STATUTEN
Naam en zetel Artikel I
l. De vercniging draagt de naarn:
Harense Historische Kring "Old Go".
2. Zi1 heefthaar zetel in de gemeente Haren.
Doel Artikel 2
l. Het doel van de vereniging is het bundelen, bevorderen en naar buiten brengen van de belangstelling voor
en kennis van de geschiedenis van zaken zoals die waren en zijn binnen de gemeente Haren. Het betreft
de dorpen, Glimrlen, Haren, Noordlaren en Onnen en tevens de buurtschappen Essen en Herunen.
2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. vastleggen, r,erzarnelen van reeds aanwezige en andere gegevens en kennis,

b. naar buitelr brengen hiervan door n.riddel van publicaties en lezingen, al dan niet in eigen kring;
c. organiseren van en deelna[le aan excursies en presentaties in en rond Haren in relatie tot de geschiedenis van het gebied;
d. stimr"tleren van en steun aan werkgroepen voor nader onderzoek naar en van zaken van geschiedkundig
belang;
e. contact, overleg en mogelijk samenwerking te hebben rnet verenigingen en stichtingen in Haren en orrrgeving waar sprake is van een gezamenlijk belang of interesse.

Duur Artikel

1.
2.

3

Dc vereniging is aangegaan voor onbepaalde trjd.
Het boekiaar van de vereniging is het kalenderjaar.

Lidnraatschap Artikel 4

L
2.

De vereniging kent leden.

Leden kunnen uitsluitend personen die zich als lid btj het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur
als lid zijn toegelaten. Hiervan blijkt uit een door het bestuur afgegeven verklaring.
Ingeval van niet toelating door het bestuur kan de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.

3.

Het lidrnaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen ofdoor erfopvolging worden verkregen.

Artikel

l.

2.

5

Het lidmaatschap eindigt:
a. door de dood van het lid;
b. dool opzegging door het lid;
c. door opzegging door de vereniging;
d. door ontzetting.
Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar. Zij
geschiedt schdftelijk aan het bestuur met inachtneming van cen opzeggingstermijn van ten minste vier
weken.

Indien ecn opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidrnaatschap door tot het einde van het

eerstvolgendeboekjaar. Hetlidmaatschapeindigtonmiddellijk:

a.
b.

3.

4.

indicn redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt ofhun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is geworden of medegedeeld (tenzij het betreft een wijziging
van de geldelijke rechten en verplichtingcn);
c. binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging in een
andcre rechtsvonn oftot fusie.
Opzegging van het lidrnaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van het lopende boekjaar cloor
het bestuur worden gedaan:
- wanneer een lid na daaftoe brj herhaling schriftelijk te zijn aangemaand op een november niet volledig aan zijn geldelijke verplichtingenjegens de vereniging over het lopende boekjaar heeft voldaan;
- wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die op dat moment door de statuten
voor het lidrnaatschap worden gesteld.
De opzeggingstennijn is ten rninste vier weken. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden,
loopt het lidnaatschap door tot hct einde van het eerstvolgende boekjaar.
De opzegging kan evenwel onrniddellijke beëindiging van het lidrnaatschap tot gevolg hebben, wannecr
redelijkerwijs van de vet'eniging niet kan worden gevergd het lidrnaatschap te laten voortduren. De opzegging geschiedt steeds schriftclijk met opgave van de redenen.
Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd rnet de statrÍen,
reglementen of besluiten van de vereniging handelt of wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze
benadeclt. Zij geschiedt door het bestuur, dat het lid zo spoedig mogelijk van het besluit in kennis stelt,

met opgavc van de redenen. Het betrokken lid is bevoegd binnen één maand na de ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algen.rene ledenvergadering.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Een geschorst lid heeft geen

5.

stctruecht.
Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, bl4ft de jaarlijkse bijdrage voor het gehecl
door het lid verschuldigcl, tenzij l.ret bestuur anders beslist.

Donateurs Artikel 6
l. Donatcurs zijn zij, die door het bestuur als donateur zijn toegelaten. Het bestuur is bevoegd het donateur-schap door schriftelijke opzegging te beëindigen.
2- Donateut's zijn verplicht jaarhjks aan de vereniging een geldelijke bijdrage te verlenen, waarvan de minirnale ornvang door de algemene ledcnvergadering wordt vastgesteld.

Contributies Artikel

7

Ieder lid isjaarliiks een contributie verschuldigd. De hoogte van de contributie wordt vastgesteld door de algernene ledenvergadeling.

V
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Bestuur Artikel 8
l- Het bestuur bcstaat uit teu tninste vijf cn ten hoogste zevcn natuurlijke personen, die uit hun midden een

2.
3.
4.
5\ 6.
7.

voorzitter', een sccretaris cn een penningmeesteÍ aanwijzen.
De bestuursleclen worden door de algernene ledenvergadering benoemd uit de leden van de vereniging. De
algcmene ledenvergadering stelt het aantal bestuursleden vast.
Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaafvan redenen cloor de algemene ledenvergadering worclen
geschorst cn ontslagen. De alge mene ledenvergadering besluit tot schorsing of ontslag mct een meerclerheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
De schorsing cindigt wanneer de algemene ledenvergadering niet binnen drie maanden daarna tot ontslag
heeft besloten. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in dc algernene ledenvergadering te vcrantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan.
Beshrurslcden worden benoemd voor een periode van rnaxirnaal drie jaar. Onder een jaar wordt te dezen
verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaariijkse algemene ledenvergacleringen. De bestuursleclen
tleden afvolgcns een dool het bestuur op te makcn rooster. Een volgens het rooster aftredend bestuulslid
is onmiddellijk herbenoembaar.
Indien het aantal besttturslcden beneden het in lid 1 vermeldc minimum is gedaald, blijft het bcstuur nietternin bevoegd. Het bestuur is verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen,
waarin de voorziening in de vacatnre(s) aan de orde komt.
Op de vergaderingen en de besluitvorming van het bestuur is het bepaalde in de artikelen I I tot en rnet 14
zoveel mogelijk van toepassing.

Artikel

l.
2.

9

Hct bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
Het bestttur is, met voorafgaande gocdkeuring van de algemene ledenvergadering, bevoegd te besluiten
tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreernding ofbezwaring van registergoederen en
tot het aangaan van overeenkot.nsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar
verbindt, zich voor een clerde sterk maakt ofzich tot zekerheidstelling voor een schuld van ecn ander verbindt.

Artikel I0

l.
2.

Hct bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
De vertegenwoordigingsbevoegdheid kornt mede toe aan dc voorzitter tezamen met de secretaris of clc
penningmeestcr, danwcl de secletaris tezamen met de penninglreester.
Algemene ledenvergaderingen Artikel t I
De algemene ledcnvergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vereniging statutair is gevestigd.

Artikel

1.

2.
3.
4.

12

Toegang tot de algernene ledenvergadering hebben de leden die niet geschorst zijn, de donatcurs alsmede
degenen, die daaltoe door het bestuur en/ofclc algemene ledenvergadering zijn uitgenodigd. Een gcschorst
licl heeÍï toegang tot cle vergadcring waarin het besluit tot zijn schorsing wordt behandeld, en is bevoegcl
daarover dan het'uvoord te vocrerl.
Met uitzondering van een geschorst lid heeft ieder lid één stern in de algemene ledenvergadering. Ieder
stcmgercchtigd licl kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijk vohnacht verlenen tot het uitbrengen
van zljn stcm. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen als gevolmachtigde optreden.
Ecn eenstetntnig besluit van alle sterngercchtigde ledcn, ook al zijn zij met in vergadering bijeen, heeft,
mits met voorkennis van het bestunr genornen, dezelide kracht als een bcsluit van de algernene ledenvergadering. Dit besluit kan ook schriÍtclijk tot stand komen.
De voolzittcr bepaalt dc wijze waarop de stemrningen in de algemene ledenvergadering worden gehouden.

l0

5.

Alle besluiten waaromtrent bii de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven,
worden genolren bij volstrckte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stenlmen ovcr
zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemlren bij verkiezing uan p.r.ónen, dan beslist het lot. Indien bij velkiezing tussen lneer dan twee personen door niernand een volstrekte meerderheid is verkregen,
wordt herstetld tussen de twee personen, die het grootstc aantal stemmcn kregen, zo nodig na tlrssensteÍnrning.

Altikel l3

1.
2.

3.

De algemene ledcnvelgadcringen worden geleid door de voorzitter of, bij diens afwezighcid, door

cle

plaatsvervangencl voorzitter of, indien ook dcze afwezig is, door het oudste aanwezige bestuurslict. Zijn
gcen bestunrsledcn aanwczig, dan voorziet de vergadering zelfin haar leiding.

Het door cle voorzitter tcr algeuene lcdenvergadering uitgesproken oordeel oÍntrent de uitslag van een
sternming, is beslissend.
Hctzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftclij k vastgelegd voorstel.
Wordt echter onrniddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemtning plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijkc stetnming niet hoofdelijk of schriftelijk gcschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door cleze niettwe sternming vervallen dc rcchtsgevolgen van de oorspronkelijke stemrning.
Van het ter algeurene ledenvergadcring vcrhandelde worden notulen gehouden door de secretaris of door
een door de voorzitter aange'vvezen persoon. Deze notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende algemene ledenvelgadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van clie vcrgadcring ondertekend.

Artikel l4

1.

2.

3.
4.
5.
6.

Hct boekjaar van de vereniging is gehjk aan het kalenderjaar.
Jaarlijks wordt ten n.rinste één algemene ledenvergadering gehouden en wel binnen zes maanclen na afloop
van het bockiaar, behor"rdcns verlenging van dcze tenr.rijn door de algen.rene ledenvergadering. In dcze
algemene lcdeuvergadering brengt het bestuur zijnjaarverslag uit over de gang van zaken in de veleniging
en over het gevoerde belcid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter'
goedkeuring aan dc algerr-rene lcdenvergadering over.
Deze stukken worclen ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de ondertekening van een of neer
hunner, dan worcit daarvan onder opgave van redenen melding gernaakt. Na verloop van dc termijn kan
ieder lid in rechte vordcren van de gezarnenlijke bestuurders dat zi1 deze verplichtingen nakomen.
Wordt orntrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid aan de algernene ledenvergadering niet overgelegd een verklaring afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid I van het
Burgerlijk Wctbock, dan benoetlt de algen.rene ledcnvergadering, jaarlijks, een comrnissie van ten ninste
twee leden die geen deel van het bcstuur rnogen uitrnaken.
Hct bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaff-en, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te gevcn.
De commissie onderzoekt de in lid 1 en lid 3 bedoelde stukken.
Vcrgt dit onderzoek naat' het oorcleel van de commissie bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan zij
zich op kostcn van de vereniging door een deskrindige doen bijstaan. De commissie brengt aan de algen'rene ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit.
Nadat het voorstel tot vaststclling van de jaarrekening aan de orde is geweest, zal aan de algemene ver-gadcring hct vootstel wordcn gedaan om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor het door hen in het
desbetreffende boekjaar gedaan beleid, voor zover van dat beleid bhjkt uit de jaarrekening of dat beleicl
aan de algernene vcrgadering bekencl is gernaakt.

Artikel l5

l.

2.

3.

Algernene ledenvergaderingen worden door het bestuur bijeengeroepen zo dikwijls het dit wenselilk oordeelt ofdaartoc op grond van de wet vcrplicht is.

Op schriftcliik verzoek van ten r.r.rinste éénltiende gedeelte van de sterngerechtigde leden is hct bestunr
verplicht tot l.ret bijeenrocpen van een algemene ledenvergadcring, te houclen binnen vier wekcn na indicning van het verzoek.
Indien aan hct verzoek binncn veerticn dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekcrs zclf tot
dc bijeenroeping van clc algernene ledenvergadering overgaan op de wijze als in lid 3 bcpaald of door'
uiddel van een advertentie in ten tltinste één veel gelezen dagblad. De verzoekers kunnen alsdan andcren
dan bcstur,rrsleden belasten rnet de leiding van de vergadering en het opstellen van dc notulen.
De bijeenroeping van dc algernenc ledenvergadering geschiedt door schriftelijke mededeling aan de cle
stemgerechtigden op een termijn van ten rtrinste zeven dagcn.
Bij de oproeping r,vorden de te behandelcn ondcrwcrpen venneld.

ti

Statutenwijziging Artikel

I

I6

Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de algemene ledenvergadering,

waartoe is opgeloepen rnet de tnededeling dat aldaar wijziging van de statuten zàl worden voorgesteld.
ledenvergaclering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, lroeten ten minste vijfdagen voor de dag van de vergadering een afschriÍi van dat
voorstcl, waalin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor
^
dc ledcn ter inzage leggen tot na de afloop van de clag, waarop de vergadering werd góhouden.
Tot wijziging van cle statuten kan door de algernene ledenvergadering slechts worden besloten met een
rneerderheid van ten rninste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.

2. Zij' die dc oproeping tot de algerlene

3.
4.

Ieder van cle bcstuursleden is bevoegd de akte van statutenwijzigingte cloen verlijclen.
Het bepaalde in cie leden I en 2 is niet van toepassing, indien in de algemene ledenvergadering aile sterngcrechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statdenwijziging met algemene stemrnen wordt genotnen.
6. De bestuursleden zijn verplicht eeu authentiek afschrift van de akte van statutenwrjziging en een vollcdige
doorlopende tekst van cle statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van hct
door de Kancl van Koophandel cn Fabrieken gehouden register.
Ontbinding en vereffening Altike I 17
1.
Het bepaalde in altikel 1 6 leden 1,2,3 en 5 is van overeenkornstige toepassing op een besluit van de algernene ledenvergadering tot ontbinding van de vereniging.
2.
De algetlene leclenvergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de besternming vast voor
het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemrning met het doel van de vereniging.
J.
De vereffening geschiedt door hct bestuur.
4.
Na de ontbinding bhjft cle vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de verefÈning blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kacht.
6
In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegcl

5.

"in liquidatie".
De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard gedurende tien jaren na
aÍ1oop van dc vereffening. Bewaarder is degene die cioor de vereÍfenaars als zodanig is aangewezen.
Reglementen Artikel 18
I.
De algetnene lcdenvergadering kan een of rneer rcglementen vaststellen en wijzigen, waarin onderwerpen
worden geregeld waarin door dcze statuten niet ofniet volledig wordt voorzien.
2. Een regletlent mag gecn bepalingen bevatten, die strijdig zijn rnet de wet of met deze statuten.
3. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van eon rcglement is het bcpaalde in artikel 16 leden l, 2 cn
5 van overeenkornstige toepassing.
de woorden

Slotbepaling Artikel l9
Aan de algemene lcdenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de
statuten aan andere organcn zijn opgedragen.

Wat is het verschil tussen leden en donateurs.
Leden en Donateurs

Leden
Leden hebben een lidmaatschap die pcr jaar opzegbaar is met een opzegtermijn
Leden zijn vcrplicht een vastgesteld contributie te betalen
Leden hebben stem in de vereniging zoals in het rcglement bepaald is, bv. alleen in dejaarlijkse algerncne ledenvelgadering.
Lcden kunnen acticfzijn in het bestuur ofin werkgroepen
Leden hebben bcpaalde rechten, ontvangen regehnatig informatie, worden uitgenodigd bij lezingen en vergaderingen. Krijgen korting op entree e.d.

Enz.
Donateurs
Donateurs zijn diegenen die geen lid willen worden maar de vereniging financieel willen ondersteunen. Hun
donatie gaat rechtstreeks naar dc vereniging.
Donateurs hebben gecn stenrecht.
De vereniging kan t.a.v. donateurs beleid voeren. Toegang met korting bij activiteiten van de vereniging. Een
r"naal per jaar een aparte activiteit t.a.v. donateurs etc.
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