WERKEN AAN DE TOEKOMST VAN ONS CULTUREEL ERFGOED

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
I. ALGEMEEN.
I.A. Begrippen.
Waar in dit reglement gesproken wordt van het Platform, is daarmee bedoeld het Lokaal Historisch
Platform Venray.
Waar in dit reglement gesproken wordt van statuten, zijn daarmee bedoeld de statuten, zoals die zijn
vastgelegd in de notariële akte, verleden op 21-03-2001 voor de in Venray gevestigde notaris Mr H
J.M.E. Mathijsen.
Waar in dit reglement gesproken wordt van de algemene vergadering, wordt de gezamenlijke zitting
bedoeld van de vertegenwoordigers van de leden van het Platform, die binnen de organisatiestructuur
het hoogste orgaan vormt (statuten art. 15).

I.B. Status.
Volgens het gestelde in de statuten, artikel 20, kunnen de organisatie, alsmede taken en bevoegdheden, zowel van het Platform in het algemeen als die van haar organen in het bijzonder nader
worden geregeld in afzonderlijke reglementen. Deze afzonderlijke reglementen mogen niet in strijd
zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.
In alle gevallen, waarin noch de wet, noch de statuten, noch het huishoudelijk reglement voorzien,
beslist het platformbestuur. In geschillen over de uitleg van bepalingen van de statuten en het
huishoudelijk reglement beslist het bestuur eveneens.
Het platformbestuur is te allen tijde bevoegd om aan de algemene vergadering voorstellen te doen
ten aanzien van wijzigingen in dit reglement.

II. BEPALINGEN IN AANVULLING OP DE STATUTEN
II.A. Betreffende het Lidmaatschap.
Artikel 5 van de statuten regelt de toelating van leden. Het Platform voegt het volgende via dit
reglement toe:
II.A. 1. Toelating.
De aanvraag om inlichtingen over het lidmaatschap moet middels het daartoe bestemde formulier
schriftelijk gedaan worden aan het platformbestuur, met vermelding van naam, adres, plaats van
vestiging, organisatievorm, doelstelling en een activiteitenoverzicht. Het bestuur informeert de
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aanvrager over haar statuten en reglementen. Na ontvangst van de lidmaatschapsaanvraag beslist de
algemene vergadering daarop zo spoedig mogelijk, op voorstel van haar bestuur.
Daarnaast kan een lidmaatschap ook aangegaan worden op uitnodiging van het Platform,
onder dezelfde voorwaarden.
II.B. Betreffende de Algemene Vergadering.
In de artikelen 14 tot en met 19 van de statuten zijn de zaken van de algemene vergadering
geregeld. Het Platform voegt het volgende via dit reglement toe:
II.B.1. Overleg.
Het Platform streeft naar een breed samenwerkingsverband tussen de aangesloten organisaties.
Daartoe wordt in het voor- en najaar, en zoveel vaker als nodig is, een algemeen overleg gevoerd
door de vertegenwoordigers van de organisaties.
II.B.2. Jaarvergadering.
Het bestuur belegt in het voorjaarsoverleg de jaarvergadering en legt verantwoording af over
het gevoerde beleid. Aan de orde komen onder meer de notulen van de vorige jaarvergadering, het
jaarverslag van de secretaris, de jaarrekening met toelichting van de penningmeester, het verslag van
de kascommissie, de vaststelling van het beleid, het voorzien in vacatures en de rondvraag. Leden
zijn gerechtigd om tot twee weken voor de vergaderingen voorstellen aan de agenda toe te voegen.
De begroting voor een nieuw jaar wordt in de najaarsvergadering aan de orde gesteld en vastgesteld.
II.C. Betreffende commissies.
Artikel 9 geeft de algemene vergadering de mogelijkheid om commissies in het leven te
roepen. Het Platform voegt het volgende via dit reglement toe:
II.C.1. Instelling.
Als het Platform besluit om uit haar midden een commissie in het leven te roepen, zorgt het bestuur
voor de verwezenlijking daarvan. Zij omschrijft het doel van de commissie en de manier waarop
getracht wordt dat te verwezenlijken, regelt de wijze van toe- en uittreden van de commissieleden, de
geldmiddelen en de verantwoording daarover, en de orde der vergaderingen. Een commissie kan
voor haar interne organisatie nadere reglementen vaststellen, welke de goedkeuring behoeven van
het bestuur.

III. OYERIGE BEPALINGEN.

III.A. Kernactiviteiten.
Het Platform streeft haar doelen na door:
- het inleiden en bevorderen van onderzoek.
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- het verlenen van organisatorische en facilitaire steun.
- het afstemmen en eventueel met elkaar in overeenstemming brengen van de activiteiten van de
leden.
- het verzorgen van voorlichting en het geven van adviezen.
- het stimuleren en verwezenlijken van projecten.
- het ondersteunen bij de verwerving van middelen.
III.B. Betreffende de Geldmiddelen.
Het Platform krijgt haar inkomsten uit een jaarlijkse bijdrage van de gemeente Venray en eventuele
verdere subsidies, schenkingen, erfstellingen en legaten. Zij financiert daarmee initiatieven om haar
doelstellingen te behalen.
III.B.1. Subsidieverlening.
Het Platform streeft haar doelstellingen ook na door het verlenen van subsidies. Aanvragen
daarvoor worden via een door het bestuur opgesteld en door de algemene vergadering goedgekeurd
reglement van toekenning en afhandeling beoordeeld en gehonoreerd.
III.B.2. Onkostenvergoedingen.
Onkosten voor telefoon, auto of anderszins, gemaakt ten behoeve van het Platform, kunnen
alleen worden vergoed na overleg vooraf met, en/of in opdracht van de penningmeester/het
bestuur.
III.B.3. Schades.
Het bestuur draagt zorg voor een passende verzekering, zodat de vertegenwoordigers van de leden
tijdens hun werk voor het Platform verzekerd zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid en tegen
schades door ongevallen.
IV. SLOTBEPALING.
Dit reglement treedt in werking, zodra het door de algemene vergadering is goedgekeurd. Aldus
vastgesteld in de algemene ledenvergadering van .. - .. - …. te Venray, met de
aanvullingen zoals die ter vergadering zijn besloten.
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