HUISHOUDELIJK REGLEMENT
BESTUURSVOORSTEL 1 maart 2019

Begripsbepalingen
Artikel 1
In dit huishoudelijk reglement, vastgesteld door de algemene ledenvergadering op basis van
artikel 21 van de statuten, wordt verstaan onder:
de vereniging: de Nederlandse Kring voor Joodse Genealogie (hierna ook NKvJG), gevestigd te
Amsterdam
de statuten: de statuten van de vereniging, vastgesteld bij notariële akte d.d. 25 augustus 1987,
door notaris Eduard IJsbrant Spier te Amsterdam (zoals laatst gewijzigd bij notariële akte, d.d.
21 april 2004 door notaris Clara Christina Margaretha Fijn van Draat te Bussum)
het bestuur: het bestuur van de vereniging.
Contributiebetaling
Artikel 2
1. De jaarlijkse contributie moet door een lid uiterlijk op 1 maart van het verenigingsjaar
zijn voldaan (art. 8.1.3 statuten). Betaling kan als volgt gebeuren:
• door overschrijving op de bankrekening van de vereniging;
• door afgifte van een machtiging / automatische incasso.
2. Indien de contributie niet tijdig is betaald, ontvangt het betreffende lid van de
penningmeester een aanmaning. Wordt vervolgens niet voor 1 april betaald, dan wordt dit
beschouwd als het niet nakomen van de verplichtingen jegens de vereniging zoals bedoeld in
artikel 7.a.1.d van de statuten en zal dit leiden tot onmiddellijke beëindiging van het
lidmaatschap zoals bedoeld in artikel 7.a.3 van de statuten.
Verenigingsperiodiek Misjpoge
Artikel 3
3.a Het verenigingsperiodiek zoals bedoeld in art. 3.2.d. van de statuten heet Misjpoge en wordt
samengesteld door een redactie die wat betreft de inhoud van het blad onafhankelijk is.
Misjpoge verschijnt vier keer per kalenderjaar. Het laten drukken en de distributie van Misjpoge
behoort tot de bevoegdheid van het bestuur.
3.b De redactie van Misjpoge bestaat uit een eindredacteur en tenminste twee leden. Alleen
leden van de NKvJG kunnen zitting hebben in de redactie. De redactieleden zijn onbezoldigd.
3.c De eindredacteur wordt voor een periode van drie jaren benoemd door de algemene
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ledenvergadering op voordracht van het bestuur. Overige redactieleden worden door de
redactie gecoöpteerd.
3.d De eindredacteur overlegt jaarlijks in december met het bestuur over het maximale aantal
pagina’s van Misjpoge in het volgende kalenderjaar.
3.e De eindredacteur legt jaarlijks over het gevoerde beleid verantwoording af op de algemene
ledenvergadering.
3.f Het bestuur is bevoegd eindredacteur en redactieleden te schorsen of ontslaan.
Kascommissie
Artikel 4
Indien onvoldoende leden bereid zijn zitting te nemen in de kascommissie als bedoeld in art. 13
van de statuten, draagt het bestuur de controle van de jaarstukken op aan een externe
accountant.
Wijzigingen
Artikel 5
5.a Dit huishoudelijk reglement is op 24 maart 2019 aangenomen met tenminste twee/derde
van de door de algemene ledenvergadering uitgebrachte stemmen.
5.b Het reglement kan overeenkomstig artikel 21 van de statuten door de algemene
ledenvergadering worden gewijzigd met een besluit dat is bekrachtigd door twee/derde van de
uitgebrachte stemmen.
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