Artikel 2 (geldmiddelen)
De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld.
Deze is voor het jaar 2013 vastgesteld op € 23,00 per persoon. Voor een gezinslid bedraagt
deze € 7,00. Wijzigingen in de hoogte van de contributie worden door de Algemene
Ledenvergadering vastgesteld.
Mede in de contributie is begrepen een abonnement op het driemaandelijks verschijnend
tijdschrift ‘Heemschild’ dat door de kring zelf wordt uitgegeven, alsmede het
'Mededelingenblad'. Gezinsleden ontvangen het tijdschrift en het mededelingenblad niet.
Nieuwe leden, die in de eerste helft van het jaar zijn toegetreden, betalen de volledige
contributie. Nieuwe leden, toegetreden in de tweede helft van het jaar, betalen de helft van
de contributie in dat jaar.
Artikel 3 (bestuur)
De verplichtingen en bevoegdheden van elk lid van het bestuur worden met inachtneming van
de bepalingen van de statuten en het huishoudelijk reglement door het bestuur vastgesteld.
In de Algemene Ledenvergadering van maart brengt het bestuur verslag uit van alle
activiteiten welke het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden.
Elk jaar is één tot maximaal twee bestuursleden aftredend. Het schema van aftreden, in acht
nemend dat de voorzitter, de secretaris en de penningmeester niet tegelijkertijd aftreden,
luidt:
- secretaris + 1 bestuurslid (2013)
- voorzitter + 1 bestuurslid (2014)
- 2 bestuursleden (of 1, indien het bestuur uit 7 leden bestaat) (2015)
- penningmeester + 1 bestuurslid (2016)
en zo beurtelings weer om de vier jaren.
Bij tussentijdse vervanging van één of meerdere bestuursleden treden deze nieuwe
bestuursleden in de plaats van de vorige bestuursleden en geldt het schema van aftreden
zoals eerder aangegeven.
Indien het bestuur uit een even aantal leden bestaat en t.a.v. te nemen beslissingen de
stemmen staken, dan is de stem van de voorzitter van beslissende invloed.
Artikel 4 (kascommissie)
Het bestuur stelt jaarlijks een kascommissie samen uit drie leden van de vereniging, buiten
het bestuur, voor het nazien van rekening en verantwoording over het afgelopen boekjaar
door de penningmeester. Deze commissie onderzoekt vóór de Algemene Ledenvergadering de
bescheiden van de penningmeester.
Jaarlijks treedt één lid af en wordt een nieuw lid aangezocht uit de aanwezige leden.
Artikel 5 (lezingen)
Het initiatief tot het houden van lezingen, excursies, etc. berust bij het bestuur; leden kunnen
dienaangaande voorstellen doen. Het bestuur kan dat initiatief delegeren aan werkgroepen.
Artikel 6 (introductie)
Introductie van introducés is toegestaan, tenzij het bestuur anders beslist. Introducés en
belangstellenden die een lezing bijwonen, betalen hiervoor € 2,00 per keer.

Artikel 7 (niet voorziene gevallen)
In alle gevallen waarin de statuten en dit reglement niet voorzien, beslist het bestuur met
verantwoording aan haar leden.
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