HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING “GELRE”,
zoals vastgesteld door de algemene vergadering op 18 juni 2011

1. Considerans

Ingevolge art. 24, lid 1, van de statuten der vereniging “Gelre”, laatstelijk gewijzigd bij notariële akte,
verleden op 24 september 2010 voor mr. L.C.M.J. Mostart, notaris te Beek, gemeente Ubbergen, kan
de algemene vergadering een of meer reglementen vaststellen.
De algemene vergadering der vereniging “Gelre”, op 18 juni 2011 bijeen in haar vergadering te Beesd
(Heerlijkheid Mariënwaerdt), heeft op grond van het voormelde art. 24 der statuten het volgende
Huishoudelijk Reglement vastgesteld, geldend per 1 juli 2011:

2. Vergoeding aan auteurs in de Bijdragen en Mededelingen (art. 2 van de statuten)

Iedere auteur van wie een of meer bijdragen of mededelingen in een bepaalde jaargang van de
Bijdragen en Mededelingen der vereniging “Gelre” worden gepubliceerd, ontvangt van deze
jaargang:
-

twee gedrukte exemplaren, alsmede:
een (pdf- of ander geautomatiseerd)bestand waarin de betreffende bijdrage(n) of
mededeling(en) persklaar is/zijn opgenomen.

3. Aanmeldingsprocedure lidmaatschap (art. 3 van de statuten)

Onverminderd hetgeen in art. 3 der statuten is bepaald, is de aanmeldingsprocedure voor het
lidmaatschap der vereniging “Gelre” als volgt:
-

-

een kandidaat-lid kan zich voor lidmaatschap melden bij het bestuur door middel van een
schriftelijk verzoek per brief(kaart) of formulier, dan wel via internet per aan de secretaris
gericht emailbericht, dan wel door, via de website van de vereniging, een formulier in te
vullen en electronisch in te zenden;
zonder tegenbericht laat het bestuur het betreffende kandidaat-lid toe als lid der vereniging
per 1 januari van het jaar van de aanmelding door het kandidaat-lid;
bij niet-toelating door het bestuur bericht het bestuur zulks onverwijld aan het betreffende
niet-toegelaten kandidaat-lid;
het aldus niet-toegelaten kandidaat-lid kan tegen de niet-toelating in beroep gaan bij een
beroepscommissie uit de algemene vergadering;
deze beroepscommissie kan alsnog tot toelating adviseren;
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-

-

-

tegen het eventuele advies van deze beroepscommissie tot niet-toelating staat geen beroep
open;
deze beroepscommissie bestaat uit drie leden uit de vereniging “Gelre” die ten minste vijf
jaren lid zijn van de vereniging en ad hoc op voorstel van het bestuur op de algemene
vergadering worden benoemd voor het betreffende geval van niet-toelating;
nadat de beroepscommissie aan het bestuur advies heeft uitgebracht over de toelating van
het niet-toegelaten kandidaat-lid, besluit het bestuur overeenkomstig artikel 9, lid 6 van de
statuten met volstrekte meerderheid over de toelating van dit kandidaat-lid met
inachtneming van het advies door de beroepscommissie;
tegen dit bestuursbesluit staat geen beroep open.

4. Rooster van aftreden bestuursleden (art. 7 van de statuten)

Het rooster van aftreden als bedoeld in art. 7, lid 4, sub a, van de statuten der vereniging “Gelre”
wordt telkenjare in de eerste bestuursvergadering van het betreffende kalenderjaar besproken,
gecontroleerd en zo nodig aan de gewijzigde omstandigheden aangepast; het rooster wordt
geadministreerd door de secretaris.

5. Vertegenwoordigingsbevoegdheid bestuur (art. 12 van de statuten)

Handelingen, welke aan de vereniging “Gelre” geldelijke verplichtingen opleggen, het bedrag op basis
van de goedgekeurde jaarlijkse begroting te boven gaande, worden door geen der bestuursleden
verricht dan na daartoe door de overige bestuursleden of de meerderheid van hen verleende
toestemming.

6. Slotbepaling

Aan alle leden wordt bij de aanvang van hun lidmaatschap op verzoek een exemplaar van de statuten
en van dit huishoudelijk reglement ter hand gesteld, gelijk mede van alle daarin later aangebrachte
wijzigingen.
De tekst der statuten en van dit huishoudelijk reglement zal tevens op de door de vereniging “Gelre”
onderhouden website worden geplaatst.
Aldus vastgesteld in Beesd op de algemene vergadering van 18 juni 2011.
Het bestuur
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