Numismatische Kring Bloembollenstreek e.o.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Vastgesteld door de algemene ledenvergadering op 9 oktober 2007
Huishoudelijk reglement

Artikel 1
Ter bewaking van de continuïteit van het bestuur stelt de secretaris een rooster van aftreden op rekening
houdend met de bepaling in artikel 8 van de statuten.
Artikel 2
De voorzitter
- neemt en bevordert maatregelen welke kunnen leiden tot een goede coördinatie van de
werkzaamheden van het bestuur van de kring,
- zit de vergaderingen van bestuur voor,
- is voorzitter van de algemene ledenvergaderingen,
- onderhoudt en bevordert de externe contacten,
- stelt in overleg met de secretaris de agenda van de bestuursvergaderingen op.
Artikel 3
De secretaris
- verwerkt de inkomende en uitgaande poststukken van de kring,
- zorgt voor de verslagen van de bestuursvergaderingen, alsmede de verslagen van de algemene
ledenvergaderingen,
- verzorgt de ledenadministratie.
Artikel 4
De penningmeester
- stelt het financieel jaarbudget op van de kring,
- verwerkt de inkomsten en de uitgaven,
- stelt de jaarrekening op,
- zorgt voor het innen van de contributiegelden,
- zorgt voor het innen van de advertentie gelden,
Artikel 5
Ieder, die lid of belangstellende van de Kring wenst te worden, kan zich wenden tot een der
bestuursleden.
Artikel 6
Een lid is verplicht zijn adreswijziging zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een maand na deze
wijziging te melden aan de ledenadministratie.
Artikel 7
Jaarlijks op de algemene ledenvergadering kan het bestuur voorstellen doen om de contributie van de
leden en de entreegelden voor de belangstellenden te wijzigen. Het bestuur kan tevens voorstellen doen
om aan leden die een gezinsverband vormen en aan personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt
hebben een reductie te verstrekken.
Artikel 8
Bij stemmingen zullen als ongeldig worden beschouwd:
a. blanco stembriefjes
b. ondertekende stembriefjes
c. onleesbaar ingevulde stembriefjes
d. onjuist ingevuld stembriefjes.
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Artikel 9
Tijdens de kringavonden kunnen door het bestuur veilingen worden georganiseerd van munten,
penningen en andere numismatische objecten. Verder wordt de afhandeling van de veiling geregeld in
het veilingreglement.
Artikel 10
Als veilingmeester fungeert hij/zij die door het bestuur als zodanig uit zijn midden is aangewezen.
Artikel 11
Artikel 16 der statuten is, met uitzondering van lid 4 van overeenkomstige toepassing ten aanzien van
wijzigingen van dit huishoudelijk reglement.
Artikel 12
Handelaren:
Het bestuur kan leden toelaten om – voor eigen rekening en risico – tijdens de kringavonden te handelen
in numismatische producten.
Voor zover de handelaar handelt als rechtspersoon dient in ieder geval de bestuurder van de
rechtspersoon te zijn ingeschreven als lid.
Het bestuur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verplichtingen die de handelaar heeft op
grond van bepalingen in het Burgerlijk Wetboek en/of fiscale regelgeving.
De handelaar is gehouden om het door de algemene vergadering vastgestelde tafelgeld te voldoen en
overigens alle aanwijzingen van het bestuur op te volgen.
Artikel 13
Ieder lid wordt op verzoek in het bezit gesteld van een exemplaar der staturen en huishoudelijk
reglement en wordt geacht op de hoogte te zijn met de bepalingen daarvan.
Artikel 14
In alle gevallen waarin statuten of huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het bestuur.

Het huishoudelijk reglement is vastgesteld oor de ALV op 9 oktober 2007.
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