Doorlopende tekst van de statuten na de wijziging van 15 november 2012. ------------------

STATUTEN -----------------------------------------------------------------------------------------------------Naam en Zetel. ------------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------1. De vereniging draagt de naam: "HISTORISCHE KRING VELSEN”. ---------------------2. Zij heeft haar zetel in Velsen. ------------------------------------------------------------------------Oprichting. Duur en Verenigingsjaar. --------------------------------------------------------------------Artikel 2. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------1. De vereniging is opgericht op negen en twintig juni negentienhonderd twee en ------negentig te Velsen. -------------------------------------------------------------------------------------2. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. --------------------------------------------3. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met één en dertig december. -------Begripsbepaling. -----------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 3. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Voor de toepassing van deze statuten wordt verstaan onder ------------------------------------a. De vereniging: "Historische Kring Velsen". -------------------------------------------------------b. Het bestuur: "Het bestuur van de Historische Kring Velsen”. -------------------------------c. Velsen: Het gebied, dat tot de gemeente Velsen behoort, behoord heeft, of zal ------behoren. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Doel. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 4. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------De vereniging heeft ten doel: ------------------------------------------------------------------------------a. Het stimuleren en coördineren van het onderzoeken, vastleggen en bekendmaken van de geschiedenis van Velsen en zijn bewoners. -------------------------------------------b. Het bevorderen van en/of meewerken aan de instandhouding van historische -------objecten en waarden in Velsen. ---------------------------------------------------------------------Artikel 5. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------De vereniging tracht dit doel te bereiken door: -------------------------------------------------------1. Belangstelling te wekken voor de geschiedenis van Velsen en zijn bewoners. -------2. Het houden van ledenvergaderingen en andere bijeenkomsten. --------------------------3. Het instellen en stimuleren van werkgroepen en studiecommissies, die onderdelen van de geschiedenis van Velsen onderzoeken, bekend maken en vastleggen, onder
verantwoordelijkheid van de vereniging. ----------------------------------------------------------4. Het werven en beheren van fondsen ten behoeve van publicaties en het vormen en
instandhouden van een verzameling geschriften, gereedschap en andere ------------voorwerpen, die van belang zijn voor de doelstellingen van de vereniging, zulks met
uitzondering van archeologische voorwerpen. --------------------------------------------------5. Het instellen van beheersvormen voor de daarvoor in aanmerking komende ----------
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bezittingen van de vereniging. -----------------------------------------------------------------------Het bestuur moet hierin vertegenwoordigd zijn. ------------------------------------------------6. Het onderhouden van betrekkingen met en het deelnemen aan - ook door het geven
van adviezen - verenigingen en instellingen, welke elders gelijke doelen nastreven en met verenigingen en instellingen gevestigd of werkzaam in Velsen, die archieven
aanleggen en bewaren. -------------------------------------------------------------------------------7. Alle andere haar ten dienste staande wettige middelen, welke het bereiken van haar
doelstellingen bevorderen. ----------------------------------------------------------------------------Leden. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 6. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Leden van de vereniging kunnen zijn stichtingen, verenigingen, kringen en natuurlijke --personen, die zich bewegen op historisch, genealogisch, en/of archeologisch gebied, --danwel daarin geïnteresseerd zijn. -----------------------------------------------------------------------Begunstigers. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 7. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Begunstigers zijn natuurlijke personen of instellingen, die zich bereid verklaard hebben de vereniging financieel te steunen met een door de algemene vergadering vast te ------stellen minimum bijdrage. -----------------------------------------------------------------------------------Begunstigers zijn geen leden en hebben geen lidmaatschapsrechten. ------------------------Toelating. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 8. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden en begunstigers. Bij niet-toelating als
lid door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten. ---------Einde van het lidmaatschap. -------------------------------------------------------------------------------Artikel 9. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Het lidmaatschap eindigt: -----------------------------------------------------------------------------a. door overlijden; -------------------------------------------------------------------------------------b. door opzegging door het lid; --------------------------------------------------------------------c. door opzegging namens de vereniging. -----------------------------------------------------Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor
het lidmaatschap, bij de statuten gesteld, te voldoen. ----------------------------------d. door ontzetting. ------------------------------------------------------------------------------------Deze kan alleen worden uitgesproken, wanneer een lid in strijd met de statuten,
reglementen of besluiten der vereniging handelt of de vereniging op onredelijke
wijze benadeelt. ------------------------------------------------------------------------------------2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur, na een daartoe ------strekkend besluit van de algemene ledenvergadering. ----------------------------------------
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Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts -----geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. ----------------------------------------------------------------4. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur, na een daartoe ----------strekkend besluit van de algemene ledenvergadering. ---------------------------------------Jaarlijkse bijdragen. ------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 10. --------------------------------------------------------------------------------------------------------1. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de ------algemene vergadering wordt vastgesteld. -------------------------------------------------------Zij kunnen in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen.
2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van
de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen. -------------------------------Bestuur. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 11. --------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf leden, gekozen door- en uit de leden van de -vereniging. ------------------------------------------------------------------------------------------------2. Het aantal bestuursleden wordt door het bestuur voorgesteld aan de algemene -----ledenvergadering en door deze vergadering vastgesteld, met inachtneming van het
in lid 1. bepaalde ----------------------------------------------------------------------------------------3. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit één of meer bindende voordrachten.
Tot het maken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als tien -----leden. -------------------------------------------------------------------------------------------------------De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering -----------meegedeeld. Een voordracht door tien of meer leden moet vóór de vergadering ----schriftelijk bij het bestuur worden ingediend en dient vergezeld te gaan van een ----bereidverklaring van de kandida(a)t(en). ---------------------------------------------------------4. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die ----voordrachten. ---------------------------------------------------------------------------------------------Einde bestuurslidmaatschap. ------------------------------------------------------------------------------Artikel 12. --------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Elk bestuurslid, ook wanneer het voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen --tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing,
die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt ----door het verloop van die termijn. --------------------------------------------------------------------2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het -bestuur op te maken rooster van aftreding. ------------------------------------------------------De aftredende is herkiesbaar; wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, -----
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neemt op het rooster de plaats van de voorganger in. ----------------------------------------3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts: --------------------------------------------------------a. door het eindigen van het lidmaatschap; ---------------------------------------------------b. door bedanken. ------------------------------------------------------------------------------------Bestuursfuncties. ----------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 13. --------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een ------------------penningmeester aan. -----------------------------------------------------------------------------------Het dient voor elk hunner uit zijn midden een vervanger aan te wijzen. Een -----------bestuurslid kan in bijzondere gevallen meer dan één functie bekleden. -----------------2. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regels aangaande de vergaderingen van
en de besluitvorming van het bestuur worden gegeven. -------------------------------------Bestuurstaak en vertegenwoordiging. -------------------------------------------------------------------Artikel 14. --------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het -------besturen van de vereniging. --------------------------------------------------------------------------2. Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen,
waarin de voorziening in de open plaats(en) aan de orde komt. ---------------------------3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid commissies of werkgroepen
te benoemen, die het bestuur bijstaan in het vervullen van zijn taak. --------------------4. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd: --------------------------------a. hetzij door het bestuur; --------------------------------------------------------------------------b. hetzij door twee bestuursleden tezamen. ---------------------------------------------------Rekening en verantwoording. ------------------------------------------------------------------------------Artikel 15. --------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig ------aantekening te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen -----kunnen worden gekend. -------------------------------------------------------------------------------2. Het bestuur brengt op de jaarvergadering in het voorjaar zijn jaarverslag uit en doet
onder overlegging van een balans en een staat van lasten en baten, rekening en --verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. -------------------3. De jaarvergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste ----twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. -------------------------De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt
aan de jaarvergadering verslag van haar bevindingen uit. ----------------------------------4. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 1 en 2 te allen tijde te ---
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bewaren. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Algemene vergaderingen. ----------------------------------------------------------------------------------Artikel 16. --------------------------------------------------------------------------------------------------------1. In de vereniging komen aan de algemene vergadering alle bevoegdheden toe, die -niet door de wet of de statuten aan anderen zijn opgedragen. -----------------------------2. Alle besluiten, die door de algemene vergadering worden genomen, zijn bindend --voor alle leden, ongeacht of deze al dan niet aanwezig waren bij het nemen van het
besluit. ------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Tenminste éénmaal per jaar, binnen zes maanden na afsluiting van het vorige jaar,
vindt een algemene vergadering plaats, deze voorjaarsvergadering hierna ook te --noemen de jaarvergadering. Behoudens bijzondere omstandigheden zal de ---------voorjaarvergadering plaatsvinden op de tweede maandag van de maand april. ------Nadere regelen voor deze jaarvergadering worden bij huishoudelijk reglement ------vastgesteld. -----------------------------------------------------------------------------------------------4. Voorts vindt een algemene vergadering plaats zo dikwijls als het bestuur dit ---------wenselijk acht, of hiertoe wettelijk of statutair verplicht is. Behoudens bijzondere ----omstandigheden zal er een najaarsvergadering worden georganiseerd op de --------tweede maandag in de maand november. -------------------------------------------------------5. Oproeping voor een algemene vergadering geschiedt schriftelijk door het bestuur, -uiterlijk één week voor de vergadering onder toezending van de agenda. --------------6. Een buitengewone algemene vergadering vindt plaats, indien een zodanig aantal --leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen in de
algemene vergadering, dit schriftelijk aan het bestuur verzoekt en wel uiterlijk vier -weken nadat het verzoek, inhoudende de te behandelen onderwerpen, bij de --------secretaris is ingediend. Wordt aan dit verzoek binnen drie weken geen gevolg ------gegeven, dan zijn de verzoekers zelf gerechtigd tot bijeenroeping over te gaan. ----Toegang en stemrecht. --------------------------------------------------------------------------------------Artikel 17. --------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden en begunstigers. -----------2. Over toelating van andere dan in lid 1 bedoelde personen beslist het bestuur. -------3. Ieder lid natuurlijk persoon heeft één stem; ieder lid rechtspersoon dient zich in de -vergadering door één persoon te laten vertegenwoordigen, die bevoegd is vijf -------stemmen uit te brengen; ------------------------------------------------------------------------------het stemmen in de vergadering bij schriftelijke volmacht is toegestaan, doch slechts
door ieder lid voor één ander lid. --------------------------------------------------------------------4. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte ---
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stemmen. --------------------------------------------------------------------------------------------------Geldmiddelen. --------------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 18. --------------------------------------------------------------------------------------------------------De inkomsten van de vereniging bestaan uit: ---------------------------------------------------------a. De door de leden jaarlijks te betalen contributies en de jaarlijkse donaties van de ---begunstigers. Het minimale bedrag van de bijdragen wordt in de jaarvergadering ---vastgesteld. -----------------------------------------------------------------------------------------------b. Schenkingen, legaten en erfstellingen, met dien verstande, dat erfstellingen slechts
onder het voorrecht van boedelbeschrijving kunnen worden aanvaard. -----------------c. Overige baten. -------------------------------------------------------------------------------------------Afgevaardigden. -----------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 19. --------------------------------------------------------------------------------------------------------1. De algemene vergadering kan op voordracht van het bestuur afgevaardigden -------benoemen in besturen en commissies buiten direct verenigingsverband. --------------2. Tot afgevaardigden en leden van werkgroepen en commissies kunnen zowel --------bestuursleden als de overige stemgerechtigde leden worden benoemd. ---------------Huishoudelijk reglement. ------------------------------------------------------------------------------------Artikel 20. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Een door de jaarvergadering vast te stellen huishoudelijk reglement geeft nadere --------bepalingen met betrekking tot het beheer en de organisatie van de vereniging. Deze ----mogen niet in strijd zijn met de statuten. ---------------------------------------------------------------Wijziging der statuten. ---------------------------------------------------------------------------------------Artikel 21. --------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Wijziging der statuten is slechts mogelijk door een besluit van een algemene --------vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling, dat wijziging van de -------statuten zal worden voorgesteld. Het bestuur dient het voorstel, waarin de wijziging
woordelijk is opgenomen, mee te zenden aan de leden. ------------------------------------2. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de stemmen --------tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde van de stemmen ------------tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen twee maanden daarna een --tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals -dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal -------------tegenwoordige of vertegenwoordigde stemmen, kan worden besloten, mits met een
meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. ----------------Ontbinding der vereniging. ---------------------------------------------------------------------------------Artikel 22. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Een besluit tot ontbinding kan slechts worden genomen in een uitsluitend daartoe, -tenminste één maand van tevoren bijeen geroepen algemene vergadering en wel -met tenminste vier/vijfde der in deze vergadering uitgebrachte stemmen. --------------Bij het besluit tot ontbinding wordt omtrent de bezittingen der vereniging een besluit
genomen. Hierbij wordt in acht genomen dat de bezittingen in handen dienen te ----komen van een vereniging of stichting, waarvan de doelstelling zoveel mogelijk -----overeenkomt met de dan opgeheven vereniging, zodat deze bezittingen zo mogelijk
in Velsen blijven. Ook de gemeente Velsen, of de gemeente waartoe Velsen zou --kunnen behoren, dient hiervoor in aanmerking te komen. ------------------------------------

