Concept Statuten van de vereniging Historisch Genootschap Oud Soetermeer (jan. 2020)

NAAM EN ZETEL
Artikel 1.
De vereniging draagt de naam "Historisch Genootschap Oud Soetermeer”. Zij is gevestigd te
Zoetermeer.

DOELSTELLING
Artikel 2.
De vereniging heeft ten doel het bevorderen van de kennis der geschiedenis in het algemeen
en die van de gemeente Zoetermeer en het voormalige Zegwaart in het bijzonder.
Voorts bevordert zij het behoud van geschiedkundig waardevolle objecten.

MIDDELEN
Artikel 3.
1. De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
a. het organiseren van lezingen en excursies;
b. het verzamelen van documenten en objecten van historische betekenis betreffende
Zoetermeer en omgeving, alsmede het in stand (doen) houden en (doen)
tentoonstellen hiervan;
c. het doen van onderzoek naar de geschiedenis van Zoetermeer en zijn bewoners en
het publiceren van de resultaten daarvan;
d. het stimuleren van het behoud van monumenten in Zoetermeer;
e. het uitgeven van een verenigingsblad;
f. het onderhouden van contacten;
g. alle andere geoorloofde middelen.

LEDEN
Artikel 4.
1. Voor het lidmaatschap is de leeftijd van ten minste achttien jaar vereist.
2. Personen van veertien jaar en ouder kunnen door het bestuur als jeugdlid tot de
vergaderingen worden toegelaten. Zij hebben geen stemrecht en zijn geen lid van de
vereniging in de zin van de wet. Het jeugdlidmaatschap wordt bij het bereiken van de
achttienjarige leeftijd omgezet in een lidmaatschap.
3. Het lidmaatschap eindigt door opzegging door het lid of door de vereniging, royement of
overlijden.
Artikel 5.
Personen die zich voor de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt kunnen door de
ledenvergadering tot erelid worden benoemd.

BESCHERMING PERSOONLIJKE LEVENSSFEER EN GEDRAGSCODE
Artikel 6.
Sub a. oud: vervallen
1. Leden die tijdens de uitoefening van hun werkzaamheden ten behoeve van de vereniging
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kennis nemen van vertrouwelijke gegevens hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien
daarvan.
Het bestuur stelt in nauw overleg met de gebruikers van het verenigingsgebouw huisregels
op betreffende het doen en laten van personen in en om het verenigingsgebouw. Deze
huisregels worden als aanhangsel bij het huishoudelijk reglement gevoegd.

BESTUUR
Artikel 7.
1. Bestuursleden worden door en uit de leden benoemd.
2. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door het bestuur, met inachtneming van het in
lid 3 bepaalde.
3. Het bestuur bestaat ten minste uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester en
voor iedere op de voet van artikel 11 ingestelde werkgroep een bestuurder die uit die
werkgroep is benoemd.
Wanneer een werkgroep wordt opgeheven, blijft de daaruit benoemde bestuurder in
functie voor de resterende duur van diens benoemingstermijn.
4. Bestuursleden kunnen te allen tijde worden geschorst en ontslagen bij besluit van de
ledenvergadering.
5. Het bestuur heeft als opdracht de doelstelling van de vereniging naar beste vermogen te
realiseren. Het bestuur dient daartoe een beleid te voeren dat zodanige voorwaarden
schept, dat alle medewerk(st)ers hun taken naar behoren kunnen vervullen.
6. Het bestuur kan ter ondersteuning van zijn werkzaamheden één of meer personen
benoemen, al dan niet in dienst van de vereniging, en hun procuratie verlenen. Het bestuur
kan de in de vorige zin vermelde personen ontslaan.
Artikel 8.
1. De zittingsduur van de bestuursleden is drie jaar.
2. Bestuursleden zijn terstond herkiesbaar voor de duur van drie jaar, evenwel met
inachtneming van het bepaalde in artikel 7 lid 3.
Artikel 9.
1. De voorzitter wordt in functie gekozen door de ledenvergadering.
2. De overige functies worden door de bestuursleden onderling verdeeld.
3. Het dagelijks bestuur bestaat in ieder geval uit de voorzitter, de secretaris en de
penningmeester. Het bestuur kan het dagelijks bestuur, indien daaraan behoefte is,
uitbreiden tot maximaal vijf personen.
4. Het dagelijks bestuur voert namens het bestuur de dagelijkse leiding binnen de vereniging
VERTEGENWOORDIGING
Artikel 10.
1. De vereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur, alsmede door twee gezamenlijk
handelende leden van het dagelijks bestuur.
2. Het bestuur kan besluiten tot verlening van volmacht aan één of meer bestuurders, alsook
aan anderen, zowel gezamenlijk als afzonderlijk, om de vereniging binnen de grenzen van
die volmacht te vertegenwoordigen.
3. Het bestuur is, met instemming van de ledenvergadering bevoegd te besluiten tot het
aangaan van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van
registergoederen, alsmede tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich
als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich
tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.
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WERKGROEPEN
Artikel 11.
1. Het bestuur kan werkgroepen instellen ter verwezenlijking van de doelstelling van de
vereniging.
2. Slechts leden van de vereniging kunnen lid van een werkgroep zijn.
3. De structuur en de doelstelling van een werkgroep dienen te worden vastgelegd in een
door het bestuur van de vereniging goed te keuren huishoudelijk reglement. Het opheffen
van een werkgroep geschiedt met instemming van de werkgroep door het bestuur.

FINANCIEN
Artikel 12.
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan onder meer uit contributies, donaties,
subsidies, giften, legaten en erfstellingen.
2. Ieder lid is jaarlijks een contributie aan de vereniging verschuldigd.
3. Uiterlijk drie maanden na afloop van een kalenderjaar stelt de penningmeester een
jaarrekening, bestaande uit een balans en een staat van baten en lasten op over het
afgelopen kalenderjaar. Controle vindt plaats door een uit twee personen bestaande, uit en
door de leden benoemde kascommissie, welke personen geen deel mogen uitmaken van
het bestuur.
4. De penningmeester stelt een begroting op voor het volgende jaar, die in de eerstvolgende
ledenvergadering dient te worden behandeld.

LEDENVERGADERINGEN
Artikel 13.
1. Ledenvergaderingen worden ten minste één maal per jaar gehouden en voorts zo dikwijls
het bestuur of een aantal leden vertegenwoordigende ten minste tien procent (10%) van
de leden dat nodig oordeelt.
2. Buitengewone ledenvergaderingen, gewenst door een aantal leden vertegenwoordigende
ten minste tien procent (10%) van de leden, worden op schriftelijk verzoek van die leden
door het bestuur, binnen een maand na dagtekening van dat verzoek, uitgeschreven.
Indien het bestuur daaraan geen gevolg kan of wil geven, hebben de aanvragers het recht
zelf een vergadering te beleggen en het bestuur uit te nodigen daarbij aanwezig te zijn.
3. In de ledenvergadering, na het gereedkomen van het jaarverslag over het door het bestuur
in het afgelopen verenigingsjaar gevoerde beleid, komt dat jaarverslag aan de orde en
wordt de jaarrekening van het afgelopen jaar vastgesteld.
Voorts worden in die vergadering de begroting en het contributiebedrag voor het volgende
kalenderjaar vastgesteld.

Artikel 14.
1. Aan een stemming kan uitsluitend worden deelgenomen door personen die als lid van de
vereniging zijn ingeschreven.
2. Stemming over zaken kan mondeling geschieden. Voorstellen zijn aangenomen wanneer
een volstrekte meerderheid der geldige stemmen is behaald.
Bij het staken van stemmen is een voorstel geacht te zijn verworpen.
3. Stemming over de benoeming van personen moet, per zetel of functie afzonderlijk,
schriftelijk met gesloten briefjes plaatshebben, tenzij de vergadering unaniem anders
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besluit. Voorstellen betreffende de benoeming van personen zijn aangenomen:
a. wanneer er één kandidaat is: indien een volstrekte meerderheid van de aanwezige
stemgerechtigden de kandidaat heeft gekozen;
b. wanneer er meer dan één kandidaat is: de kandidaat die een volstrekte meerderheid
van de geldige stemmen heeft behaald.
Indien geen volstrekte meerderheid is verkregen, wordt opnieuw gestemd.
Wordt daarbij wederom geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft een
herstemming plaats tussen de twee kandidaten die de meeste geldige stemmen hebben
behaald. Staken de stemmen, dan is geen der kandidaten gekozen.
Stembriefjes waarop geen of meer dan één persoon zijn vermeld, worden als ongeldig
beschouwd.
Stemming over royement of ontslag van bestuursleden moet schriftelijk met gesloten
briefjes plaatshebben. Voorstellen dienaangaande zijn aangenomen wanneer twee/derden
der geldige stemmen is behaald.

ONTBINDING
Artikel 15.
1. Ontbinding van de vereniging kan alleen geschieden in een speciaal daarvoor
bijeengeroepen ledenvergadering waarin minstens drie/vierden van de leden aanwezig
moet zijn.
2. Het besluit tot ontbinding moet geschieden met een meerderheid van ten minste
twee/derden van de uitgebrachte geldige stemmen.
Is niet ten minste drie/vierden van het aantal leden aanwezig, dan wordt een nieuwe
vergadering met hetzelfde doel uitgeschreven, waarin ongeacht het aantal aanwezige
leden, eveneens met een meerderheid van ten minste twee/derden van de uitgebrachte
geldige stemmen het besluit tot ontbinding kan worden genomen.
3. Ingeval van ontbinding wordt een batig liquidatiesaldo toegekend aan een organisatie die
de doelstellingen van de vereniging zo veel als mogelijk uitvoert.

STATUTEN
Artikel 16.
1. Wijzigingen in de statuten kunnen alleen worden aangebracht na een besluit van de
ledenvergadering met een meerderheid van ten minste twee/derden van de uitgebrachte
geldige stemmen. Het voorstel daartoe dient in de toegezonden agenda te zijn
opgenomen. De nieuwe statuten moeten notarieel worden vastgelegd.
2. Het bestuur maakt ter uitvoering van de statuten een huishoudelijk reglement.

SLOTARTIKELEN
Artikel 17.
De artikelen 15 en dit artikel 17 zijn niet voor wijziging vatbaar.
Artikel 18.
In alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.
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Toelichting op de wijzigingen
De statuten van het Historisch Genootschap zijn voor het laatst vastgesteld in 1993 en
gewijzigd voor wat de samenstelling van het bestuur betreft door de ledenvergadering van 12
mei 1999. Die wijziging was toen noodzakelijk vanwege de ontvlechting van het HGOS en de
Stichting Museum ’t Oude Huis.
De wijzigingen 2020 zijn vooral van redactionele en technische aard. Zo is een aantal artikelen
verduidelijkt, zijn verwijzingen naar wetgeving verwijderd (“de wet geldt altijd”) en zijn
verouderde bepalingen geschrapt of aangepast.
De samenstelling van het bestuur wordt geformaliseerd: een voorzitter, secretaris en
penningmeester plus een lid per werkgroep plus een door het bestuur vast te stellen aantal
leden op basis van expertise. De benoeming van twee bestuursleden door de gemeente
Zoetermeer is doorgehaald. De gemeente heeft daar voor 1999 al formeel van afgezien.
De zittingsduur van bestuursleden blijft drie jaar maar voortaan blijft een bestuurslid – gezien de
krapte aan kandidaten - zonder beperkingen door de ledenvergadering herkiesbaar.
De verwijzing naar de toepasselijkheid van de Wet Bescherming Persoonsgegevens is
vanwege veroudering en overbodigheid verwijderd.
De omvang van een werkgroep gaat van minimaal drie personen naar een niet beperkt aantal.
De begroting, contributie, jaarverslag en jaarrekening worden in de ledenvergadering
vastgesteld. De maand waarin dat gebeurt is voortaan onbepaald.
Een ledenvergadering wordt voortaan minstens één maal per jaar gehouden (was twee) en kan
behalve door het bestuur door minstens 10% van de leden (was 25 leden) bijeen worden
geroepen. Bijeenkomsten van leden kunnen namelijk ook een informeel karakter hebben en de
groei van de vereniging doet recht aan het hogere aantal leden dat vereist is om een
vergadering bijeen te kunnen roepen.
De regel dat stemming over personen in een ledenvergadering schriftelijk moet gebeuren, is
verzacht door te bepalen dat de ledenvergadering (unaniem) kan besluiten hier van af te zien.
In geval van opheffing gaan de bezittingen van de vereniging naar een gelijkaardige instelling.
Dit vereist de wet en de oude bepaling die voorzag in overdracht aan de lang geleden
opgeheven Stichting Oud Soetermeer komt daarmee te vervallen.
Ondanks de bepaling dat een aantal artikelen niet voor wijziging vatbaar zijn, is in overleg met
de notaris besloten achterhaalde en inmiddels onwettige bepalingen toch te schrappen.

5

