


VOORWOORD 
 
 
 
De statuten van de vereniging omschrijven de structuur van de vereniging, zoals dit door de 
wet wordt verlangd. Zaken die in de statuten niet zijn geregeld, of niet in voldoende mate 
om een goed functioneren van de vereniging te verzekeren, zijn vastgelegd in het 
Huishoudelijk Reglement. Als zodanig is dit reglement een aanvulling op, en géén 
vervanging van-, de statuten; beide dienen daarom gezamenlijk te worden geraadpleegd en 
te worden aangehouden. Bovendien moet dit alles worden gezien tegen de achtergrond van 
de wettelijke bepalingen omschreven in het 2e boek van het Burgerlijk Wetboek, zoals dit 
van kracht is geworden op 1 juli 1976 en sindsdien herhaaldelijk is gewijzigd en aangevuld. 



NAAM EN ZETEL 
 

Artikel 1. 
 
1. De vereniging draagt de naam: 
 “Nederlandse Vereniging voor de Historie van de Radio” 
2. Zij kan worden aangeduid met de initialen NVHR. 
3. In de statuten en de reglementen wordt zij aangeduid met “de vereniging”. 
4. De vereniging heeft haar zetel te Utrecht. 
5. De vereniging is opgericht op 19 maart 1977 en is aangegaan voor onbepaalde tijd. 
6. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. 
 
 

DOEL 
 
Artikel 2. 
 
1. De vereniging stelt zich ten doel het vergroten van de kennis van de geschiedenis van de 

draadloze telegrafie en telefonie en aanverwante gebieden, alsmede het in stand houden 
van historische apparatuur op dit gebied, alles in de ruimste zin. 

2. De vereniging tracht haar doel te bereiken door: 
 a. het beleggen van bijeenkomsten en van vergaderingen; 
 b. het houden van voordrachten; 
 c. het doen van mededelingen en het bevorderen van het uitgeven van publicaties; 
 d. het organiseren van excursies en ruilbeurzen; 
 e. het verlenen van steun in enige vorm van wetenschappelijk onderzoek op voornoemd  
  terrein; 
 f. het onderhouden van contacten met verenigingen van binnen- en buitenland,  
  die daarvoor in aanmerking komen; 
 g. andere wettige middelen. 



INKOMSTEN 
 
Artikel 3. 
 
De vereniging ontvangt haar inkomsten uit: 
 a. bijdragen van leden en begunstigers; 
 b. baten van evenementen zoals beurzen en veilingen; 
 c. giften; 
 d. legaten; 
 e. andere wettige middelen. 
 
 

LIDMAATSCHAP 
 
Artikel 4. 
 
1. Leden zijn als zodanig toegelaten natuurlijke personen en rechtspersonen, die de 
 doelstellingen van de vereniging onderschrijven. 
2. Rechtspersonen kunnen zich laten vertegenwoordigen door een natuurlijk persoon. 
 
 

RECHTEN EN PLICHTEN 
 
Artikel 5. 
 
1. Leden hebben het recht: 
 a. deel te nemen aan de door de vereniging georganiseerde aktiviteiten; 
 b. gebruik te maken van de faciliteiten en eigendommen van de vereniging; 
 c. deel te nemen aan de Algemene Vergaderingen, daar het woord te voeren en te 
  stemmen; 
2. De leden zijn verplicht de statuten, reglementen en besluiten van de vereniging na te 
 komen. 



EINDE LIDMAATSCHAP 
 
Artikel 6. 
 
1. Het lidmaatschap eindigt: 
 a. door overlijden; 
 b. door opzegging door het lid vóór 1 november van het lopende jaar; 
 c. door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft 
     opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap als in de statuten vastgelegd, te 
     voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, of 
     wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap 
      te laten voortduren; 
 d. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met 
  de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt of de vereniging op 
  onredelijke wijze benadeelt. 
2. Opzegging namens de vereniging of ontzetting geschiedt door het bestuur en wordt de 
 betrokkene ten spoedigste met opgave van reden schriftelijk medegedeeld. 
 
 

BEROEP 
 
Artikel 7. 
 
In geval van opzegging namens de vereniging of ontzetting heeft het betrokken lid recht van 
beroep op de Algemene Vergadering. 
 
 

BEGUNSTIGERS 
 
Artikel 8. 
 
Begunstigers zijn natuurlijke personen of rechtspersonen die zich bereid verklaard hebben 
de vereniging financieel te steunen met een jaarlijks door de Algemene Vergadering te 
bepalen minimum bijdrage. 
 
 

BESTUUR 
 
Artikel 9. 
 
1. Het bestuur is belast met de algemene leiding van de vereniging in de meest uitgebreide 
 zin. Het waakt over de naleving van de statuten en de reglementen en zorgt dat de 
 besluiten van de Algemene Vergadering worden uitgevoerd. 
 Het bestuur beslist in alle gevallen waarin niet door de wet, de statuten of de 
 reglementen wordt voorzien; het bestuur stelt de leden in de eerstkomende Algemene 
 Vergadering op de hoogte. 
2. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en tenminste 
 zoveel leden als nodig wordt geacht, waarbij het totaal aantal bestuurders altijd oneven 
 zal zijn. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering. 
3. Indien het bestuur uit minder dan het vastgestelde aantal bestuursleden bestaat, behoudt 



 het niettemin zijn bevoegdheid. Vacatures dienen zo spoedig mogelijk vervuld te 
 worden. 
4. Het bestuur is bevoegd, onder zijn verantwoordelijkheid, bepaalde onderdelen van zijn 
 taak doen uitvoeren door werkcommissies die door het bestuur worden benoemd. 
5. Het bestuur kan, alleen na goedkeuring door de Algemene Vergadering, besluiten tot het 
 toetreden door de vereniging tot andere verenigingen of stichtingen. 
6. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door hetzij het gehele 
 bestuur, hetzij door tenminste twee bestuursleden. In het laatste geval treden op de 
 voorzitter en de secretaris, bij ontstentenis of belet van een van dezen treedt de 
 penningmeester in zijn plaats. 
7. De leden van het bestuur worden door de Algemene Vergadering uit een bindende 
 kandidatenlijst gekozen voor een periode van die jaar. 
 Slechts leden van de vereniging zijn verkiesbaar als bestuursleden. 
 Kandidaten voor het bestuur kunnen worden gesteld door het bestuur of door de leden. 
8. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in die functie gekozen, voor het 
 overige regelt het bestuur de verdeling der taken zelf. 
9. De bestuursleden kunnen te allen tijde aftreden. De Algemene Vergadering kan te allen 
 tijde bestuursleden ontslaan als bestuurslid. 
 
 

ALGEMENE VERGADERING(EN) 
 
Artikel 10. 
 
1. Aan de Algemene Vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet 
 door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen. 
2. Algemene Vergaderingen worden tenminste eenmaal per jaar gehouden en wel vóór  
 1 juli, op de tijd en plaats als door het bestuur vastgesteld. 
3. Algemene Vergaderingen worden voorts gehouden: 
 a. zo dikwijls als het bestuur dit wenselijk acht; 
 b. zo dikwijls als een bij Huishoudelijk Reglement te bepalen aantal leden daartoe aan 
 het bestuur de wens te kennen geeft, onder schriftelijke vermelding van de te 
 behandelen onderwerpen. 
4. Indien het bestuur binnen 14 dagen geen gevolg heeft gegeven aan het verzoek van het 
 aantal leden als bedoeld in lid 3, sub b., kan de vergadering door de aanvragers zelf 
 worden uitgeschreven op de wijze waarop het bestuur de Algemene Vergadering 
 bijeenroept. In dit geval is het bestuur verplicht de aanvragers de beschikking over de 
 ledenlijst te geven. 
5. Algemene Vergaderingen worden bijeengeroepen door middel van een schriftelijke 
 oproep aan de leden, ten minste twee weken voor de datum van de vergadering, met 
 daarbij gevoegd de agenda. 
6. Op de Algemene Vergadering kunnen geen besluiten worden genomen ten aanzien van 
 onderwerpen die niet op de agenda zijn vermeld, tenzij deze onderwerpen volgens bij 
 Huishoudelijk Reglement te bepalen regels urgent worden verklaard. 
7. De agenda voor de Algemene Vergadering welke voor 1 juli wordt gehouden vermeldt 
 altijd tenminste de volgende onderwerpen ter behandeling. 
 a. een verslag van het bestuur over de gang van zaken in het afgelopen verenigingsjaar, 
  alsmede over het in het lopende verenigingsjaar gevoerde en nog te voeren beleid; 
 b. de balans per einde van het afgelopen verenigingsjaar, de staat van baten en lasten 
   en het verslag van de kascommissie; 



 c. de benoeming van een kascommissie, bestaande uit ten minste twee leden, geen 
   bestuursleden zijnde; 
 d. de voorziening in vacatures van leden van het bestuur; 
 e. de begroting van de baten en lasten in het komende verenigingsjaar; 
 f. de bijdrage welke leden en begunstigers in het komende verenigingsjaar verschuldigd 
  zullen zijn; 
 g. de verslagen van de werkcommissies. 
8. De goedkeuring zonder voorbehoud, in de Algemene Vergadering, van het verslag van 
 het bestuur en de jaarstukken hiervoor genoemd, strekt tot decharge van het bestuur 
 voor het gevoerde beleid en voor alle handelingen waarvan uit die stukken blijkt. 
9. Behalve bij wijzigingen van Statuten of Huishoudelijk reglement of bij ontbinding van 
 de vereniging, worden besluiten genomen met eenvoudige meerderheid van stemmen. 
 Stemonthoudingen, blanco stemmen en ongeldige stemmen worden niet meegeteld. 
 Bij staking der stemmen geldt het onderwerp als verworpen. 
 Afwezige leden kunnen schriftelijk stemmen of stemmen bij volmacht. 
 
 

REGLEMENTEN 
 

Artikel 11. 
 
Tot regeling van de in deze Statuten niet geregelde onderwerpen kan de Algemene 
Vergadering een Huishoudelijk Reglement en andere reglementen vaststellen. Deze 
reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet of met de statuten. 
 
 

WIJZIGINGEN VAN STATUTEN OF HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
 

Artikel 12. 
 
1. De Algemene Vergadering, waarin wijzigingen van Statuten en het Huishoudelijk
 reglement worden behandeld, dient tenminste twee weken van te voren te worden 
 uitgeschreven. De voorgestelde wijzigingen worden minstens twee weken van te voren 
 woordelijk aan de leden gezonden en liggen tevens ter inzage bij de secretaris. 
2. Wijzigingen in Statuten of Huishoudelijk reglement vereisen een meerderheid van 
 twee-derde van de uitgebrachte geldige stemmen. 
 Verder geldt artikel 10 lid 9. 
 
 

ONTBINDING EN VEREFFENING 
 
Artikel 13. 

 
1. Tot ontbinding van de vereniging kan slechts worden besloten in een Algemene 
 Vergadering, waarin tenminste 2/3 van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn. 
 Voor dit besluit is een meerderheid vereist van 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen. 
 Mocht in deze vergadering het vereiste aantal leden niet aanwezig zijn, dan wordt een 
 tweede vergadering gehouden, waarin een dergelijk besluit kan worden genomen met 
 een meerderheid van 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal
 aanwezige leden. 



2. Deze tweede vergadering wordt minstens twee weken maar niet meer dan acht weken
 na de eerste vergadering gehouden. 
 Beide vergaderingen dienen minstens twee weken van te voren te worden 
 uitgeschreven. 
3. Het besluit tot ontbinding moet tevens inhouden: 
 a. het benoemen van een vereffenaar indien dit niet het bestuur is; 
 b. het aanwijzen van instanties of personen die zich op hetzelfde terrein als de 
  vereniging bewegen en onder wie het batig saldo zal worden verdeeld; 
 c. naam en adres van de instantie waar de verenigingsarchieven nog minstens 10 jaar 
  worden bewaard. 
 

SLOTBEPALING 
 
Artikel 14. 
 
Deze statuten treden in werking op de dag dat ze door de Algemene Vergadering zijn 
goedgekeurd. Wijzigingen in de Statuten en het Huishoudelijk reglement van de vereniging 
treden eveneens in werking op de dag dat ze door de Algemene Vergadering zijn 
goedgekeurd. 


