
REGLEMENT BETREFFENDE DE SECTIES VAN LIMBURGS GESCHIED- EN
OUDHEIDKUNDIG GENOOTSCHAP

Artikel 1
In dit Reglement wordt verstaan onder:
a. Vereniging de Vereniging genaamd Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap;
gevestigd te Maastricht;
b. Bestuur: het Bestuur van de Vereniging Limburgs Geschied- en Oudheidkundig
Genootschap;
c. Sectie: een afdeling van Vereniging Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap,
als bedoeld in artikel 17 der Statuten van Vereniging;
d. Sectiebestuur: het bestuur van een Sectie.

Artikel 2
Het Bestuur kan afdelingen, Secties genaamd, oprichten, die zich in het bijzonder toeleggen
op de beoefening en bestudering van bepaalde onderdelen van de gewestelijke geschiedenis
en oudheidkunde en hun hulpwetenschappen, of op activiteiten die met de doelstelling van de
Vereniging in verband staan.

Artikel 3
Secties trachten hun doel voor hun leden te bereiken door:
a. het doen houden van lezingen en het houden van vergaderingen, bij voorkeur omtrent
onderwerpen, die op de het thema van de Sectie betrekking hebben;
b. het organiseren van excursies;
c. de uitgave van publicaties;
d. alle andere wettige middelen waardoor het gestelde doel kan worden bereikt.

Artikel 4
1. Als leden van een Sectie worden aangemerkt de leden van de Vereniging die aan het

Bestuur schriftelijk hebben verklaard als lid van die Sectie te willen worden aangemerkt.
Het lidmaatschap van een Sectie eindigt wanneer het lidmaatschap van de Vereniging
eindigt.

2. Het bestuur zendt aan de Sectiebesturen ten minste eenmaal per jaar, uiterlijk 1 februari
een opgave van namen en adressen van de leden van de Sectie.

3. Leden van een Sectie die op het moment van het in werking treden van dit Reglement
geen lid van de Vereniging zijn, behouden hun huidige rechten. Door hen is een hogere
contributie voor de Sectie verschuldigd dan door hen die wel tevens lid van de Vereniging
zijn,

4. Leden van een Sectie, die op het moment van het in werking treden van dit Reglement
geen lid van de Vereniging zijn, hebben stemrecht binnen de Sectie maar zij kunnen niet
tot lid van het Sectiebestuur worden verkozen.

Artikel 5
Alle goederen en gelden waarover een Sectie het beheer voert, behoren in eigendom toe aan
de Vereniging. In het geval van opheffing van een Sectie worden deze goederen en gelden,
alsmede het archief van de Sectie, overgedragen aan het Bestuur van de Vereniging.

Artikel 6



Bij de oprichting van een Sectie benoemt het Bestuur een voorlopig Sectiebestuur, dat als
zodanig fungeert tot in een vergadering van de leden van de Sectie een definitief bestuur is
verkozen.

Artikel 7
1. Het Sectiebestuur bestaat uit een voorzitter en een even aantal leden, doch ten hoogste zes.

Deze worden in een vergadering van de leden van de Sectie bij volstrekte meerderheid der
uitgebrachte geldige stemmen uit en door de stemgerechtigde leden van de Sectie
verkozen voor een periode van vier jaar.

2. De voorzitter wordt steeds als zodanig door de leden van de Sectie gekozen op voordracht
van het Sectiebestuur, met dien verstande dat het bestuur verplicht is in deze voordracht
op te nemen de namen van eventuele kandidaten die door ten minste tien leden aan het
bestuur worden voorgedragen.

3. Op deze verkiezing is het bepaalde bij artikel 13 van de Statuten van de Vereniging van
overeenkomstige toepassing.

4. Het Sectiebestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan. De
functies van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon zijn verenigd.

5. Telkenjare, in een binnen vier maanden na aanvang van een kalenderjaar te houden
vergadering van de leden van de Sectie, treden één of meer leden van het Sectiebestuur af
volgens een door het Sectiebestuur op te maken rooster.

6. De aftredende leden van het Sectiebestuur zijn terstond voor twee maal herkiesbaar. Na
een interval van één jaar zijn zij weer herkiesbaar.

Artikel 8
Het Bestuur van de Vereniging is krachtens artikel 17 van de Statuten van de Vereniging
bevoegd nadere voorschriften of aanwijzingen te geven omtrent werkwijze, arbeidsterrein en
lidmaatschap van de Sectie. Alvorens deze voorschriften of aanwijzingen te geven wordt het
Sectiebestuur in de gelegenheid gesteld daarover zijn opvattingen kenbaar te maken. Het
Bestuur van de Vereniging is bevoegd nadere regels te stellen omtrent omvang en tijdsduur
van contractuele verplichtingen die Sectiebesturen aangaan.

Artikel 9
1. De ledenvergadering van een Sectie kan voor zijn interne organisatie nadere reglementen

vaststellen, welke de goedkeuring behoeven van het Bestuur van de Vereniging.
2. De inhoud van die reglementen mag niet in strijd zijn met de Statuten of Reglementen van.

de Vereniging.

Artikel 10
Wanneer de Sectie ten behoeve van haar leden een tijdschrift uitgeeft, dan benoemt het
Sectiebestuur daarvoor één of meer redacteuren. De zittingsduur van een redacteur bedraagt
vier jaar, welke termijn ten hoogste twee maal kan worden verlengd, tot een maximum van in
totaal twaalf jaar.

Artikel 11
1. Het Sectiebestuur houdt zo vaak als het dit nodig oordeelt vergaderingen van de leden van

de Sectie.
2. Op het verloop van de vergaderingen van de Sectie zijn zoveel mogelijk de

dienovereenkomstige bepalingen van Statuten en Huishoudelijk Reglement van de
Vereniging van toepassing.



3. Ten minste eenmaal per jaar, binnen vier maanden na aanvang van een kalenderjaar, houdt
het Sectiebestuur een algemene vergadering van leden van de Sectie.

4. Leden van het Bestuur der Vereniging hebben toegang tot de ledenvergaderingen van de
Sectie en hebben daar ook spreekrecht.

Artikel 12
1. In de in het vorig artikel lid 3 bedoelde jaarlijkse vergadering doet het Sectiebestuur aan

de leden verslag van zijn handelingen en van de activiteiten van de Sectie in het afgelopen
kalenderjaar, en overlegt jaarrekening en verantwoording over het beheer van de
financiële middelen van de Sectie.

2. Voorts wordt in deze vergadering een commissie van twee stemgerechtigde leden alsmede
één reservelid benoemd tot onderzoek van rekening en verantwoording over het lopende
boekjaar (kascontrolecommissie). De leden van deze commissie, die geen deel mogen
uitmaken van het Sectiebestuur, brengen in de eerstvolgende algemene ledenvergadering
van de Sectie verslag uit van hun bevindingen. Het Sectiebestuur is verplicht aan deze
commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en
de waarden van de Sectie te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de Sectie te
geven. Het verslag van de commissie wordt gevoegd bij de rekening en verantwoording
van het gevoerde financieel beheer.

Artikel 13
Het Sectiebestuur verschaft te allen tijde aan het Bestuur van de Vereniging de gewenste
inlichtingen over aangelegenheden vallende binnen het werkterrein van de Sectie. Meer in het
bijzonder doet het Sectiebestuur aan het Bestuur van de Vereniging toekomen een afschrift
van het jaarverslag van de Sectie alsmede de jaarrekening en verantwoording met het verslag
van de kascommissie. Eventuele op- of aanmerkingen op deze verslagen worden door het
Bestuur van de Vereniging aan het Sectiebestuur medegedeeld.

Artikel 14
Aan iedere Sectie wordt een jaarlijks door het Bestuur van de Vereniging vast te stellen
bijdrage ten laste van de kas van Vereniging toegekend ter dekking van de onkosten van het
Sectiebestuur. Het Sectiebestuur is gehouden ten behoeve van de vaststelling van deze
bijdrage een begroting in te dienen. Bij de vaststelling van deze bijdrage wordt rekening
gehouden met het aantal leden en de activiteiten van de Sectie. Voor bijzondere activiteiten
kan door het Bestuur een extra bijdrage worden toegekend.

Artikel 15
1. De Secties kunnen hun leden verplichten om naast de contributie aan de Vereniging een

vaste financiële bijdrage ten behoeve van de uitgaven en onkosten van de Sectie te
betalen.

2. De Sectiebesturen kunnen op basis van vrijwilligheid financiële bijdragen van de leden of
derden verkrijgen. Deze bijdragen dienen in de jaarrekening als bedoeld in artikel 12 van
dit Reglement te worden vermeld. Zij zullen echter geen invloed hebben op bijdragen
door het Bestuur.

Artikel 16
Tweemaal per jaar wordt door het Bestuur van de Vereniging een bijeenkomst gehouden,
waartoe de bestuursleden van de Secties (en Kringen en de leden van de Commissies) worden
uitgenodigd en waarop aangelegenheden aan de orde worden gesteld die voor de Secties van
belang zijn .



Deze bijeenkomst dient tevens ter bevordering van het contact tussen het Bestuur en de
Sectiebesturen, en tussen de Sectiebesturen onderling.
Eventuele besluitvorming tijdens deze bijeenkomsten mag niet strijdig zijn met bepalingen uit
Statuten of Huishoudelijk Reglement.

Artikel 17
1. Het Bestuur kan een Sectie aanpassen of opheffen

a) indien de leden van een Sectie in een hetzij door het Bestuur hetzij door het
Sectiebestuur daartoe bijeengeroepen vergadering met meerderheid van stemmen
hebben besloten een daartoe strekkend voorstel bij het Bestuur in te dienen.

b) indien naar het oordeel van het Bestuur de Sectie onvoldoende functioneert, het
werkterrein van de Sectie is vervallen of de Vereniging meer gebaat is bij een andere
invulling van het werkterrein.

2. Alvorens het Bestuur besluit tot aanpassing of opheffing van de Sectie, worden de leden
van de Sectie daarover door het Bestuur gehoord in een algemene ledenvergadering van
de Sectie.

3. Tegen een besluit van Bestuur tot aanpassing of opheffing als bedoeld onder 1 b) kan
binnen vier weken na dagtekening van het besluit, individueel of gezamenlijk, door de
stemgerechtigde leden van de Sectie, zijnde ook lid van de Vereniging, schriftelijk per
aangetekend schrijven bezwaar worden gemaakt bij de Algemene Ledenvergadering van
de Vereniging. Het bezwaarschrift wordt ingediend bij het Bestuur en dient ten minste te
zijn voorzien van naam, adres en handtekening alsmede motivering van het bezwaar. Het
bezwaarschrift heeft gedurende de genoemde termijn van vier weken schorsende werking
ten aanzien van het besluit tot aanpassing of opheffing.

4. Het Bestuur van de Vereniging gaat over tot bijeenroeping van de Algemene
Ledenvergadering van de Vereniging, indien ten minste tien procent van de in het vorige
lid genoemde stemgerechtigde leden van de Sectie bezwaar heeft ingediend. Het bestuur
stelt binnen vier weken datum en plaats voor de bijeenkomst van de Algemene
Ledenvergadering van de Vereniging vast.

5. Gedurende de termijn lopende vanaf de dagtekening van het besluit tot opheffing tot het
moment dat het besluit tot opheffing onherroepelijk is, neemt het Sectiebestuur de lopende
zaken van de Sectie waar.

6. Na het onherroepelijk worden van het besluit tot opheffing draagt het Sectiebestuur zo
spoedig mogelijk alle bescheiden alsmede alle aanwezige goederen en gelden van de
Sectie over aan het Bestuur van de Vereniging. Van deze overdracht wordt een
specificatie opgesteld, die door overdragende en ontvangende partij wordt getekend.

Artikel 18
Het Bestuur is bevoegd in alle gevallen waarin dit Reglement op de Secties niet voorziet,
nadere regelingen te treffen.

Aldus vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 17 april 2010 te Ottersum.

Dr. A.PJ. Jacobs, secretaris Drs. CJJ.S. Majoor, voorzitter


