VERENIGING ORDE DER VERDRAAGZAMEN
EEN ESOTERISCH – MAGISCHE BIBLIOTHEEK

HUISHOUDELIJK REGLEM ENT
VERKRIJGING VAN HET LIDMAATSCHAP
Artikel 1.
(1) Het bestuur draagt er zorg voor dat een ieder die wenst toe te treden als lid of als donateur, op
de hoogte gesteld wordt van welke gegevens benodigd zijn voor de verwerking van de aanvraag
en stelt zo nodig, naast het aanmeldingsformulier op de website, daarvoor een formulier
beschikbaar.
(2) Onder een lid van de vereniging wordt verstaan, degene die het lidmaatschap van de
vereniging met stemrecht voor in principe onbepaalde tijd wenst aan te gaan.
Onder "donateur" wordt verstaan degene, die de doelstellingen van de vereniging tracht te
bevorderen door het verrichten van één of meer schenkingen aan de vereniging tot tenminste het
bedrag van de vastgestelde jaarcontributie. Het donateurschap geeft geen stemrecht in de
algemene ledenvergadering.
(3) De schriftelijke of digitale indiening van een aanvraag om als lid toe te treden heeft - na
overmaking van het bedrag van de vastgestelde jaarcontributie - het lidmaatschap ten gevolge. Het
donateurschap wordt verworven doordat op het aanmeldingsformulier de keuze voor
donateurschap wordt aangegeven en het bedrag ineens, hetwelk de donatie uitmaakt of het vaste
bedrag over het eerste jaar, ingeval de donatie bestaat uit een vast bedrag per jaar, op de
bankrekening van de vereniging is ontvangen.
(4) Een lid, dat - of een donateur, die - is geroyeerd, kan het lidmaatschap, respectievelijk het
donateurschap, niet opnieuw verwerven, dan nadat hij na het verstrijken van tenminste een jaar
sedert het bestuur tot zijn royement besloot, of ingeval van beroep tegen dat besluit sedert de
algemene ledenvergadering met dit royement ingestemd heeft, opnieuw de in het vorige lid
genoemde voorwaarde zal hebben voldaan.
(5) Ereleden worden op voorstel van het bestuur benoemd door de algemene ledenvergadering.
(6) Elk nieuw aangemeld lid of donateur wordt op het aanmeldingsformulier schriftelijk of digitaal
gevraagd aan te geven, dat hij of zij kennis heeft genomen van de Statuten.
Leden en donateurs ontvangen na toetreding een digitale bevestiging van hun lidmaatschap
respectievelijk donateurschap met de toegangscodes voor het ledengedeelte van de website van
de vereniging. Leden en donateurs worden in een register van leden en donateurs ingeschreven.
GELDMIDDELEN
Artikel 2.
De geldmiddelen der vereniging worden verkregen uit de bijdragen van de leden en donateurs,
voorts uit erfstellingen, legaten, schenkingen en andere baten.
CONTRIBUTIE EN DONATIE
Artikel 3.
(1) De minimum-contributie respectievelijk minimum-donatie wordt op voorstel van het bestuur
jaarlijks vastgesteld door de algemene ledenvergadering.
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(2) Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie, maar kunnen op vrijwillige basis wel
contributie betalen of donaties doen.
(3) Zij, die als lid tot de vereniging toetreden op een tijdstip waarop reeds zes maanden van het
verenigingsjaar zijn verstreken, betalen voor dit jaar tenminste de helft van de minimum jaarcontributie.
Artikel 4.
(1) Wanneer verschuldigde bedragen niet binnen drie maanden na het aflopen van het boekjaar zijn
voldaan, zal betrokkene een verzoek tot betaling worden aangeboden. Wordt ook hierna geen
betaling verkregen, dan wordt het account van de ledensite van de betrokkene geblokkeerd tot het
moment dat betaling is ontvangen. Is ook in het volgend jaar nog steeds geen betaling ontvangen
dan zal betrokkene geacht worden geen prijs te stellen op het lidmaatschap en zal zijn/haar naam
van de ledenlijst worden gehaald.
(2) Vooruitbetaalde contributies, donaties en andere betalingen kunnen niet worden teruggevorderd.
EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP RESPECTIEVELIJK DONATEURSCHAP
Artikel 5.
Het lidmaatschap resp. donateurschap kan door het lid of de donateur te allen tijde met onmiddellijke ingang worden beëindigd door opzegging, tenzij betrokkene kiest voor een voortzetting
van het lidmaatschap tot het einde van het lopende boekjaar, waarbij betrokkene ervoor kan kiezen
om al dan niet e-mail en/of de nieuwsbrief van de vereniging te blijven ontvangen. Opzegging
geschiedt door middel van een desbetreffende schriftelijke kennisgeving aan de secretaris van de
vereniging of digitaal middels een e-mail gericht aan de vereniging.
Artikel 6.
(1) Een lid of een donateur wiens gedrag, woorden of handelingen naar het oordeel van de
voorzitter zijn royement wettigen, kan door het bestuur worden geschorst. Van de schorsing wordt
hem zo spoedig mogelijk kennis gegeven per brief of e-mail. Het bestuur beslist daarop zo spoedig
mogelijk over het royement dan wel over de beëindiging van de schorsing. Binnen een maand na
ingang van de schorsing deelt het bestuur zijn beslissing aan de betrokkene mede, onder
vermelding van de redenen welke tot die beslissing hebben geleid. De wettigheid van de schorsing
of van het royement is niet afhankelijk van de ontvangst van de voorgeschreven kennisgevingen.
(2) Binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit tot royement staat voor het
lid of de donateur beroep open bij de dan eerstvolgende algemene ledenvergadering. Het beroep
wordt ingesteld door een daartoe strekkend schrijven aan de secretaris van de vereniging of per email, die zorg draagt dat de betrokkene voor de eerstvolgende ledenvergadering wordt
opgeroepen teneinde zich persoonlijk dan wel vertegenwoordigd door een schriftelijk gevolmachtigde tegen het genomen besluit van het bestuur te verdedigen.
(3) De algemene ledenvergadering bevestigt het besluit van het bestuur of verklaart dit ongegrond. In geval van bevestiging wordt het royement geacht een aanvang te hebben genomen op
de dag van het besluit van het bestuur, onverminderd de verplichting tot het voldoen van de
vastgestelde contributie. Verklaart de vergadering het besluit van het bestuur ongegrond, dan
wordt betrokkene geacht ter zake noch geschorst noch geroyeerd te zijn geweest.
(4) Gedurende de schorsing houden alle lidmaatschapsrechten van de geschorste op; schorsing
ontslaat evenwel niet van de verplichtingen jegens de vereniging.
ALGEMENE LEDENVERGADERING
Artikel 7.
De algemene ledenvergadering wordt bijeengeroepen door een oproep aan de stemgerechtigde
leden en donateurs, die tenminste zeven dagen vóór de dag der vergadering wordt verzonden.
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Artikel 8.
Jaarlijks wordt een algemene ledenvergadering gehouden binnen zes maanden na de beëindiging
van het verenigingsjaar. In deze vergadering zal o.a.:
a. Het bestuur en de kascontrole-commissie schriftelijk en eventueel mondeling verslag uitbrengen van hun verrichtingen in het afgelopen verenigingsjaar.
b. Worden voorzien in de vacatures van het bestuur.
c. Een kascontrole-commissie bestaande uit twee leden worden voorgesteld.
d. Door het bestuur een begroting indicatie worden gegeven voor het ingetreden verenigingsjaar.
e. Een indicatie van werkzaamheden van de vereniging gedurende het ingetreden verenigingsjaar
worden aangegeven.
Artikel 9.
Iedere reglementair uitgeschreven algemene ledenvergadering is - behoudens het bepaalde bij art.
10 van de Statuten - bevoegd bindende besluiten te nemen, ongeacht het aantal opgekomen
leden. Over personen wordt, indien er uit meerdere kandidaten gekozen kan worden, gestemd met
ongetekende briefjes, over zaken wordt steeds mondeling gestemd. Bij geschil over de geldigheid
van uitgebrachte stemmen beslist het bestuur.
Artikel 10.
Bij verkiezing van personen zal bij staking der stemmen een herstemming plaatsvinden. Staken ook
dan de stemmen, dan beslist het lot. Heeft buiten dat geval bij de eerste stemming niemand de
meerderheid der geldige stemmen op zich verenigd, dan wordt gestemd tussen die twee personen
die de grootste aantallen der uitgebrachte geldige stemmen op zich hebben verenigd. De telling
van de uitgebrachte geldige stemmen geschiedt in het openbaar door het bestuur, staande de
vergadering. Het is eveneens toegestaan zich van stemming, al dan niet schriftelijk, te onthouden.
Na telling van de stemmen stelt de voorzitter de uitslag van de stemming vast.
Artikel 11.
Elk stemgerechtigd lid heeft het recht tot uiterlijk een week vóór de vergadering kandidaten te
stellen door een schriftelijke opgave of per e-mail aan de secretaris, vergezeld van een schriftelijke
en getekende verklaring van de kandidaat, dat deze zich beschikbaar stelt. In de uitnodiging voor
de algemene ledenvergadering, waarin de verkiezing van bestuursleden plaatsvindt, dienen de
kandidaat bestuurders vermeld te worden. Tevens is het mogelijk, dat de aanwezige leden ter
vergadering zichzelf of andere leden, van wie zij een schriftelijke akkoordverklaring hebben, alsnog
kandidaat stellen voor bestuurslidmaatschap.
Artikel 12.
(1) De voorzitter leidt de vergaderingen en bezit het recht in overleg met de aanwezige medebestuursleden de discussies te sluiten en/of de vergadering te verdagen. De vergadering komt in
het laatste geval na een hernieuwde oproeping opnieuw bijeen op een door het bestuur ter
vergadering mede te delen plaats en tijd.
(2) De voorzitter kan, wanneer de gedragingen van een aanwezige de voortzetting van de
vergadering praktisch onmogelijk maken, na waarschuwing aan de betrokkene hem of haar het
recht tot verdere bijwoning van of deelname aan de vergadering ontzeggen. De voorzitter neemt
verder alle maatregelen die voor het ordelijk verloop der vergadering bevorderlijk zijn.
HET BESTUUR
Artikel 13.
(1) Tot lid van het bestuur zijn alle stemgerechtigde leden verkiesbaar.
(2) Het rooster van aftreden van de bestuursleden wordt door het bestuur vastgesteld. Aftredende
bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.
(3) De functies van de bestuursleden buiten die van de voorzitter worden in de eerste bestuursvergadering na de in art. 9 bedoelde algemene ledenvergadering onderling voor de tijd van één
jaar verdeeld. Daarbij zal in elk geval worden vastgesteld wie de functie van vicevoorzitter zal
bekleden, terwijl voorts een secretaris en een penningmeester worden aangewezen.
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(4) Het bestuur kan uit de leden van het bestuur één of meer gedelegeerden benoemen die met
het dagelijks bestuur wordt of worden belast.
Artikel 14.
(1) Wanneer er tussentijds een vacature in het bestuur ontstaat, hebben de overige bestuursleden
de bevoegdheid de plaats door een ander lid van de vereniging te doen waarnemen, totdat daarin
door de eerstvolgende ledenvergadering is voorzien. Een tussentijds gekozen bestuurslid vervult
het nog resterende gedeelte van de ambtsperiode van het bestuurslid in wiens plaats het benoemd
is. In geval van een tijdelijke afwezigheid of het tijdelijk niet kunnen functioneren van een bestuurslid, kan het bestuur een ander lid van de vereniging verzoeken tijdelijk als vervanging op te treden.
(2) Besluiten van het bestuur zijn alleen geldig, wanneer zij bij meerderheid van stemmen zijn
genomen in een vergadering, waarin behalve de voorzitter of zijn wettige vervanger tenminste twee
andere bestuursleden tegenwoordig zijn; bij staking van de stemmen beslist de voorzitter.
Artikel 15.
Bestuursvergaderingen worden uitgeschreven op verlangen van de voorzitter of van twee andere
bestuursleden. Van de bestuursleden wordt verwacht, dat zij zoveel mogelijk alle bestuurs- en
ledenvergaderingen bij wonen.
Artikel 16.
In gevallen, waarin de Statuten of het Huishoudelijke Reglement niet voorzien of aanleiding geven
tot een uitleggingsverschil beslist het bestuur. Het neemt alle maatregelen van orde, stelt alle
reglementen van huishoudelijk aard vast en benoemt alle commissies en functionarissen met
uitzondering van de kascontrolecommissie.
Artikel 17.
Alle door het bestuur benoemde functionarissen en commissieleden treden op de datum van de
jaarlijkse algemene ledenvergadering af. Ter vergadering worden genoemde commissies, al dan
niet bestaande uit andere leden, wederom ingesteld.
Artikel 18.
Het is het bestuur zonder toestemming van de algemene ledenvergadering niet toegestaan enig
deel van het archief te vernietigen of te vervreemden, behoudens de verkoop of wegschenking van
overtollige losse exemplaren van verslagen van bijeenkomsten e.d.
KASCONTROLE-COMMISSIE
Artikel 19.
(1) De controle op de financiën van de vereniging wordt opgedragen aan een kascontrolecommissie bestaande uit tenminste twee leden. Zij wordt door de algemene ledenvergadering voor de tijd
van één jaar aangezocht. Bestuursleden kunnen geen lid van de commissie zijn.
(2) De kascontrolecommissie zal één maal per jaar een controle uitoefenen op de financiën van de
vereniging.
(3) Beide commissieleden van de kascontrole commissie doen binnen drie maanden na het einde
van ieder verenigingsjaar, eventueel onafhankelijk van elkaar, schriftelijk aan de algemene ledenvergadering via het bestuur verslag van hun bevindingen.
ADVERTEREN EN RECLAME
Artikel 20.
Op grond van de beginselverklaring van de Orde is het ongewenst om voor de publicaties van de
Orde reclame te maken of te adverteren.
SLOTBEPALING
Het verenigingsteken is een zespuntige ster. Met de tekst: Een Esoterisch-Magische Bibliotheek.
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