreden van de secretaris geeft deze daarvan op 

overeenkomstige wijze kennis aan de voorzitter. 

 



Artikel 8. 
Indien het gehele bestuur tussentijds wenst af te treden, is het gehouden binnen 4 weken een 

Algemene Ledenvergadering uit te schrijven om in de ontstane vacatures te voorzien. Het aftredende 

bestuur blijft in functie totdat het nieuw gekozen bestuur zijn taak heeft aangevangen. 

 

Artikel 9. 

De gelden der vereniging kunnen worden aangewend voor huishoudelijke uitgaven, publicaties, 

propaganda, huldeblijken, excursies, vergaderingen, lezingen en bijeenkomsten, tentoonstellingen, 

de bibliotheek alsmede voor alle doeleinden, die voor het doel van de vereniging bevorderlijk zijn. 

Alle betalingen dienen voor zover mogelijk slechts tegen behoorlijk bewijs van kwijting te worden 

gedaan. 

 

Artikel 10. 
Geen van de leden kan persoonlijke aanspraken doen gelden op de geldmiddelen en de overige 

bezittingen van de vereniging. 

 

Artikel 11. 
Ereleden kunnen worden uitgenodigd tot het bijwonen der bestuursvergaderingen. Zij hebben aldaar 

een adviserende stem. 

 

Artikel 12. 
De voorzitter wordt uitgenodigd tot het bijwonen van de vergaderingen van de in Artikel 12, lid 3 

van de Statuten genoemde commissies. 

 

Artikel 13. 
Volgens Artikel 13, lid 4 van de Statuten wordt op de jaarvergadering een financiële commissie 

benoemd. De leden  worden voor twee jaren benoemd en zijn niet onmiddellijk herkiesbaar. 

 

Artikel 14. 
Indien op een ledenvergadering schriftelijk gestemd zal moeten worden, worden door de voorzitter 

drie aanwezige leden aangewezen om tezamen het stembureau te vormen. De leden van het 

stembureau wijzen uit hun midden een voorzitter aan. De voorzitter van het stembureau maakt de 

uitslag van de stemmingen bekend. 

 

Artikel 15. 
De leden worden geacht bekend te zijn met alle in een als officieel orgaan der vereniging 

aangewezen periodiek of bij rondschrijven bekend gemaakte mededelingen. 

 

Artikel 16. 
Dit reglement treedt in werking op dezelfde datum als die van de Statuten. Het kan te allen tijde 

worden gewijzigd met inachtneming van het in Artikel 21 van de Statuten bepaalde. 

 


