NUMISMATICA HERENTALS - feitelijke vereniging Afdeling van het Koninklijke EGMP vzw
Huishoudelijk Reglement
1. Doelstelling: De vereniging heeft zich tot doel gesteld om, met de middelen die in haar
mogelijkheid liggen, door haar werking, het numismatisch verzamelen in een brede
Kempische regio en te Herentals in het bijzonder, te ondersteunen en te bevorderen.
Aangesloten bij:
a. Het E.G.M.P
b. De cultuurraad van de stad Herentals
2. Toegang: Enkel leden op vertoon van hun lidkaart van Numismatica Herentals, het EGMP of
het AEN hebben toegang tot de activiteiten van de vereniging. Jaarlijks kan eenmalig een
daglidmaatschap bekomen worden tegen betaling.
3. Algemene ledenvergadering: De vereniging verplicht er zich toe om de 2 jaar (in de pare
jaren) een algemene ledenvergadering te organiseren waarop het aan zijn leden een
uitvoerig verslag zal voorleggen over haar activiteiten en over haar financiële toestand. Deze
zal plaats vinden op de eerste clubactiviteit van het jaar, zijnde de 2e zondag van januari. Op
deze algemene vergadering is het volledig bestuur uittredend en eventueel herkiesbaar.
4. Bestuur: De zetel van de vereniging, in hoofd van voorzitter, secretaris en penningmeester,
zal zich te Herentals bevinden. Het bestuur zal uit minimum 4 en maximum 8 personen
bestaan. De bestuursleden worden verkozen voor een periode van 2 jaar. Ze zijn onbeperkt
herkiesbaar. De taakverdeling van de bestuursleden zal intern gebeuren op de eerste
bestuursvergadering volgend op de algemene vergadering. De bestuursvergaderingen zullen
maandelijks plaatsvinden.
5. Verkiezing: Leden die zich voor een functie willen kiesbaar stellen moeten minstens 2 jaar lid
zijn van de vereniging en hun kandidatuur schriftelijk indienen aan het bestuur, ten laatste
tijdens de vorige clubactiviteit (december). Deze kandidatuur zal aan de algemene
vergadering voorgelegd worden ter goedkeuring en bij meerderheid van stemmen, d.m.v.
handopsteking, opgenomen worden. Alleen leden, aangesloten bij Numismatica Herentals
kunnen hierover een stem uitbrengen.
6. Algemene taakomschrijving: Alle bestuursleden verplichten er zich toe om :
a. Onbezoldigd hun functie naar behoren uit te voeren en de vereniging alle steun te
verlenen, om haar goede naam en werking hoog te houden.
b. De op de bestuursvergadering genomen beslissingen te respecteren en na te komen.
c. Het contact met haar leden te verzorgen en te intensifiëren.
d. Gelijktijdig geen bestuursfunctie te bekleden in een andere numismatische vereniging.
e. Bij uitzondering van overmacht, aanwezig te zijn op alle activiteiten die door de
vereniging worden georganiseerd.
7. EGMP: Als afdeling van deze organisatie, verbindt de club er zich toe om de relaties met deze
moedervereniging te respecteren en te onderhouden. Bij monde van de voorzitter, of zijn
plaatsvervanger, zal ze vertegenwoordigd zijn in hun dagelijks bestuur en haar werking
ondersteunen.
8. Stedelijke cultuurraad: De vereniging verplicht er zich toe alles in het werk te stellen om haar
toetreding tot deze stedelijke cultuurraad te rechtvaardigen en een afgevaardigde te leveren
om de vereniging in dit orgaan te vertegenwoordigen en haar werking te ondersteunen.
9. Risico’s: Het bestuur, noch de vereniging, kan aansprakelijk gesteld worden voor eventuele
ongevallen noch voor verlies of ontvreemding van munten, medailles, penningen of ander
materiaal. Indien er diefstal wordt vastgesteld zal steeds aangifte gedaan worden bij de
politie. Indien er een dader wordt aangeduid houdt de vereniging zich het recht voor om het
lidmaatschap van deze persoon te vernietigen en hem/haar de toegang te weigeren tot haar
activiteiten.

10. Er zal niet worden nagelaten de andere afdelingen en het EGMP hiervan op de hoogte te
brengen.
11. Veilingmodaliteiten: Elk lid van Numismatica Herentals, in orde met de jaarlijkse bijdrage, of
via een zusterclub aangesloten bij het EGMP, kan loten binnenbrengen voor de veiling en/of
biedingen doen om zich een lot toe te eigenen.
a. De ingebrachte loten dienen vergezeld te zijn van een lijst in 2-voud, met naam,
adres en telefoonnummer van de inbrenger en een beschrijving van de loten met
hun inzetprijs.
b. Een exemplaar blijft bij de veilingmeester. Deze behoudt zich het recht voor om
loten te weigeren of samen te voegen en te bepalen in welke veiling ze zullen
worden opgenomen. Het is de bedoeling om deze steeds in de eerstvolgende veiling
te koop aan te bieden.
c. De bieders halen, op vertoon van hun lidkaart van Numismatica Herentals of –
EGMP, tijdig hun biednummer af aan de bestuurstafel.
d. Na afloop van de veiling kunnen de kopers hun loten, na contante betaling, in
ontvangst komen nemen. De loten dienen onmiddellijk te worden geverifieerd,
nadien kunnen geen klachten meer aanvaard worden.
e. Hierna wordt afgerekend met de inbrengers.
f. De veilingkosten bedragen 5 % voor de koper en 5 % voor de verkoper.
g. Niet-verkochte loten worden gratis teruggegeven.
h. Het betreffende lot wordt toegekend aan de hoogste bieder.
i. De veiling geschiedt door opbod, en wel als volgt :
i. 1 – 5 €: + 25 cent
ii. 5 – 10 €: + 50 cent
iii. 10 – 50€: + 1 €
iv. 50 – 100 €: + 2 €
v. meer dan 100 €: + 5 €
j. Betwistingen van welke aard ook zullen door het bestuur van Numismatica
Herentals, de veilingmeester in het bijzonder, beslecht worden.
12. Door hun deelname aan de maandelijkse clubveiling verklaren de leden dit reglement te
kennen en zich aan de bepalingen ervan te onderwerpen.
13. De bibliotheekmodaliteiten: Ten behoeve van onze leden, nog eens even de werkwijze uit de
doeken doen om werken te ontlenen :
a. Je kan gratis, voor de duur van 1 maand, maximaal 3 boeken en 4 tijdschriften
meenemen.
b. Je vult, aan de hand van het register dat op de bestuurstafel ligt, een briefje in met
de titels en nummers van de werken.
c. Dit briefje handtekenen en overhandigen aan onze bibliothecaris Eddy Pauwels, die
je de werken zal meegeven.
d. Ben je in de onmogelijkheid om bij de volgende clubactiviteit de ontleende boeken
binnen te brengen, dan kun je een eenmalige verlenging regelen met onze
bibliothecaris via een telefoontje of mail.
14. boetes: 1 € per boek en 0,50 € per tijdschrift, voor elke maand dat het werk te lang in bezit
wordt gehouden. De vergoeding voor een kleine beschadiging bedraagt 25 % van de
kostprijs, bij een grote beschadiging of verlies wordt 100 % betaald, zodat het werk opnieuw
kan aangekocht worden.
15. Magazijn: Boeken met achteraan de vermelding “magazijn” staan niet meer in onze
bibliotheekkast . Gelieve deze boeken op voorhand te reserveren bij de bibliothecaris.
16. Tijdschrift: De redacteur verklaart er zich toe te verbinden ervoor te zorgen dat het
clubtijdschrift maandelijks zal verschijnen en, dit is althans de bedoeling, de leden zal
bereiken voor het begin van de volgende maand. Hij zal erover waken dat geen inbreuk zal
worden gepleegd op auteursrechtelijke bepalingen bij overname van artikels.

