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Huishoudelijk reglement 
versie 2021

WERKGEBIED HEEMKUNDEKRING MYERLE 

Artikel 1 

HKMyerle, opgericht op 7 juni 1984, heeft als 
werkgebied de gemeente Mierlo zoals die was op 
31 december 1967. Daarnaast richt de vereniging 
zich ook op de nieuwe gemeente Geldrop-Mierlo 
voor zover dat in het belang is voor de kern 
Mierlo.  
 

LEDEN, VRIENDEN EN DONATEURS 

Artikel 2 

HKMyerle kent leden, partnerleden, ereleden, 
vrienden en donateurs. 

Artikel 3 

Iedere natuurlijke persoon van 16 jaar of ouder 
kan lid worden van HKMyerle. Voor 
minderjarigen is daarbij schriftelijke toestemming 
van de wettelijke vertegenwoordiger nodig.  
Ieder lid kan een gezinslid als partnerlid 
aanmelden. Daarvoor geldt geen leeftijdsgrens. 
Een partnerlid woont op hetzelfde adres als het lid 
en is maar 50 % van de contributie verschuldigd. 
Een partnerlid heeft dezelfde rechten als een lid 
met uitzondering van de schriftelijke publicaties 
die HKMyerle verstrekt. Die worden alleen aan de 
leden verstrekt. 

Artikel 4 

HKMyerle kent ereleden die als zodanig door de 
algemene ledenvergadering zijn verkozen conform 
het reglement ereleden. Ereleden hebben dezelfde 
rechten als leden. Op ereleden rust geen 
contributieverplichting. Zij kunnen wel gelijktijdig 
vriend zijn. 

Artikel 5 

Vrienden zijn natuurlijke personen die een 
bijdrage aan HKMyerle hebben toegezegd die 
voldoet aan de eisen van een periodieke gift zoals 

die door de Belastingdienst zijn opgesteld om voor 
de giftenaftrekregeling in het kader van de Wet op 
de inkomstenbelasting, in aanmerking te komen. 
Donateurs zijn natuurlijke of rechtspersonen die 
en bijdrage aan HKMyerle hebben toegezegd maar 
geen lid of vriend zijn. 

Artikel 6 

Van de leden, partnerleden, ereleden, vrienden en 
donateurs wordt door het secretariaat een register 
bijgehouden waarin persoonsgegevens zijn 
opgenomen. De penningmeester houdt een 
register bij betreffende de verschuldigde en 
betaalde bedragen. Bij beide registers worden de 
regels van de AVG toegepast. 
 

RECHTEN EN PLICHTEN VAN LEDEN EN 
VRIENDEN 

Artikel 7 

Aanmelden als lid gebeurt door middel van het 
invullen van het aanmeldingsformulier. Het 
lidmaatschap gaat in als het aanmeldingsformulier 
is verwerkt in de ledenadministratie.  
Nieuwe leden zijn de contributie over een volledig 
contributiejaar verschuldigd. Als het lidmaatschap 
ingaat na 1 oktober gaat de contributieplicht in per 
1 januari daaropvolgend. De contributie wordt bij 
voorkeur voldaan door middel van een 
incassomachtiging. De contributie wordt dan 
omstreeks 1 maart van elk jaar geïnd. Als een lid 
geen gebruik wil maken van de incassomachtiging 
wordt het contributiebedrag overgemaakt op de 
bankrekening van HKMyerle. De jaarcontributie 
wordt betaald voor 1 april van elk jaar. De 
contributie voor een partnerlid wordt betaald 
door het daaraan gekoppelde lid.  
Het lidmaatschap eindigt automatisch bij het 
overlijden van een lid of partnerlid. Bij overlijden 
van een lid, wordt het partnerlidmaatschap, 
behoudens opzegging, omgezet in een 
lidmaatschap. 
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Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen per 31 
december van een jaar. De opzegging geschiedt 
schriftelijk of per mail met een opzegtermijn van 4 
weken. 

Artikel 8 

Een vriend van HKMyerle sluit een onderhandse 
overeenkomst af met HKMyerle conform de regels 
zoals opgenomen in het document Vrienden van 
HKMyerle. 

Artikel 9 

De contributie en minimale vriendenbijdrage 
worden door de algemene ledenvergadering op 
voordracht van het bestuur vastgesteld. Het 
bestuur stelt daartoe de contributienotitie 
HKMyerle op en legt die ter goedkeuring voor aan 
de algemene ledenvergadering. 

Artikel 10 

Leden, partnerleden of vrienden niet aan hun 
betalingsverplichting voldoen, ontvangen een 
eerste en tweede herinnering. Als daarna nog niet 
aan de verplichting wordt voldaan kan het 
lidmaatschap door de voorzitter namens het 
bestuur per direct worden opgezegd. De nog 
openstaande contributie blijft in rechte opeisbaar. 

Artikel 11 

Leden, partnerleden of vrienden die voor 
HKMyerle een buitengewone prestatie hebben 
geleverd kunnen door het bestuur worden 
voorgedragen bij Brabants Heem voor een zilveren 
draaginsigne. Ieder die daartoe een voordracht wil 
doen kan zich melden bij het bestuur dat de 
voordracht zal beoordelen. 

Artikel 12 

Ereleden worden verkozen door de Algemene 
ledenvergadering op de manier zoals vastgelegd in 
het document Ereleden HKM.  

Artikel 13 

Leden, partnerleden, ereleden en vrienden die 
handelen in strijd met de belangen van HKMyerle 
of met de bepalingen opgenomen in de statuten of 

dit reglement worden door het bestuur hierop 
aangesproken.  

Artikel 14 

Leden, partnerleden en ereleden hebben dezelfde 
rechten. Zij worden uitgenodigd voor 
bijeenkomsten van HKMyerle en ontvangen de 
periodieken zoals die door HKMyerle worden 
uitgegeven. Leden, partnerleden en ereleden 
worden uitgenodigd voor de jaarlijkse algemene 
ledenvergadering en hebben daar volledig 
stemrecht. Zij worden uitdrukkelijk uitgenodigd 
deel te nemen aan de werkgroepen van HKMyerle. 

 Artikel 15 

Een vriend wordt uitgenodigd voor de 
bijeenkomsten en activiteiten van HKMyerle. 
Wanneer die beperkt toegankelijk zijn dan mag de 
vriend zich door één introducé laten vergezellen. 
De vriend ontvangt de nieuwsbrieven van 
HKMyerle alsmede de Myerlese Koerier. De vriend 
wordt uitgenodigd voor de algemene 
ledenvergadering van HKMyerle. De vriend heeft 
op deze vergadering geen stemrecht. 
 

BESTUUR 

Artikel 16 

HKMyerle heeft een algemeen bestuur van 
tenminste 5 leden, waaronder de voorzitter. De 
voorzitter wordt in functie gekozen. De overige 
bestuursleden kiezen uit hun midden een 
vicevoorzitter, secretaris en penningmeester. De 
functie van vicevoorzitter wordt gecombineerd 
met de functie van secretaris of die van 
penningmeester. Indien, door welke reden dan 
ook het aantal bestuursleden onder het minimum 
van 5 uitkomt, belegt het bestuur een Algemene 
Ledenvergadering om in het tekort te voorzien. 
Tot die tijd blijft het resterende bestuur 
missionair. Het algemeen bestuur vergadert 
maandelijks, met uitzondering van het 
zomerreces. 
Niet het eigen belang van een bestuurder en/of 
zijn persoonlijke en zakelijke belangen staan 
voorop, maar het belang van Heemkundekring 
Myerle. Indien op enig moment sprake is van een 
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(schijn van) belangenverstrengeling dient dat in 
een bestuursvergadering besproken en 
genotuleerd te worden. Het bestuur besluit of 
sprake is van een onwenselijke situatie en neemt 
daarover een besluit. 

Artikel 17 

Uit het algemeen bestuur wordt een dagelijks 
bestuur gevormd, bestaande uit de voorzitter, 
vicevoorzitter, secretaris en penningmeester. Het 
dagelijks bestuur neemt zoveel mogelijk de 
lopende zaken voor haar rekening. 
De voorzitter van HKMyerle heeft de leiding over 
het algemeen en dagelijks bestuur. De voorzitter 
zit de algemene ledenvergadering voor, 
vertegenwoordigt HKMyerle in rechten binnen en 
buiten de vereniging. De voorzitter heeft een 
algemeen coördinerende en activerende taak. 
De vicevoorzitter neemt de taken van de 
voorzitter waar als deze laatste verhinderd is de 
taken uit te voeren. 
De secretaris zorgt voor de officiële 
correspondentie, het vastleggen van de rechten en 
verplichtingen van de vereniging en is 
verantwoordelijk voor het register van leden en 
vrienden. Bij belet van de secretaris gedurende 
een periode van 3 maanden of langer wordt uit het 
bestuur een tweede secretaris aangewezen die de 
taken gedurende het belet waarneemt. 
De penningmeester int de aan de vereniging 
toekomende gelden, betaalt de verschuldigde          
bedragen, beheert de gelden, voert de financiële 
administratie. De penningmeester legt 
verantwoording af aan het bestuur en de algemene 
ledenvergadering over het gevoerde financiële 
beleid en de financiële situatie van HKMyerle. Bij 
belet van de penningmeester gedurende een 
periode van 3 maanden of langer wordt uit het 
bestuur een tweede penningmeester aangewezen 
die de taken gedurende het belet waarneemt. 
Overige bestuursleden kunnen een door het 
bestuur bepaalde portefeuille hebben, deze 
worden gepubliceerd via de website. 
Alle aanwezige bestuursleden hebben in een 
bestuursvergadering één stem, indien de stemmen 
staken wordt het voorstel geacht niet te zijn 
aangenomen. Indien sprake is van een schijn van 
belangenverstrengeling dan zal de betreffende  

bestuurder niet deelnemen aan de beraadslaging 
en daaropvolgende besluit op de 
bestuursvergadering. 

Artikel 18 

De bestuursleden zijn zich bewust van grote 
belang van een behoorlijke taakvervulling en van 
het feit dat zij bij financieel wanbeleid, waaronder 
een faillissement, in privé (hoofdelijk) 
aansprakelijk gesteld kunnen worden. Om die 
reden worden taken naar behoren uitgevoerd, 
wordt schade voorkomen, worden risico’s van 
handelen of nalaten in de bestuursvergaderingen 
besproken, worden adequate verzekeringen 
afgesloten, wordt onderling verantwoording 
afgelegd en worden de geldstromen en financiën 
gecontroleerd en bewaakt. Om aansprakelijkheid 
te voorkomen en/of zoveel als mogelijk te 
beperken, zullen - indien dit noodzakelijk wordt 
geacht - binnen het bestuur nadere afspraken 
worden gemaakt. 

Artikel 19 

Verkiesbaar voor het bestuur zijn meerderjarige 
leden of vrienden van HKMyerle. Zij worden door 
het bestuur voorgedragen aan de algemene 
ledenvergadering en door de algemene 
ledenvergadering benoemd. Het bestuur doet een 
eigen voordracht en/of neemt daarnaast een 
voordracht van ten minste 5 leden over. Mocht het 
bestuur die voordracht niet overnemen dan wordt 
daarover verantwoording afgelegd aan de 
algemene ledenvergadering. Kandidaatstelling 
vindt plaats uiterlijk 2 weken voor de algemene 
ledenvergadering. Op de algemene 
ledenvergadering wordt in geval van meerdere 
kandidaten voor een bestuursfunctie schriftelijk 
gestemd. Als er sprake is van één kandidaat voor 
één bestuursfunctie dan kan bij acclamatie 
worden gestemd. Van bestuursleden wordt 
verwacht dat ze in functie geen ander belang dan 
dat van HKMyerle vertegenwoordigen. 

Artikel 20 

Bestuursleden die een benoeming hebben 
aanvaard, worden voor een termijn van 3 jaar 
benoemd en zijn na die termijn terstond 
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herbenoembaar. De maximale zitting van 
bestuursleden is 4 termijnen van 3 jaar. Mocht na 
de 4e termijn er geen geschikte kandidaat zijn dan 
kan het bestuurslid voor een 5e termijn benoemd 
worden. HKMyerle kent een rooster van aftreden 
van bestuursleden. Dit rooster is zodanig dat er 
nooit meer dan 1 lid van het dagelijks bestuur 
aftreedt. Bij benoeming van een bestuurslid in een 
tussentijdse vacature, treedt het vervangende 
bestuurslid in het rooster van het afgetreden 
bestuurslid. 

Artikel 21 

Bestuurslidmaatschap eindigt bij het aflopen van 
de benoemingstermijn, bij het overlijden van het 
bestuurslid, als het bestuurslid ophoudt lid of 
vriend te zijn, als het bestuurslid bedankt voor 
zijn bestuursfunctie of  bij royement van het 
bestuurslid. Bestuursleden zijn zich bewust dat 
een ingrijpende wijziging van omstandigheden en 
een onvolledige en onbehoorlijke taakuitoefening 
een gewichtige reden kunnen vormen voor 
ontslag. 

Artikel 22 

Vergaderingen van het algemeen bestuur zijn 
openbaar en kunnen door leden of vrienden 
worden bijgewoond. Als zij de vergadering willen 
bijwonen wordt een verzoek daartoe gedaan via de 
secretaris die voor een uitnodiging zorgt en de 
agenda verstrekt. 

Artikel 23 

Van de vergaderingen van het algemeen bestuur 
wordt door de secretaris of ander daartoe 
aangewezen bestuurslid, een verslag gemaakt 
waarin minimaal de genomen besluiten worden 
vastgelegd. Van de vergaderingen van het 
dagelijks bestuur maakt de secretaris of ander 
daartoe aangewezen lid van het dagelijks bestuur 
een besluitenlijst. Deze besluitenlijst wordt 
geagendeerd in de eerstvolgende vergadering van 
het algemeen bestuur. 

Artikel 24 

Jaarlijks maakt de secretaris of daartoe 
aangewezen ander bestuurslid een verslag van de 

activiteiten van de HKMyerle en legt dat voor aan 
de algemene ledenvergadering. 
 

VRIJWILLLIGERS EN WERKGROEPEN 

Artikel 25 

HKMyerle kent verschillende werkgroepen van 
leden, partnerleden, ereleden en vrienden. De 
taak, werkwijze en verdere inrichting van 
werkgroepen worden zo nodig middels 
afzonderlijk vast te stellen richtlijnen geregeld en 
gefaciliteerd door het bestuur in samenspraak met 
de leden van de  betreffende werkgroep. De 
eindverantwoordelijkheid blijft bij het bestuur.  
Met toestemming van het bestuur kunnen leden 
derden introduceren bij activiteiten. 

Artikel 26 

HKMyerle keert geen vrijwilligersvergoeding uit. 
Wel komen gemaakte onkosten voor vergoeding 
in aanmerking. Declaraties worden ingediend bij 
de penningmeester. Leden van de werkgroepen 
bespreken vooraf met de werkgroepvoorzitter de 
te maken onkosten.   
 

FINANCIËN 

Artikel 27 

De inkomsten van HKMyerle bestaan uit 
contributies, donaties, subsidies/schenkingen, 
inkomsten uit verenigingsactiviteiten en overige 
inkomsten. De penningmeester houdt een 
overzicht bij van de ontvangen bedragen. 

Artikel 28 

Het algemeen bestuur stelt jaarlijks op voordracht 
van de penningmeester een begroting op. Deze 
begroting wordt uiterlijk in januari door het 
bestuur vastgesteld en ter instemming voorgelegd 
aan de algemene ledenvergadering. 
Het algemeen bestuur stelt na afloop van het 
verenigingsjaar een rekening en verantwoording 
vast op voordracht van de penningmeester. De 
rekening en verantwoording wordt binnen 3 
maanden na afloop van het verenigingsjaar 
vastgesteld en ter instemming voorgelegd aan de 
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algemene ledenvergadering. Het bestuur 
bespreekt tenminste éénmaal per jaar tussentijds 
de voortgang van de uitputting van de begroting. 

Artikel 29 

De penningmeester is bevoegd om verplichtingen 
tot en met € 1.000,- (zegge: duizend euro) 
zelfstandig aan te gaan. Bij hogere verplichtingen 
tot en met € 5.000,- (zegge: vijfduizend euro) is 
instemming vooraf van het bestuur vereist. Als er 
verplichtingen worden aangegaan van meer dan € 
5.000,- (zegge: vijfduizend euro) waar geen 
externe dekking tegenover staat dan worden deze 
vooraf ter instemming voorgelegd aan de 
algemene ledenvergadering. Mocht er een 
dringend belang zijn om een dergelijke 
verplichting aan te gaan waarbij niet gewacht kan 
worden op instemming van de algemene 
ledenvergadering dan kan het bestuur besluiten 
om een digitale ledenraadpleging uit te schrijven. 
Bij afwezigheid van de penningmeester bij een 
besluitvormende vergadering worden geen 
financiële verplichtingen vastgelegd of aangegaan. 
Betreffende agendapunten worden verdaagd. 
 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 

Artikel 30 

Jaarlijks wordt, binnen 6 maanden na afloop van 
het verenigingsjaar, door het bestuur een 
algemene ledenvergadering belegd waarvoor 
leden, partnerleden, ereleden en vrienden worden 
uitgenodigd. 
Leden, partnerleden en ereleden hebben 
stemrecht op de algemene ledenvergadering, 
waarbij geldt dat iedere aanwezige uit deze groep 
één stem heeft. Stemmen bij volmacht is niet 
mogelijk. Voorstellen worden aangenomen bij een 
gewone meerderheid van stemmen. Bij het staken 
van de stemmen wordt het betreffende voorstel, 
éénmaal direct opnieuw in stemming gebracht. 
Staken de stemmen opnieuw dan wordt het 
voorstel  geacht niet te zijn aangenomen. 
Stemmingen over zaken vinden bij handopsteken 
plaats. Stemmingen over personen waarbij 
meerdere kandidaten zijn, geschieden altijd 
schriftelijk. 

Artikel 31 

De algemene ledenvergadering heeft als agenda: 

1. Opening door de voorzitter 
2. Vaststellen agenda en verslag vorige 

vergadering 
3. Eerbetoon overleden leden, partnerleden , 

ereleden, vrienden 
4. Jaarverslag activiteiten HKMyerle 
5. Financieel verslag en begroting 
6. Verslag kascommissie 
7. Benoeming: - bestuur 

                      - kascommissie 
8. Vaststellen contributienotitie 
9. Overige bespreekpunten bestuur 
10. Overige bespreekpunten leden (wat ter 

tafel komt) 
11. Rondvraag 
12. Sluiting 

Artikel 32 

De kascommissie bestaat uit de voorzitter en een 
lid. Jaarlijks treedt de voorzitter af en wordt het 
lid de voorzitter voor het volgende jaar. De 
algemene ledenvergadering kiest uit hun midden 
een nieuw lid. De aftredende voorzitter is niet in 
datzelfde jaar herkiesbaar als lid. De kascommissie 
neemt op uitnodiging van de penningmeester de 
gevoerde administratie door en beoordeelt de 
vastlegging van de financiële feiten. De voorzitter 
doet daarvan verslag aan de algemene 
ledenvergadering en stelt in geval van 
goedkeuring van de financiële verantwoording aan 
de algemene ledenvergadering voor de 
penningmeester en het bestuur decharge te 
verlenen voor het gevoerde financiële beleid.  
Als de kascommissie de financiële verantwoording 
niet kan goedkeuren wordt vanuit de algemene 
vergadering een commissie benoemd die met de 
penningmeester en voorzitter de problemen 
inzichtelijk maakt en verbetervoorstellen doet. Dit 
wordt besproken met het bestuur en voorgelegd 
aan de volgende algemene ledenvergadering. 
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TEN SLOTTE 

Artikel 33 

De leden, partnerleden, ereleden en vrienden 
hebben recht op inzage in de statuten en het 
huishoudelijke reglement van HKMyerle. Deze 
worden gepubliceerd op de website 
www.heemkundekringmyerle.nl onder 
Bestuur/bestuursdocumenten. Op aanvraag zijn 
deze documenten verkrijgbaar via het secretariaat. 

Artikel 34 

In het huishoudelijk reglement wordt verwezen 
naar de documenten:  
  - Contributienotitie 
 - Ereleden HKMyerle 
 - Vrienden van HKMyerle 
Deze documenten worden geacht bijlage te zijn bij 
het huishoudelijk reglement en daarvan deel uit te 
maken. 

Artikel 35 

Voorstellen tot wijziging van het huishoudelijk 
reglement HKMyerle worden via het bestuur 
ingediend. Bestuur of een groep van tenminste 5 
leden, partnerleden of ereleden kunnen een 
voorstel tot wijzing indienen. Het verzoek tot 
wijzingen moet tenminste 1 maand voor de 
algemene ledenvergadering bij het bestuur zijn 
ingediend. Het bestuur dient een gemotiveerd 
voorstel in bij de algemene ledenvergadering. 

Artikel 36 

Het huishoudelijke reglement dient tot nadere 
uitleg en verduidelijking van de statuten. Daar 
waar er sprake is van een tegenstrijdigheid tussen 
statuten en huishoudelijk reglement waardoor 
belangen van leden, partnerleden, ereleden, 
vrienden of de vereniging HKMyerle worden 
geschaad, gaan de statuten voor.  In het 
huishoudelijk reglement zijn de vereisten vanuit 
de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen 
(WBTR) van 1 juli 2021 opgenomen voor zover van 
toepassing op Heemkundekring Myerle. 

 

 

Artikel 37 

In alle gevallen waarin het huishoudelijk 
reglement HKMyerle niet voorziet, beslist het 
bestuur. 

Artikel 38 

Dit reglement kan worden aangehaald als 
Huishoudelijk Reglement HKMyerle 2021 

Aldus goedgekeurd en vastgesteld in de algemene 
ledenvergadering op 30 september 2021. 

 

http://www.heemkundekringmyerle.nl/

