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HUI SHOUDELI JK  REGLEMENT van de ST I CHTI NG 
VRI ENDENKRI NG NEDERLANDS Z I LVERMUSEUM 
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 EUR 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. Donateurs die zich niet voor 1 december van een jaar hebben afgemeld, 

worden geacht hun donatie 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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ROOSTER VAN AFTREDEN 

naam aangetreden herkozen aftredend opm. 

Ubbo Scholten van 
Aschat 

22 mrt 2017 2020 2023  

Ko Sinke 27 jan 2016 2019 2022  

Helmi Hooijkaas 25 mei 2012 2015 en 
2018 

2021  

Connie Polkerman 30 sep 2020  2023  

Pieter Vermeulen 30 sep 2020  2023  

 
 
 


