HUISHOUDELIJK REGELEMENT VAN DE
HISTORISCHE VERENIGING HARDENBERG E.O.
Art. 1. Van de doelstelling.
De uitvoering van het in artikel 3 van de statuten ten doel gestelde wordt
opgedragen aan het bestuur, voorzover elders niet anders is bepaald.
Art. 2. Van het bestuur.
Vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijls de voorzitter
of tenminste twee andere bestuursleden dit wensen
Vergaderingen als bedoeld in lid 1 worden gehouden tenminste veertien
dagen nadat van de wens daartoe is gebleken.
Bij spoedeisende zaken kan van het gestelde in lid 2 worden afgeweken.
Art. 3. Van de financiën.
De verschuldigde contributie dient te worden voldaan binnen één maand
nadat hiertoe is opgeroepen, of binnen één maand na ontvangst van de
acceptgirokaart dan wel aanbieding van een kwitantie. Wanneer na drie
maanden nog niet is voldaan wordt het te betalen bedrag verhoogd met
vijf gulden.
rt. 4. Van commissies en werkgroepen.
Redactie:
1.

De redactiecommissie verzorgd de kopij voor het

verenigingstijdschrift. Deze commissie wordt voor het bestuur
samengesteld.
2.

De redactiecommissie is belast met de coördinatie van de

publicatie in het
verenigingstijdschrift, daarbij inbegrepen eventuele mededelingen van het
bestuur.
3.

De inhoud van het verenigingstijdschrift wordt door de

redactiecommissie in haar vergadering vastgesteld.
Overige werkgroepen:
1.

Werkgroepen kunnen door het bestuur ingesteld worden, dan wel

door de leden zelf, onder verantwoordelijkheid van het bestuur, worden
samengesteld.

2.

Werkgroepen streven een vast omschreven doel na en zullen, mits

er meerdere werkgroepen zijn, samenwerken.
3.

De werkgroepen kunnen hun schriftelijke werkstukken aanbieden

aan de redactiecommissie ter opneming in het verenigingstijdschrift of
gebruik maken, in overleg met het bestuur, van de mogelijkheden
genoemd in artikel 4 van de statuten.
4.

Het bestuur kan leden van commissies of werkgroepen, met opgave

van redenen, ontslaan of schorsen uit de functie binnen die commissie of
werkgroep. Het is tevens bevoegd commissies of werkgroepen, al dan niet
aangespoord door de ledenvergadering, nadere instructies of aanwijzingen
te geven, dan wel commissies of werkgroepen op te heffen.
Art. 5. Slotartikel.
Aan ieder lid van de vereniging wordt een exemplaar van dit reglement en
van de statuten uitgereikt. Een vervangend exemplaar kan tegen kostprijs
worden verstrekt. De secretaris draagt zorg voor de uitreiking van een
exemplaar aan nieuwe leden.

