
 

 

VEREENIGING TOT BEOEFENING VAN OVERIJSSELSCH REGT EN GESCHIEDENIS 
 
HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
 
 
 
Bestuur en commissies 

Artikel 1 

 
Aan het bestuur is de uitvoering opgedragen van de besluiten der algemene 
ledenvergadering.  
Het bestuur kan al dan niet uit zijn midden personen belasten met bijzondere taken en 
daartoe onder meer commissies instellen. 
 
Artikel 2  

 
Bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls als de voorzitter dit nodig acht of drie 
bestuursleden de wens daartoe schriftelijk aan de voorzitter te kennen hebben gegeven. 
De secretaris roept de bestuursleden voor deze vergadering op met mededeling van de 
zaken die zullen worden behandeld. 
 
Ereleden en erepenning 

Artikel 3 

 

Het bestuur kan besluiten leden voor te dragen voor benoeming tot erelid door de algemene 
ledenvergadering voor gedurende een lange periode aan de vereniging geleverde 
wetenschappelijke of organisatorische bijdragen.  
Aan een benoeming tot erelid is de uitreiking van de erepenning van de vereniging 
verbonden.  
Het bestuur kan besluiten de erepenning ook aan anderen dan ereleden uit te reiken. 
 
Algemene Ledenvergadering 

Artikel 4 

 
De algemene ledenvergadering wordt bij voorkeur in de maand juni gehouden (de 
‘zomervergadering’). 
 
Introducties 
Artikel 5 
 
Introductie van niet-leden is op de algemene ledenvergadering niet toegestaan. 
Het bestuur kan voor bijzondere bijeenkomsten en excursies introductie toelaten en doet 
hiervan mededeling voor elk geval afzonderlijk bij de aankondiging. 
 
  



 

 

Contributie en verspreiding publicaties  

Artikel 6 
 
De gewone leden betalen een jaarlijkse contributie, die door de algemene ledenvergadering 
wordt vastgesteld op voorstel van het bestuur. 
Leden beneden de leeftijd van 25 jaar betalen als ‘jeugdleden’ de helft van de voor gewone 
leden vastgestelde contributie. 
Ereleden zijn geen contributie verschuldigd. 
Leden en ereleden ontvangen een exemplaar van alle na hun toetreding door de vereniging 
gepubliceerde, periodieke uitgaven. 
Leden van gezinnen van gewone leden of hun huisgenoten kunnen eveneens gewoon lid zijn, 
maar betalen als ‘gezinsleden’ de helft van de voor gewone leden vastgestelde contributie. 
Zij ontvangen echter geen exemplaren van de publicaties van de vereniging. 
Het bestuur behoudt zich het recht voor om bepaalde publicaties beschikbaar te stellen aan 
hen die er om hebben verzocht. 
 
Afwijkende contributie regelingen  
Artikel 7 
 
Het bestuur is gerechtigd om in afwijking van het voorgaande artikel met leden op 
collectieve basis afspraken te maken over een aangepaste contributie. 
 
Administratiekosten 

Artikel 8 
 
Het bestuur is gerechtigd om administratiekosten in rekening te brengen voor aanmaningen 
in geval leden met betaling van de contributie nalatig zijn. 
De hoogte van de administratiekosten wordt door het bestuur vastgesteld. 
 
Abonnementen 
Artikel 9 
 
Verenigingen en instellingen kunnen zich op de publicaties van de vereniging abonneren 
tegen een jaarlijks bedrag, dat door het bestuur wordt vastgesteld. 
 
Bijsterbosprijs 
Artikel 10 
 
Het bestuur kan besluiten van tijd tot tijd aan jonge wetenschappers de Bijsterbosprijs van 
de vereniging toe te kennen ter stimulering van historisch onderzoek op het gebied van 
Overijsselse gewestelijke en/of lokale geschiedenis. De prijs bestaat uit een geldbedrag ter 
hoogte van € 1.000 en zal maximaal eens per drie jaar worden uitgereikt. 
 
 
  



 

 

Wijziging Huishoudelijke Reglement 

Artikel 11 

 
Alle voorstellen tot wijziging van het huishoudelijk reglement moeten, zo zij niet van het 
bestuur uitgaan, door minstens tien leden en minstens vier weken vóór een algemene 
ledenvergadering aan het bestuur schriftelijk worden meegedeeld. 
Het bestuur is verplicht de voorstellen op de agenda voor de algemene ledenvergadering op 
te nemen. 
Wijzigingen van het huishoudelijk reglement kunnen worden aangenomen met een gewone 
meerderheid van stemmen. 
Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. 
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