Huishoudelijk Reglement van de
Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’
ALGEMEEN
Artikel 1
In dit huishoudelijk reglement is een aantal ‘huishoudelijke’ regels opgenomen die aanvullend zijn op de
grondregels die opgenomen zijn in de statuten van onze vereniging.

DAGELIJKS BESTUUR
Artikel 2
1.

2.

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter de secretaris en de penningmeester. Deze
drie personen zijn gezamenlijk bevoegd al die maatregelen te nemen waartoe het belang van het
ogenblik noopt. Zij doen van dergelijke maatregelen in de eerstvolgende bestuursvergadering
mededeling en verantwoording.
Het dagelijks bestuur is belast met de voorbereiding van de vergaderingen van het bestuur en de
uitvoering van besluiten van het bestuur, voor zover het bestuur geen ander(en) daarmee belast.

VERENIGINGSCENTRUM, BIBLIOTHEEK EN DATABANKEN
Artikel 3
1.
2.

4
5.

Alle in de bibliotheek aanwezige materialen kunnen door de leden van de Vereniging worden
geraadpleegd gedurende de uren dat het Verenigingscentrum is geopend.
De uitlening van boeken, die naar het oordeel van de bibliothecaris kostbaar of onvervangbaar zijn
en voorts van handschriften en inventarissen, is niet toegestaan. Schade aan de boeken etc.
toegebracht, moet door de aanvrager worden vergoed. Het bestuur stelt het bedrag van de schade
vast.
Een door het bestuur benoemde persoon of commissie is opgedragen het beheer van de digitale
databanken, zowel kwalitatief als ICT technisch.
Alle leden hebben toegang tot het Verenigingscentrum, de bibliotheek en de digitale databanken van
de Vereniging. Leden zijnde geen natuurlijke persoon zoals rechtspersonen (zoals bibliotheken,
musea, historische verenigingen) mogen niet zonder schriftelijke toestemming van het bestuur van
Ons Voorgeslacht gebruik maken van de genealogische databanken zoals HoGenDa en HoFoDa.
Het bestuur van Ons Voorgeslacht mag in overleg toestemming verlenen waarbij de gebruiker een
redelijke vergoeding aan de vereniging betaalt.

LIDMAATSCHAP
Artikel 4
1.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

De leden betalen een jaarlijkse contributie.
De contributie moet jaarlijks vóór 1 april worden voldaan.
Bij het in gebreke blijven van betaling vervallen de volgende rechten:
toezending van het Verenigingsorgaan en andere publicaties van de Vereniging;
het gebruik van de bibliotheek, documentatiemateriaal en de toegang tot de digitale databanken.
Zij die niet vóór 1 december het lidmaatschap hebben opgezegd, worden beschouwd dit te
vervolgen.
Alle leden hebben recht op toegang tot de door de Vereniging belegde bijeenkomsten.
Ieder lid is verplicht van zijn adresverandering of verandering van e-mail zo spoedig mogelijk
kennis te geven aan de ledenadministratie van de vereniging.
Leden die gebruik maken van automatische incasso voor de contributiebetaling zijn verplicht bij
verandering van banknummer dit door te geven aan de penningmeester.
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9.
10.

Beëindiging van het lidmaatschap ontslaat niet van de verplichting tot contributiebetaling voor het
lopende Verenigingsjaar.
Natuurlijke personen jonger dan 18 jaar kunnen onder overlegging van geboortedatum en een
verklaring van ouderlijke toestemming korting krijgen op het lidmaatschap. De hoogte van de
korting wordt jaarlijks bepaald door het bestuur.

TIJDSCHRIFT
Artikel 5
1.

Voor rekening van de vereniging verschijnt regelmatig een genealogisch tijdschrift, dat in digitale
vorm aan de leden beschikbaar wordt gesteld. Leden kunnen bij het aangaan van het lidmaatschap
kiezen of ze het tijdschrift alleen in digitale vorm of daarnaast ook in gedrukte vorm willen
ontvangen. De leden die als extra kiezen voor de gedrukte vorm betalen hiervoor een opslag op de
basiscontributie ter dekking van de porto- en drukkosten.
Aan het eind van elk verenigingsjaar kunnen leden vóór 1 december schriftelijk hun keuze bijstellen.
De verandering gaat dan in het nieuwe verenigingsjaar per 1 januari in.

ABONNEES
Artikel 6
1.

Door het bestuur kunnen abonnees op het Verenigingsorgaan worden aangenomen. Het
abonnementsgeld is gelijk aan de contributie.
AVG
ALGEMENE VERORDERING GEGEVENSBESCHERMING
Artikel 7

1.

2.

Door aanmelding als lid van de Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’ geeft het
lid toestemming tot verwerking in een databestand van de door het lid verstrekte gegevens (AVG
Algemene verordening gegevensbescherming).
De verstrekte gegevens worden gebruikt voor:
toezenden van het maandblad en de nieuwsbrief;
verlenen van toegang tot het besloten delen van de digitale databanken van de vereniging;
eventueel tot herinnering aan een achterstand in de contributiebetaling;
eventueel tot herleiden van een “spookbetaling” naar de naam van een lid;
toegang verschaffen tot het verenigingscentrum en de bibliotheek;
eventueel tot herinnering van het retourneren van door het lid geleende boeken.
In het AVG-reglement van de vereniging wordt opgenomen dat gegevens van leden nooit aan
derden worden verstrekt.
Een van de bestuursleden wordt aangewezen tot FG-functionaris gegevensbescherming. Dit
bestuurslid houdt binnen de vereniging toezicht op de toepassing en naleving van de AVG.
HERZIENING EN SLOTBEPALINGEN
Artikel 8

1.

2.
3.

Dit reglement kan worden gewijzigd door de Algemene Ledenvergadering volgens artikel 21 van de
statuten. Voorstellen strekkende tot wijziging moeten minimaal zeven dagen voordat die
vergadering wordt gehouden, op de website van de Vereniging bekend zijn gemaakt.
Bijgeschillen over de uitlegging van de bepalingen van dit reglement beslist het bestuur.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
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Aldus vastgesteld in de algemene vergadering,
gehouden op 15 mei 2021
de secretaris,
Hans du Mortier

de voorzitter,
Teun van der Vorm
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