Statuten Stichting Historische Kring Het Land van Herle
(opgericht: 4 april 1945)
Artikel 1, Naam, zetel, doel en duur
De stichting draagt de naam: ‘Stichting Historische Kring Het Land van Herle ’ en is gevestigd te Heerlen
(adres: 6411 CA Heerlen, Coriovallumstraat 9).
Artikel 2
1. De stichting heeft ten doel de navorsing en bestudering van de geschiedenis van Oostelijk Zuid-Limburg,
het bevorderen van de kennis dezer geschiedenis en het wekken van belangstelling daarvoor.
2. De stichting tracht deze doelstelling te realiseren door:
a. het opsporen en verzamelen van gegevens omtrent deze geschiedenis;
b. het uitgeven van een tijdschrift ‘Het Land van Herle ’;
c. het doen verschijnen van andere publicaties;
d. het organiseren van werkvergaderingen van sympathisanten;
e. en voorts met alle andere wettige middelen, die tot het bereiken van de vorenomschreven doelstelling
bevorderlijk zijn.
Artikel 3
De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.
Artikel 4, Bestuur
1. Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste drie leden, met dien verstande, dat ingeval het aantal
bestuursleden beneden drie daalt, de overblijvenden tezamen een rechtsgeldig bestuur vormen, doch zorg
zullen dragen om het bestuur zo spoedig mogelijk aan te vullen met inachtneming van het bepaalde in dit
artikel.
2. De bestuursleden worden door het bestuur benoemd.
Artikel 5
1. Het bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter, secretaris en een penningmeester.
2. De secretaris voert, volgens de aanwijzingen van het bestuur, de correspondentie; hij houdt de notulen van
de vergaderingen, die met afschriften en uittreksels daarvan door de voorzitter en secretaris worden
ondertekend. Deze stukken gelden voor en tegenover derden als bewijs van de daarin vermelde besluiten
der betrokken vergadering.
3. De penningmeester heeft de zorg voor de financiën, een en ander volgens de aanwijzingen van het
bestuur.
4. De leden van het bestuur genieten geen financieel voordeel uit hoofde van het vervullen van een functie in
het bestuur. De door hen ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten worden vergoed.
Artikel 6
1. Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen tezamen het dagelijks bestuur, dat zorgt voor de
uitvoering der bestuursbesluiten en de dagelijkse leiding der stichting, waarvoor het verantwoording aan het
bestuur schuldig is.
2. De voorzitter en secretaris vertegenwoordigen de stichting in en buiten rechte en zijn tot daden van
gewoon beheer bevoegd.
3. Het bestuur geeft aan het dagelijks bestuur richtlijnen en stelt vast wat onder gewoon beheer wordt verstaan.
4. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van
registergoederen, alsmede tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een
schuld van een derde verbindt.
Artikel 7
1. De bestuursleden worden voor een tijdvak van ten hoogste vier jaar benoemd. Na aftreden kunnen zij
terstond opnieuw worden benoemd.
2. Het bestuur stelt een rooster van aftreden op. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.
3. In tussentijdse vacatures benoemde bestuursleden nemen op het rooster van aftreden de plaats in van hen
in wier vacature zij zijn benoemd.
Artikel 8
Het lidmaatschap van het bestuur eindigt:
a. door ontslagneming;
b. door overlijden.

Artikel 9, Vergaderingen
1. Het bestuur vergadert tenminste driemaal per jaar en verder zo dikwijls als de voorzitter het nodig acht of
tenminste twee leden hem daartoe schriftelijk hun verlangen, met opgaaf van de te behandelen
onderwerpen, te kennen geven. In dit laatste geval moet de vergadering binnen veertien dagen, nadat het
verzoek bij de voorzitter is binnengekomen worden gehouden.
2. Indien deze vergadering niet binnen de tijd is gehouden, zijn de in het vorige lid genoemde ledenbevoegd de
verlangde vergadering bijeen te roepen. De vergadering kan dan rechtsgeldige besluiten nemen.
Artikel 10
1. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen met gesloten ongetekende briefjes.
2. Besluiten worden met volstrekte meerderheid van stemmen genomen, voorzover in deze statuten of i het
huishoudelijk reglement niet anders is bepaald. Onder volstrekte meerderheid wordt verstaan het eerste
gehele getal boven de helft der geldig uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen zijn van onwaarde.
3. Indien bij stemmen over personen de volstrekte meerderheid niet wordt verkregen, wordt een tweede
stemming gehouden. Mocht ook dan nog geen volstrekte meerderheid worden verkregen, dan wordt
herstemd tussen de twee personen, die de meeste stemmen op zich hebben verenigd; mochten meer dan
twee persoen voor de herstemming in aanmerking komen, dan beslist voorzover nodig het lot, welke twee
personen in herstemming zullen worden opgenomen, degene die dan bij deze herstemming de meeste
stemmen verkrijgt, is gekozen. Staken bij deze herstemming de stemmen, dan beslist het lot.
Artikel 11, Financiën, boekjaar, financiële verantwoording
Het vermogen van de stichting bestaat uit hetgeen wordt verkregen door erfstellingen, legaten, giften, bijdragen, gekweekte renten, inkomsten uit eigen activiteiten, subsidies en alle andere toevallige baten.
Artikel 12
Van de vermogenstoestand der stichting en van al hetgeen haar financiën betreft, wordt op zodanige wijze
boek gehouden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
Artikel 13
1. Het boekjaar der stichting loop van een januari tot en met eenendertig december.
2. Na afloop van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten en wordt door de
penningmeester, aan de hand van een door hem opgemaakte balans benevens winst- en verliesrekening,
met behoorlijke toelichting, rekening en verantwoording afgelegd.
3. Voor een mei van ieder jaar wordt een vergadering van het bestuur gehouden, waarin de balans en de
winst- en verliesrekening alsmede het daarop betrekking hebbende verslag van een door het bestuur aan te
wijzen neutrale instantie of persoon worden behandeld.
4. Goedkeuring van de in het voorgaande lid genoemde stukken door het bestuur strekt de penningmeester tot
décharge.
Artikel 14, Wijziging en ontbinding
1. Wijziging van de statuten of opheffing van de stichting kan slechts geschieden bij een besluit, dat is
genomen met tenminste twee/derde (2/3) van het aantal geldig uitgebrachte stemmen in een speciaal
daartoe belegde bestuursvergadering, waarin tenminste drie/vierde (3/4) van het aantal zitting hebbende
leden aanwezig is.
2. Indien op deze vergadering niet het vereiste aantal leden aanwezig is, wordt een nieuwe vergadering
belegd, welke binnen een maand, doch niet eerder dan acht dagen na de eerste vergadering wordt
gehouden en waarin tot wijziging van de staturen of tot opheffing van de stichting kan worden besloten
met tenminste twee/derde (2/3) meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal ter
vergadering aanwezige leden.
3. Eeneventueel batig saldo alsmede eventuele bezittingen dienen na vereffening der stichting te worden
uitgekeerd aan de gemeente Heerlen, ten behoeve van haar gemeentelijke archiefdienst.
Slotbepaling
In alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.
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