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HUISHOUDELIJK  REGLEMENT van  de  ST ICHTING 
VR IENDENKRING NEDERLANDS Z ILVERMUSEUM 
vastgesteld op 29 januari 2020 

 

 
 
 
Het bestuur van Stichting Vriendenkring Nederlands Zilvermuseum (verder: de 
Stichting) is binnen de bepalingen van art. 13 van de statuten van de Stichting 
bevoegd een huishoudelijk reglement vast te stellen. 
 
 
Artikel 1. Overzichten 
Het bestuur stelt in de bestuursvergadering waarin de jaarstukken worden 
vastgesteld en bestuursleden worden (her)benoemd de volgende overzichten vast: 
a. de verdeling van taken over de bestuursleden; 
b. een rooster van aftreden. 
 
Artikel 2. Controle Jaarstukken 
De administratie en de jaarstukken worden jaarlijks gecontroleerd door een 
algemeen bestuurslid. 
 
Artikel 3. Onkostenvergoeding 
Door bestuursleden uit hoofde van hun functie gemaakte kosten die hoger zijn dan 
€ 100 worden alleen vergoed na voorafgaande toestemming door het dagelijks 
bestuur. 
 
Artikel 4. Beëindiging bestuurslidmaatschap 
Bij bedanken voor het lidmaatschap als bedoeld in art. 9 van de statuten wordt een 
opzegtermijn van drie maanden in acht genomen. 
 
Artikel 5. Kandidaat-bestuurslid 
Na een oriënterend gesprek met de voorzitter en een ander bestuurslid wordt een 
voordracht voor de eerstvolgende vergadering geagendeerd. Het bestuur beslist 
over toetreding van een kandidaat. 
 
Artikel 6. Deelname van bestuursleden aan activiteiten 
Het bestuur stelt de deelname en inbreng van bestuursleden vast: 
- aan activiteiten voor de Vriendenkring; 
- voor afvaardiging naar andere evenementen. 
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Artikel 7. Schenkingen 
a. In iedere begroting wordt een bedrag opgenomen voor een schenking aan het 

museum. Voor een aangesloten periode van maximaal drie boekjaren kunnen 
deze bedragen worden samengevoegd voor één schenking. 

b. Een schenking in de vorm van een financiële bijdrage aan het museum moet 
dienen voor: 
- de aanschaf van een museaal stuk;  
- de restauratie van een museaal stuk; 
- de promotie van het museum.   

d. Een schenking in de vorm van een museaal stuk wordt in eigendom overgedragen 
aan het Zilvermuseum onder de bepaling dat: 
- het Zilvermuseum het stuk niet mag vervreemden; 
- het stuk permanent en direct voor het museumpubliek zichtbaar is. 

e. Een schenking van derden aan de Stichting in de vorm van een museaal stuk, 
wordt in principe in bruikleen aan het Zilvermuseum afgestaan, waartoe een 
bruikleenovereenkomst wordt opgesteld. 

f. Een niet geoormerkte financiële schenking van derden aan de Stichting wordt 
toegevoegd aan het bedrag dat op de begroting is opgenomen voor 
schenkingen aan het Zilvermuseum. 

 
Artikel 8. Privacy 
In een privacyreglement beschrijft het bestuur hoe wordt omgegaan met 
persoonsgegevens. Dit reglement is openbaar en staat op de website van het 
Zilvermuseum. 
 
Artikel 9. Donateur (Vriend) van de Vriendenkring 
a. Vrienden die zich niet voor 1 december van een jaar hebben afgemeld, worden 

geacht hun bijdrage voor het komende jaar te verlengen. Vrienden die ook na een 
herinnering hun bijdrage voor dat jaar op 1 juli niet hebben betaald worden 
geschrapt als Vriend. 

b. Het bestuur van de Stichting organiseert voor de Vrienden jaarlijks tenminste twee 
‘Vriendenbijeenkomsten’, waarvan de kosten volledig gedekt worden uit de 
begroting van de Stichting. Alleen voor evenementen waarvoor bijzondere kosten 
gemaakt worden (bijvoorbeeld het huren van een bus of een onkostenvergoeding 
voor een spreker), kan het bestuur een eigen bijdrage aan de deelnemers vragen. 

c. Als het aantal Vrienden van de Vriendenkring gedaald is tot 75, dan zal onder de 
Vrienden gepeild worden of voortzetting van de Stichting gewenst wordt. Als het 
aantal Vrienden gedaald is tot 50, dan start het bestuur een procedure tot 
ontbinding en vereffening van de Stichting zoals bedoeld is in artikel 12 van de 
statuten.  
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OVERZICHT VAN TAKEN VAN BESTUURSLEDEN 
 
1. toezicht op de werkzaamheden van de 

bestuursleden 
voorzitter Ubbo 

Scholten 
2. toezicht op handhaving en naleving van 

statuten, huishoudelijk reglement en verdere 
afspraken 

voorzitter Ubbo 
Scholten 

3. vertegenwoordigen van de Vriendenkring naar 
buiten 

voorzitter Ubbo 
Scholten 

4. contact met de directeur van het Nederlands 
Zilvermuseum Schoonhoven  

voorzitter Ubbo 
Scholten 

5. opstellen van (passages voor) notulen voorzitter/ 
secretaris 

Ubbo 
Scholten 

6. bekend maken van bestuurs- en andere 
besluiten aan personen of instanties die 
hierover ingelicht moeten te worden 

secretaris Helmi 
Hooijkaas 

7. opstellen en van agenda’s en uitnodigingen 
voor bestuursvergaderingen 

secretaris Helmi 
Hooijkaas 

8. opstellen van samenvattingen en actielijsten 
van bestuursvergaderingen 

secretaris Helmi 
Hooijkaas 

9. beheer van de geldmiddelen en verzorgen 
van de administratie daarvan 

penningmeester Ko Sinke 

10. innen van alle voor de Vriendenkring 
bestemde gelden 

penningmeester Ko Sinke 

11. het bijhouden van een ledenlijst penningmeester Ko Sinke 
12. doen van uitgaven voor lopende 

verplichtingen en door het bestuur 
geautoriseerde betalingen 

penningmeester Ko Sinke 

13. uitbrengen van een financieel jaarverslag penningmeester Ko Sinke 
14. archiveren van officiële stukken; ondertekenen 

en bewaren van afschriften van 
correspondentie. 

penningmeester Ko Sinke 

15. opstellen van een jaarverslag bestuurslid Rein de 
Lange 

16. actualiseren van gegevens digitale media als 
Facebook en museum-website  

bestuurslid Rein de 
Lange 

17. opstellen promotiemateriaal bestuurslid Rein de 
Lange 

18. supervisie aankleding Vriendenbijeenkomsten bestuurslid Hettie de 
Lange 

19. vervangen voorzitter pm  
20. vervangen penningmeester pm  
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21. vervangen secretaris pm  
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ROOSTER VAN AFTREDEN 
naam aangetreden herkozen aftredend opm. 
Ubbo Scholten 22 mrt 2017  2020  
Ko Sinke 27 jan 2016 2019 2022  
Helmi Hooijkaas 25 mei 2012 2015 en 2018 2021  
Hettie de Lange 27 aug 2014 2017 2020  
Rein de Lange 27 aug 2014 2017 2020  

 
 
 


