
Statuten van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap

Heden, negentien mei tweeduizend tien, verscheen voor mij, mr. Maria Petrus Paulus Franciscus
Groutars, notaris te Maastricht:
1. De heer drs. Carolus Josephus Jacobus Stephanus Majoor, wonende te 6231 LK Meerssen,
Herkenberg 4, geboren te Venlo op acht maart negentienhonderddrieënveertig, houder van het
Nederlands paspoort met nummer NVPH23KLO, afgegeven te Meerssen, geldig tot achtentwintig
november tweeduizend elf;
2. de heer dr. Antonius Petrus Johannes Jacobs, wonende te 6433 AV Hoensbroek (gemeente
Heerlen), Burgemeester Slanghenstraat 34, geboren te Heerlen op zes september
negentienhonderdvijfenzestig, houder van Nederlands paspoort met nummer NPD5DB907, afgegeven
te Heerlen, geldig tot twintig maart tweeduizend dertien;
3. de heer mr. Stefan Joseph Hélène Vrancken, wonende te 6212 BP Maastricht, Glacisweg 12B,
geboren te Maastricht op elf maart negentienhonderd vierenzeventig, houder van het rijbewijs met
nummer 4327113003, afgegeven te Maastricht, geldig tot zeventien november tweeduizend zestien;
die te deze handelen in hun hoedanigheid van respectievelijk voorzitter, secretaris en penningmeester
(het "dagelijks bestuur") van:
Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap,
een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, statutair gevestigd in de gemeente Maastricht,
kantoorhoudende te 6211 PE Maastricht, Brusselsestraat lOD (postadres; Postbus 83, 6200 AB
Maastricht), handelsregisternummer: 40203619;
en als zodanig overeenkomstig artikel 10 van de statuten van gemelde vereniging bevoegd om deze
vereniging rechtsgeldig te vertegenwoordigen;
Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap hierna te noemen: "de Vereniging".
De verschenen personen, handelend in hun gemelde hoedanigheid, verklaarden als volgt:

I.Vooropstellingen
a. de Vereniging werd opgericht op eenentwintig juni achttienhonderddrieënzestig;
b. de Vereniging werd vanaf eenentwintig januari negentienhonderdacht opnieuw aangegaan voor de

tijd van negenentwintig jaar, bij het verstrijken waarvan de Vereniging wederom werd aangegaan,
nu voor de tijd van vijftien jaar, derhalve eindigende op eenentwintig januari
negentienhonderdtweeënvijftig;

c. de na eenentwintig januari negentienhonderdtweeënvijftig verstreken duur van de Vereniging is
bij besluit van de Minister van Justitie de dato twee februari negentienhonderddrieënvijftig
verlengd tot en met twintig december negentienhonderdeenentachtig;

d. nadien is bij akte, op negen juli negentienhonderdnegenenzeventig verleden voor HJ. van Rey,
destijds notaris te Sittard, de Vereniging nader aangegaan voor onbepaalde tijd, in welke akte
werden neergelegd de statuten van de Vereniging;

e. bij akte, op vijftien juli negentienhonderddrieënnegentig verleden voor prof. mr. A.F!. Gehlen,
destijds notaris te Heerlen, werden de statuten van de Vereniging gewijzigd en opnieuw
vastgesteld;

f. in de algemene ledenvergadering van de Vereniging, gehouden op zeventien april tweeduizend
tien, is het besluit genomen de statuten van de Vereniging te wijzigen en opnieuw vast te stellen.

Van de besluitvorming van de algemene ledenvergadering van de Vereniging blijkt uit een
uittreksel van de notulen van de betreffende vergadering, welk uittreksel als annex 1 aan deze
akte is gehecht.

11. Wijziging Statuten

Ter uitvoering van voormeld besluit worden de statuten van de Vereniging gewijzigd en vastgesteld
als nader in deze akte bepaald.
Tenzij uit deze akte anders blijkt, wordt in deze akte verstaan onder:
a. Algemene Ledenvergadering:

de vergadering als bedoeld in artikel 11 en volgende van de Statuten;
b. Bestuur:



het bestuur van de Vereniging als bedoeld in artikel 9 en volgende van de Statuten;
c. Huishoudelijk Reglement:

het reglement als bedoeld in artikel 20 van de Statuten;
d. Statuten:

de in deze akte gewijzigde en opnieuw vastgestelde statuten van de Vereniging.

De statuten van de Vereniging komen thans als volgt te luiden:

Statuten

Naam en zetel

Artikel 1
1. De Vereniging draagt de naam: Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap. De

Vereniging kan handelen onder haar statutaire naam alsmede onder de verkorte naam: LGOG.
2. De Vereniging heeft haar zetel in de gemeente Maastricht.

Doel

Artikel 2
L De Vereniging heeft ten doel:

Het bevorderen van de kennis van de gewestelijke geschiedenis en oudheidkunde van
Limburg in de meest ruime zin en het bevorderen van de belangstelling voor deze
geschiedenis in de samenleving.

2. De Vereniging tracht dit doel, zowel als Vereniging als geheel, alsook met de verschillende
geledingen van de Vereniging te bereiken door:

a. het stimuleren van het historisch en oudheidkundig onderzoek;
b. het uitgeven van geschriften op historisch en oudheidkundig terrein;
c. het bevorderen van opsporing en conservering van roerende en onroerende zaken, welke

van waarde zijn voor de Limburgse geschiedenis en oudheidkunde;
d. het doen houden van lezingen en vergaderingen en het organiseren van wetenschappelijke

excursies;
e. het organiseren van tentoonstellingen die van belang zijn voor de Limburgse geschiedenis

en oudheidkunde;
f. het geven van publieke waardering voor werkstukken en publicaties op het terrein van de

Limburgse geschiedenis en oudheidkunde;
g. het verzamelen van roerende en onroerende zaken, boeken, documenten of andere

historische bronnen in de ruimste betekenis, van waarde voor de Limburgse geschiedenis
en oudheidkunde;

h. een zo nauw mogelijke samenwerking met Verenigingen en instellingen in en buiten
Limburg die zich bewegen op dezelfde of aanverwante terreinen;

i. alle andere wettige middelen.
3. De Vereniging dient het algemeen belang.
4. De Vereniging heeft geen winstoogmerk. Eventueel behaalde baten worden aangewend om het

doel van de Vereniging te bereiken.

Duur

Artikel 3
1. De Vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.

Lidmaatschap

Artikel 4



1. De Vereniging kent:
a. Ereleden:

Dit zijn personen die op grond van hun bijzondere verdiensten, hetzij voor de Vereniging
hetzij voor de beoefening van de Limburgse geschiedenis en oudheidkunde, door het Bestuur
als zodanig zijn benoemd.

b. Gewone leden:
Dit zijn natuurlijke personen vanaf een bepaalde, in het Huishoudelijk Reglement vast te
stellen leeftijd, in en buiten de provincie Limburg, die door het Bestuur als zodanig zijn
aangenomen.

c. Gezinsleden:
Dit zijn natuurlijke personen die in een duurzaam samenlevingsverband leven met een gewoon
lid en die door het Bestuur als zodanig zijn aangenomen.

d. Junior-leden:
Dit zijn natuurlijke personen die een bepaalde, in het Huishoudelijk Reglement vast te stellen
leeftijd niet hebben bereikt en door het Bestuur als zodanig zijn aangenomen.

e. Buitengewone leden:
Dit zijn overheidslichamen, rechtspersonen en instellingen, die als buitengewoon lid door het
Bestuur zijn aangenomen.

2. Waar in deze Statuten wordt gesproken van lid of leden wordt/worden daaronder verstaan zowel
ereleden, gewone leden, gezinsleden, meerderjarige junior-leden en buitengewone leden, tenzij het
tegendeel blijkt.

Artikel 5
1. Als gewoon lid, respectievelijk gezinslid, junior-lid en buitengewoon lid, kan men worden

aangenomen nadat men schriftelijk een verzoek dienaangaande bij het Bestuur heeft ingediend.
Het Bestuur beslist over de aanneming. Bij niet-aanneming door het Bestuur kan de Algemene
Ledenvergadering alsnog tot aanneming besluiten.

2. Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet overdraagbaar noch vatbaar om door
erfopvolging te worden verkregen.

3. De rechten en verplichtingen verbonden aan het lidmaatschap worden, voor zover niet nader
bepaald in deze Statuten, vastgesteld in het Huishoudelijk Reglement.

4. Indien binnen een gezin meerdere personen lid zijn en de persoon die als gewoon lid is
aangenomen zijn lidmaatschap beëindigt of overlijdt, dan wordt daarna het oudste overblijvend
gezinslid als gewoon lid beschouwd.

Artikel 6
1. Het Bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste één maand (1), in

geval het lid bij herhaling in strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen of door
handelingen of gedragingen het belang van de Vereniging in ernstige mate heeft geschaad.

2. Gedurende de periode dat een lid is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten
niet worden uitgeoefend.

Artikel 7
1. Het lidmaatschap eindigt:

a. door overlijden van het lid;
b. door ontbinding of opheffing van rechtspersonen of instellingen;
c. door opzegging door het lid;
d. door vervallen verklaring namens de Vereniging;
e. door ontzetting.

2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een
Verenigingsjaar. Zij geschiedt door een schriftelijke kennisgeving, welke vóór de eerste december
in het bezit van het Bestuur moet zijn. Het Bestuur is verplicht de ontvangst binnen acht (8) dagen
schriftelijk te bevestigen. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaats gehad, loopt het
lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende Verenigingsjaar, tenzij het Bestuur anders
besluit of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.



3. Vervallen verklaring van het lidmaatschap namens de Vereniging kan geschieden door het
Bestuur, wanneer het lid, na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand gedurende een in
het Huishoudelijk Reglement vast te stellen termijn, niet aan zijn geldelijke verplichtingen jegens
de Vereniging heeft voldaan, alsmede wanneer het lid opgehouden heeft te voldoen aan de
vereisten welke door de Statuten of het Huishoudelijk Reglement voor het lidmaatschap gesteld
mochten worden.

4. De vervallen verklaring door het Bestuur kan onmiddellijk beëindiging van het lidmaatschap tot
gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de Vereniging niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren. De vervallen verklaring geschiedt steeds schriftelijk met opgave
van de reden(en).

5. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de
Statuten, reglementen of besluiten van de Vereniging handelt of de Vereniging op onredelijke
wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt op voorstel van het Bestuur, dat het betrokken lid ten
spoedigste van het voornemen daartoe, met opgave van reden(en), in kennis stelt. Vanaf het
moment dat dit voornemen aan het betrokken lid in kennis is gesteld, is dit lid geschorst. Het
besluit der Algemene Ledenvergadering tot ontzetting zal moeten worden genomen met ten minste
twee/derde (2/3de) van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.

6. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een Verenigingsjaar, ongeacht de reden of oorzaak,
eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij
het Bestuur anders besluit.

7. In afwijking van het bepaalde in de eerste volzin van artikel 36 lid 3 van Boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek kan een lid zich door opzegging van zijn lidmaatschap niet onttrekken aan een besluit
krachtens hetwelk de verplichtingen van geldelijke aard van de leden worden verzwaard,
behoudens uiteraard het in lid 2 van dit artikel bepaalde.

Geldmiddelen

Artikel 8
1. De geldmiddelen der Vereniging, daaronder begrepen alle afdelingen en geledingen van de

Vereniging, bestaan uit de contributies van de leden, uit subsidies en bijdragen, uit eventuele
verkrijgingen ingevolge erfstellingen, legaten en schenkingen en tenslotte uit eventuele andere
baten.

2. Het bedrag van de jaarlijks door de leden te betalen contributie wordt op voorstel van het Bestuur
vastgesteld bij besluit van de Algemene Ledenvergadering.

3. Ereleden zijn vrijgesteld van contributiebetaling.

Bestuur

Artikel 9
1. Het Bestuur bestaat uit ten minste vijf (5) en ten hoogste negen (9) personen. Indien het aantal

beneden vijf (5) personen daalt, dient zo spoedig mogelijk in vervulling van de vacature(s) te
worden voorzien.

2. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering.
3. De bestuursleden worden door de Algemene Ledenvergadering, op voordracht van het Bestuur, uit

de leden der Vereniging benoemd, voor een in het Huishoudelijk Reglement nader te bepalen
termijn. Het Bestuur is verplicht in deze voordracht op te nemen de namen van eventuele
kandidaten die door ten minste tien (l0) leden schriftelijk aan het Bestuur worden voorgedragen.

4. De voorzitter wordt steeds als zodanig door de Algemene Ledenvergadering, op voordracht van
het Bestuur benoemd, met dien verstande dat het Bestuur verplicht is in deze voordracht op te
nemen de namen van eventuele kandidaten die door ten minste tien (10) leden schriftelijk aan het
Bestuur worden voorgedragen.

5. Een bestuurslid is slechts herbenoembaar voor een in het Huishoudelijk Reglement nader te
bepalen aantal termijnen.

6. De wijze van kandidaatstelling en de daarbij in acht te nemen termijnen worden in het
Huishoudelijk Reglement geregeld.



7. De Algemene Ledenvergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe
termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van ten minste
twee/derde (2/3de) der geldig uitgebrachte stemmen.

8. De wijze van aftreden van de leden van het Bestuur wordt geregeld bij Huishoudelijk Reglement.
9. De bestuursleden zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te nemen, mits dit schriftelijk

geschiedt met een opzeggingstermijn van ten minste drie (3) maanden.
10. Het Bestuur kent naast de voorzitter ook een vice-voorzitter, secretaris en penningmeester en

verdeelt deze en eventuele andere functies onderling.
11. De bestuursleden die worden aangewezen als vice-voorzitter, secretaris en penningmeester

vormen samen met de voorzitter het Dagelijks Bestuur. Hun werkzaamheden en bevoegdheden
worden in het Huishoudelijk Reglement geregeld.

12. Indien de functie van voorzitter vacant komt, wordt een nieuwe voorzitter op de aangegeven wijze
gekozen, ongeacht of het maximale aantal bestuursleden overeenkomstig dit artikel al dan niet
wordt overschreden.

13. Het Bestuur kan zich bij de uitoefening van zijn werkzaamheden laten bijstaan door medewerkers
in dienstverband. De taken en bevoegdheden van deze medewerker(s) worden vastgelegd in een
afzonderlijk statuut.

14. Personen die in bezoldigde dienst zijn van de Vereniging, of die door een werkgever bij de
Vereniging te werk zijn gesteld, kunnen geen deel uitmaken van het Bestuur.

ArtikellO
1. Behoudens de beperkingen volgens de Statuten is het Bestuur belast met het besturen der

Vereniging.
2. Naast het Bestuur zijn de voorzitter en secretaris gezamenlijk bevoegd de Vereniging in en buiten

rechte te vertegenwoordigen. Wanneer de voorzitter afwezig is, wordt deze direct vervangen door
de vice-voorzitter.

3. Bij ontstentenis van de secretaris wordt deze vervangen door de penningmeester.
4. Voor het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met

uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van die
rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden, behoeven de voorzitter en secretaris machtiging
van het Bestuur.

5. Voor het beschikken over bank- en girosaldi is de handtekening van de penningmeester, binnen
door het Bestuur nader vast te stellen instructies, voldoende.

6. De penningmeester kan zich in het algemeen doen vertegenwoordigen door een of meer andere
bestuursleden of, tot voor nader vast te stellen bedragen, door een medewerker van de Vereniging
in dienstverband.

7. Voor het aangaan van geldleningen, alsmede voor het kopen, vervreemden, bezwaren, huren of
verhuren van onroerende zaken, voor overeenkomsten waarbij de Vereniging zich als borg of
hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidsstelling voor de schuld van een derde verbindt, behoeft het Bestuur de goedkeuring van
de Algemene Ledenvergadering.

Algemene Ledenvergaderingen

Artikel l l
1. Jaarlijks worden ten minste twee (2) Algemene Ledenvergaderingen gehouden, waarvan één (1) in

het voorjaar (voorjaarsvergadering) en één (l)in het najaar (najaarsvergadering).
2. Het Bestuur brengt in de voorjaarsvergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van

de benodigde bescheiden, rekening en verantwoording van zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd
financieel beleid. Tevens geeft het Bestuur in de voorjaarsvergadering een uiteenzetting over het
gevoerde bestuursbeleid.

3. De Algemene Ledenvergadering benoemt in de voorjaarsvergadering een commissie van twee (2)
stemgerechtigde leden alsmede één (1) reservelid, die geen deel mogen uitmaken van het Bestuur,
tot onderzoek van jaarrekening en verantwoording over het lopend boekjaar,
De commissie brengt in de eerst daarop volgende voorjaarsvergadering verslag uit van haar



bevindingen.
4. Het Bestuur is verplicht aan deze commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen,

haar desgewenst de kas en de waarden der Vereniging te tonen en inzage van de boeken en
bescheiden der Vereniging te geven.

5. Goedkeuring door de Algemene Ledenvergadering van het jaarverslag en de jaarrekening en
verantwoording strekt het Bestuur tot decharge.

6. Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd, benoemt de
Algemene Ledenvergadering een andere commissie bestaande uit ten minste drie (3) nieuwe
leden, welke een nieuw onderzoek doet van de rekening en verantwoording. Deze commissie heeft
dezelfde bevoegdheden als de eerder benoemde commissie.
Binnen een maand (1) na de benoeming brengt zij aan de Algemene Ledenvergadering verslag uit
van haar bevindingen.
Wordt ook dan de goedkeuring geweigerd, dan neemt de Algemene Ledenvergadering al die
maatregelen welke door haar in het belang van de Vereniging nodig geacht worden.

Artikel 12
1. De Algemene Ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het Bestuur, met inachtneming

van een termijn van ten minste veertien (14) dagen. De bijeenroeping geschiedt door een aan alle
leden te zenden oproep.

2. Behalve de in artikel 11 bedoelde Algemene Ledenvergaderingen zullen Algemene
Ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het Bestuur zulks wenselijk of noodzakelijk
acht, alsmede zo dikwijls zulks schriftelijk met opgave van de te behandelen onderwerpen wordt
verzocht door ten minste vijf procent (5%) van de leden.

3. Na ontvangst van een verzoek als in lid 2 bedoeld is het Bestuur verplicht tot bijeenroeping ener
Algemene Ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier (4) weken.
Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien (14) dagen nadat dit door het Bestuur
werd ontvangen, geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping
overgaan op de wijze waarop het Bestuur de Algemene Ledenvergadering bijeenroept.

Artikel 13
1. Alle meerderjarige leden hebben toegang tot de Algemene Ledenvergaderingen en hebben daar

ieder één (1) stem.
2. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander

lid. Een lid kan ten hoogste namens twee (2) andere leden zijn stem uitbrengen. In het
Huishoudelijk Reglement kunnen nadere regels worden gesteld over de vorm van de machtiging.

3. Alle buitengewone leden hebben toegang tot de Algemene Ledenvergadering, echter met dien
verstande dat zodanige leden zich ter vergadering slechts kunnen doen vertegenwoordigen door
een vertegenwoordiger die slechts één (1) stem kan uitbrengen.

4. Een lid heeft geen stemrecht over zaken, die hem, zijn echtgeno(o)t(e), zijn geregistreerd partner
of een van zijn bloed - of aanverwanten tot in de vierde graad betreffen.

5. Leden die in bezoldigde dienst zijn van de Vereniging of die door een werkgever bij de
Vereniging te werk zijn gesteld, hebben geen stemrecht over zaken die hun rechtstreeks of
zijdelings aangaan.

6. Voor functies binnen de Vereniging zijn slechts verkiesbaar de meerderjarige leden.
7. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits

met voorkennis van het Bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de Algemene
Ledenvergadering. Een dergelijk besluit wordt door de secretaris vastgelegd in schriftelijke
notulen, terwijl ervan melding wordt gemaakt tijdens de eerstvolgende Algemene
Ledenvergadering.

8. Stemming over zaken geschiedt mondeling, tenzij het Bestuur of twintig (20) aanwezige, niet tot
het Bestuur behorende stemgerechtigde leden, schriftelijke stemming mocht(en) verlangen.
Stemming over personen geschiedt schriftelijk of bij acclamatie, op voorstel van de voorzitter.

9. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte
stemmen, voor zover de Statuten niet anders bepalen.

10. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.



11. Bij stemming over personen is degene gekozen, die de volstrekte meerderheid der uitgebrachte
stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen, wordt een
tweede stemming gehouden tussen de personen die het hoogste en op één na hoogste aantal der
uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is degene gekozen, die bij die tweede stemming de
meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de
stemmen staken, beslist het lot.
Onder stemmen worden in dit artikel verstaan geldig uitgebrachte stemmen, zodat niet in
aanmerking komen blanco stemmen en onthoudingen.

12. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel dat een besluit is genomen, is
beslissend. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt
betwist, vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de
oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde
aanwezige dit verlangt.

Artikel 14
1. De voorzitter van het Bestuur leidt de vergaderingen.

Bij diens afwezigheid of ontstentenis zal de vice-voorzitter of, bij diens afwezigheid of
ontstentenis, een der andere bestuursleden als leider der vergadering optreden.

2. Van het ter Algemene Ledenvergadering verhandelde worden door de secretaris of door een door
de voorzitter aangewezen lid der Vereniging notulen gehouden.

Artikel 15
1. De leden ontvangen de door de Vereniging ten behoeve van de hele Vereniging gedurende het

lidmaatschap uitgegeven tijdschriften en periodieken. Voor incidentele uitgaven wordt per geval
door het Bestuur een besluit genomen.

2. De leden hebben vrije toegang tot de roerende en onroerende bezittingen en de verzamelingen van
studiemateriaal van de Vereniging en kunnen de daartoe behorende boeken, periodieken en andere
voorwerpen kosteloos raadplegen, zulks met inachtneming van de door het Bestuur te geven
ordemaatregelen; zij kunnen deelnemen aan excursies.

3. De rechten van de buitengewone leden worden uitgeoefend door de door hen aangewezen
gemachtigde.

4. Het recht van de gezinsleden en de juniorleden op het ontvangen van de door de Vereniging
uitgegeven tijdschriften en periodieken kan bij Huishoudelijk Reglement worden opgeheven,
beperkt of aan bepaalde voorwaarden gebonden.

Kringen, Secties en Commissies

Artikel 16
1. Het Bestuur kan afdelingen onder de naam van Kringen oprichten en opheffen. Deze Kringen

leggen zich in het bijzonder toe op de verwezenlijking van de doelstelling van de Vereniging in
een bepaald geografisch gebied.

2. De oprichting, naamgeving, samenstelling, het bestuur, de werkwijze en de opheffing van Kringen
zullen worden geregeld bij een door de Algemene Ledenvergadering, op voorstel van het Bestuur,
vast te stellen Kringreglement.

3. Een Kring is een onderdeel van de Vereniging. Goederen en gelden onder het beheer van een
Kring behoren in eigendom toe aan de Vereniging. In het geval van opheffing van een Kring
worden deze overgedragen aan het Bestuur, inclusief het archief van de Kring.

4. Daarnaast is het Bestuur bevoegd bijzondere voorschriften of aanwijzingen te geven omtrent alle
aangelegenheden waarin het Kringreglement niet voorziet.

5. Het Kringbestuur is aan het Bestuur verantwoording schuldig over alle aangelegenheden binnen
het werkgebied van de Kring.

6. Het Bestuur kan leden van een Kringbestuur uit hun functie ontheffen om zwaarwichtige redenen.
Dit besluit dient schriftelijk te worden gemotiveerd. Op deze procedure is artikel 7 lid 5 van deze
Statuten van overeenkomstige toepassing.



Artikel17
1. Het Bestuur kan Secties oprichten en opheffen. Deze Secties leggen zich toe op de beoefening en

de bestudering van bepaalde onderdelen van de gewestelijke geschiedenis en oudheidkunde van
Limburg en hun hulpwetenschappen of op activiteiten welke met de doelstellingen van de
Vereniging in betrekking staan.

2. De oprichting, samenstelling, het bestuur, de werkwijze en de opheffing van Secties zullen worden
geregeld bij een door de Algemene Ledenvergadering op voorstel van het Bestuur vast te stellen
Reglement op de Secties.

3. Een Sectie is een onderdeel van de Vereniging. Goederen en gelden onder het beheer van een
Sectie behoren in eigendom toe aan de Vereniging. In het geval van opheffing van een Sectie
worden deze overgedragen aan het Bestuur, inclusief het archief van de Sectie.

4. Daarnaast is het Bestuur bevoegd bijzondere voorschriften of aanwijzingen te geven omtrent alle
aangelegenheden waarin het Reglement op de Secties niet voorziet.

5. Het Bestuur van de Sectie is aan het Bestuur verantwoording schuldig over alle aangelegenheden
binnen het werkgebied van de Sectie.

6. Het Bestuur kan leden van een Sectiebestuur uit hun functie ontheffen om zwaarwichtige redenen.
Dit besluit dient schriftelijk te worden gemotiveerd. Op deze procedure is artikel 7 lid 5 van deze
Statuten van overeenkomstige toepassing.

Artikel 18
1. Het Bestuur is bevoegd zich in zijn taak te doen bijstaan door Commissies. Het Bestuur benoemt

en ontslaat de leden van de Commissies en bepaalt hun taak en werkwijze.
2. Met betrekking tot de samenstelling, de taak en de bevoegdheid van de Commissies kunnen

bovendien algemene regels gegeven worden in het Huishoudelijk Reglement.
3. Daarnaast is het Bestuur bevoegd bijzondere voorschriften of aanwijzingen te geven omtrent alle

aangelegenheden waarin de voornoemde bepalingen in het Huishoudelijk Reglement niet
voorzien.

4. De Commissie is aan het Bestuur verantwoording schuldig over alle aangelegenheden binnen het
werkgebied van de Commissie.

Dienstbetrekking

Artikel 19
Allen die in dienstbetrekking van de Vereniging staan, of die door een werkgever bij de Vereniging te
werk zijn gesteld, worden door het Bestuur benoemd, geschorst en ontslagen. Het Bestuur stelt hun
instructies vast. Personen als bedoeld in dit artikel kunnen geen lid zijn van het Bestuur of lid van een
Kring- of Sectiebestuur.

Huishoudelijk Reglement

Artikel 20
1. De Algemene Ledenvergadering kan, op voorstel van het Bestuur, bij Huishoudelijk Reglement

nadere regels geven omtrent alle onderwerpen, waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.
2. Wijziging van het Huishoudelijk Reglement kan geschieden bij besluit van de Algemene

Ledenvergadering op voorstel van het Bestuur of, indien dit schriftelijk wordt verzocht, door ten
minste vijf procent (5%) van de leden der Vereniging.

3. Het Huishoudelijk Reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die afwijken van of in strijd
zijn met de bepalingen van de Wet of van de Statuten.

Overgangsbepaling

Artikel 21
Vanaf de datum van de inwerkingtreding van deze Statuten kunnen personen die geen lid zijn van de
Vereniging niet meer worden aangenomen als leden van Secties. Voor leden van Secties, die op het
moment van de inwerkingtreding van deze Statuten geen lid zijn van de Vereniging blijven de



bestaande rechten gelden.

Wijziging van de Statuten

Artikel 22
1. Wijziging van de Statuten kan slechts plaats hebben op voorstel van het Bestuur of op voorstel van

vijf (5%) procent van het aantal leden, bij besluit van de Algemene Ledenvergadering, waartoe
wordt opgeroepen met de mededeling dat daarin wijziging van de Statuten zal worden voorgesteld.
De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet ten minste drie (3) weken bedragen.

2. Het voorstel tot Statutenwijziging en de ontwerptekst van de nieuwe bepalingen moeten ten minste
vijf (5) dagen vóór de dag der vergadering op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage
liggen.

3. Tot wijziging van de Statuten kan slechts worden besloten door een Algemene Ledenvergadering,
met een meerderheid van ten minste twee/derde (2/3de) van het aantal geldig uitgebrachte
stemmen.

Artikel 23
Het in artikel 22 bepaalde is niet van toepassing indien ter Algemene Ledenvergadering alle leden
aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt
genomen.

Artikel 24
1. De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.
2. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde Statuten

neder te leggen ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen welker gebied de
Vereniging haar zetel heeft.

Ontbinding en vereffening

Artikel 25
1. Behoudens het bepaalde in artikel 19 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt de Vereniging

ontbonden door een besluit daartoe van de Algemene Ledenvergadering genomen met ten minste
drie/vierde (3/4de) van het aantal geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten
minste twee/derde (2/3de) van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

2. Bij gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of
vertegenwoordigde leden tot ontbinding van de Vereniging worden besloten op een volgende
vergadering binnen zes (6) weken, met een meerderheid van drie/vierde (3/4de) van het aantal
geldig uitgebrachte stemmen.

3. Bij de oproeping tot de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden
medegedeeld dat ter vergadering zal worden voorgesteld de Vereniging te ontbinden.
De termijn voor oproeping tot zodanige vergaderingen moet ten minste vier (4) weken bedragen.

4. Indien bij een besluit tot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt
de vereffening door het Bestuur.

5. Na de ontbinding respectievelijk liquidatie worden alle eigendommen, met uitzondering van de
bibliotheken te Maastricht en Roermond, welke aan deze gemeenten zullen worden overgedragen,
afgestaan aan de Provincie Limburg onder de last, dat de verzamelingen van wetenschappelijke,
artistieke en heemkundige waarde zo mogelijk als een geheel worden beheerd en toegankelijk
blijven voor het publiek.

6. Indien de Provincie Limburg casu quo de gemeente Maastricht of de gemeente Roermond zich
niet vóór de in artikel 24 bedoelde vergadering bereid hebben verklaard de schenking te
aanvaarden, beslist deze vergadering over de bestemming van de eigendommen van de
Vereniging, met dien verstande dat, indien geen in Limburg gevestigde Vereniging of instelling te
vinden mocht zijn welke voldoende waarborgen biedt voor het behoud, een goede verzorging en
de toegankelijkheid van de verzamelingen, deze aan de Staat der Nederlanden zullen worden
aangeboden ter plaatsing in voor publiek toegankelijke musea, bibliotheken of andere



wetenschappelijke inrichtingen, onder de last een en ander zo spoedig mogelijk in Limburg te
doen plaatsen, casu quo de eigendommen voor een Limburgs doel aan te wenden.

7. Na ontbinding blijft de Vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen
nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de Statuten en Reglementen voor
zover mogelijk van kracht.

8. In stukken en aankondigingen die van de Vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden
toegevoegd de woorden 'in liquidatie'.

Artikel 26
In alle gevallen waarin noch de Wet, noch de Statuten, noch het Huishoudelijk Reglement voorzien,
beslist het Bestuur, respectievelijk de vereffenaars.

Slot akte
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de verschenen personen is door
mij, notaris, aan de hand van de hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld.
Waarvan akte verleden te Maastricht op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. De inhoud van
de akte is aan de verschenen personen opgegeven en toegelicht. De verschenen personen hebben
verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de akte
te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen.
Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de verschenen personen en mij,
notaris, ondertekend.

K. Majoor, A. Jacobs, S. Vrancken, F. Groutars.

De akte werd verleden op Bureau LGOG te Maastricht i.a.v. drs. HJ.L.M. Boersma, directeur LGOG.


