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                          Huishoudelijk reglement van Landschapsvereniging "De Kringloop"  

  
 

 
   “De kringloop” stelt zich ten doel tezamen het landschap te verkennen in al zijn facetten en zodoende liefde te kweken voor natuur en heem 

 
Bladzijde 1 van 2 

 

Artikel 1 
1. De vereniging is opgericht op 17 mei 1974 te Linne en draagt de naam 

Landschapsvereniging “De Kringloop” en heeft haar zetel te Linne. 
2. De vereniging stelt zich ten doel: Tezamen het belang van het landschap te verkennen 

in al zijn aspecten en zodoende liefde te kweken voor natuur en heem.  
3. De vereniging tracht dit doel te onder meer te bereiken door:  

o Het bestuderen van flora, fauna, milieu, cultuurgeschiedenis en heem. 
o Het verschaffen en verzamelen van informatie over flora, fauna, milieu, 

cultuurgeschiedenis en heem, onder andere door het organiseren van excursies, 
lezingen en tentoonstellingen.  

o Het beheren en exploiteren van een ruimte voor het realiseren van de taken, die 
voortvloeien uit de doelstelling. 

o Het beïnvloeden van het overheidsbeleid in de richting van behoud, herstel en 
bescherming   van heemkunde, cultuurhistorische, landschappelijke waarden en 
het milieu. 

o Het bijeenbrengen van gelden ter bereiking van het doel en het publiceren van de 
bevindingen van de kringloop. 

o Het samenwerken met qua doelstelling gelijkgerichte groepen, instellingen en 
instanties. 

 

Artikel 2 
1. Degene die lid wenst te worden van de vereniging meldt zich aan bij de secretaris of een 

van de andere bestuursleden onder opgave van: naam, adres en woonplaats. 

 
Artikel 3 

1. Het lidmaatschap eindigt door opzegging door het lid, door overlijden of royement. 
2. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, vóór 1 december, loopt het 

lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar.  
 

Artikel 4  
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: contributies van de leden, subsidies, 

schenkingen, donaties, legaten of andere baten.  
2. De contributie zal in de regel moeten worden voldaan in het eerste kwartaal, gebeurt 

dit niet dan zal het lid een schrijven ontvangen om hieraan alsnog binnen een maand 
te voldoen. 

 

Artikel 5  
1. Het bestuur zal bestaan uit: een voorzitter, penningmeester, en secretaris/vice-

voorzitter en tenminste twee leden om een oneven getal te krijgen bij eventuele 
stemming in het bestuur.  

2. Het bestuur is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de besluiten.  
3. Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur.  

 
Artikel 6 

1. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal drie opeenvolgende 
jaren, waarna zij aftredend zijn, doch zij kunnen worden herkozen.  

2. De voorzitter en de secretaris kunnen nooit gelijktijdig aftreden.  
3. Bestuursverkiezingen vinden plaats op de algemene ledenvergadering. 
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Artikel 7 

1. De leden van de redactie zorgen voor de uitgave van het tweemaandelijks te verschijnen 
blad “Observatie”.  

2. De secretaris is belast met het maken van de notulen, het bijeenroepen van 
vergaderingen, het voeren van briefwisselingen in overleg met de voorzitter. 

3. Een der bestuursleden is samen met de penningmeester belast met het bijhouden van 
de ledenlijst. 

4. De penningmeester is met de zorg van de financiën belast. Hij/zij brengt op de 
jaarvergadering van ieder jaar verslag uit van de financiële status van de vereniging. 

5. De kas zal tenminste een keer per jaar gecontroleerd worden door de 
kascontrolecommissie, bestaande uit twee leden, welke om het jaar worden benoemd; 
ieder jaar treedt een lid af. Zij worden benoemd voor de periode van twee jaar. 

 
Artikel 8 

1. Bestuursvergaderingen vinden in principe maandelijks plaats.  
2. Ieder bestuurslid kan, om de lopende zaken tijdig en correct af te handelen en 

organisatorische zaken aangaande maandelijkse activiteiten goed te kunnen uitvoeren, 
het bestuur ter vergadering via de secretaris oproepen.  

3. De secretaris draagt er zorg voor dat de bestuursagenda met eventuele toelichting tijdig 
in bezit is van de bestuursleden. 

 

Artikel 9 
1. Bij activiteiten van de vereniging gaan leden voor niet leden. 
2. Deelname aan onze activiteiten zijn altijd op eigen risico. 

 

Artikel 10 
1. Het bestuur en de leden zijn W.A. verzekerd.  
2. Via de Gemeente Maasgouw is er een collectieve vrijwilligersverzekering afgesloten.  

 

Artikel 11 
1. Voor ieder lid zal dit reglement op de website van de vereniging www.kringlooplinne.nl 

ter inzage zijn. 

 

Artikel 12 
1. In alles waarin dit reglement niet of niet voldoende voorziet beslist het bestuur.  

 
 
 

 
 

Namens het dagelijks bestuur: 
Voorzitter   De heer J. Hermans 
Secretaris   Mevrouw M. Vossen 
Penningmeester De heer T. Storcken 
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