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Huishoudelijk Reglement
Dit Huishoudelijk Reglement is gebaseerd op artikel 19 van de Statuten
Artikel 1: Lidmaatschap en contributie
1.1

Aanmelding voor het lidmaatschap van de Vereniging geschiedt schriftelijk of per

e-mail bij het bestuur.
1.2

Het lidmaatschap gaat in op 1 januari en geldt voor de duur van een jaar. Opzegging

gedurende het jaar geeft geen recht op restitutie. Betaling van de contributie wordt verwacht
vóór de aanvang van het kalenderjaar. Indien er na 2 aanmaningen nog niet betaald is, volgt
royement van het lidmaatschap door de Vereniging.
1.3

Leden hebben recht op de toezending van de Kroniek, het Historisch Jaarboek van

de Vereniging en gratis toegang tot het museum Flehite en tot de door de Vereniging
georganiseerde lezingen.
1.4

De Vereniging kent de mogelijkheid van een cadeaulidmaatschap. Gever dient lid te

zijn van de OVF.
Het cadeau lidmaatschap kan slechts eenmaal worden verkregen en eindigt na 1 jaar.
1.5

De hoogte van de (cadeau)contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene

Leden vergadering (ALV).
Artikel 2: Commissies
De Vereniging kent statutaire en bestuurlijke commissies.
2.1

De statutaire commissie is: de kascommissie (geregeld in art. 11 Statuten).

2.2

De Collectie Commissie (CC; vh de Vervreemdingscommissie) oefent de statutaire

bevoegdheid van de ALV uit (mandaat), die bestaat uit het geven van de benodigde
toestemming aan het bestuur tot vervreemding dan wel in bruikleen geven van een
collectiestuk dat eigendom is van de OVF (art 10.2 Statuten nader uitgewerkt in het ALVbesluit d.d. 14 juni 2007). Daarnaast adviseert ze het bestuur en de Stichting Fonds Bos (zie
art. 3) op het gebied van subsidiering van aankopen.
2.2.1 De commissie werkt op basis van een reglement.
2.2.2 De commissie brengt jaarlijks verslag uit aan de ALV
2.2.3 Leden van de Collectie Commissie worden op voordracht van het bestuur benoemd
door de ALV
2.3

De bestuurscommissies zijn: Monumentencommissie, Evenementencommissie en de

Commissie Digitale Media.
2.3.1 De leden van deze commissies worden door het bestuur benoemd.

2.3.2 De taken van de commissies bestaan uit het gevraagd of ongevraagd adviseren van
het bestuur en het uitvoeren van taken in opdracht van het bestuur.
2.3.3 De commissies rapporteren minimaal eenmaal per jaar in een bestuursvergadering
en desgevraagd (door het bestuur) rapporteren de commissies in de ALV.
2.3.4 De commissies kunnen een Reglement of een werkwijze afspreken. Dit dient door het
bestuur te worden goedgekeurd.
De evenementencommissie kent een vastgelegde werkwijze met aandachtspunten.
Artikel 3: Gelieerde organisaties
De OVF kent gelieerde stichtingen die voortkomen uit verzelfstandigde taken van de OVF n.l.
Stichting Fonds Bos (SFB) en de Stichting Flehite Publicaties (SFP). Over deze Stichtingen
doet de voorzitter van de OVF verslag in de ALV:
3.1.1 Binnen de Stichting Fonds Bos wordt het aankoopbeleid van OVF gerealiseerd.
3.1.2 De Stichting wordt in haar activiteiten geadviseerd door de Collectie Commissie van
de OVF.
3.1.3 Het bestuur van de Stichting bestaat uit drie personen onder wie de voorzitter en de
penningmeester van de OVF. Het derde lid van het bestuur dient minimaal 4 jaar lid van de
OVF te zijn.
3.1.4 De kascommissie van de Stichting wordt gevormd door de overige leden van het
bestuur OVF.
3.2.1 De Stichting Flehite Publicaties verzorgt de publicaties die (mede) onder
verantwoordelijkheid van de OVF tot stand komen zoals De Kroniek, het Historisch Jaarboek
en overige publicaties.
3.2.2 Het bestuur van de Stichting bestaat uit vijf personen van wie er tenminste drie
(waaronder de voorzitter) tevens lid zijn van het bestuur OVF.
3.2.3 De jaarstukken dienen ter goedkeuring te worden overlegd aan het bestuur van OVF
(art. 9.4 Statuten SFP).
Artikel 4: Adviseurs
4.1

Het bestuur van de Vereniging benoemt adviseurs vanuit en op voordracht van de

volgende organisaties: Centrum voor Archeologie, Bureau Monumentenzorg, Archief
Eemland en Museum Flehite.
4.2.

Het bestuur van de Vereniging nodigt zijn adviseurs eenmaal per jaar uit en stelt

daartoe adviesvragen op.

Artikel 5: Eigendommen
De Vereniging heeft haar eigendommen, in bruikleen gegeven aan het museum Flehite zoals
geregeld in de bruikleenovereenkomst d.d. 31 maart 2010.
Artikel 6: Vergaderingen
Op grond van de overeenkomst overdracht gebouwen d.d. 17-12-2007 houdt de Vereniging
haar jaarlijkse vergadering (ALV) en haar periodieke lezingen in het museum Flehite.
Slotbepalingen
Artikel 7
In gevallen waarin Statuten en Huishoudelijk Reglement niet voorzien beslist het bestuur
Artikel 8
Dit Huishoudelijk Reglement is goedgekeurd in de ALV van 26 maart 2013.
Artikel 9
Statuten en Huishoudelijk Reglement zijn gepubliceerd op de website van de Vereniging:
www.historisch-amersfoort.nl

