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Aan de Leden, 
De Heer van Griensven j»al •p dinsdag 19 febr , 

^a,s, «m 20,#0 uur in restej i rant "de Brug" , aan de hand van 
d i a ' s i e t s komen v e r t e l l e n «VQJ? de invloed varb de gotiek op 
het plat te lands-meuiiel . Wij s t e l l e n Uw aanwezigheid zeer «p 
p r i j s . J 

het 
Bestuur. 



De lezing van 'f3 dëtsember j.l., die gegeven werd door de 
Heer Jongenelen, werd sleuhts door I5 pA?sonerf bezfocht. 
Het kon zijn dat het ontferwerp ^^Cerstgebeuren" U niet 
heeft aangesproken, toch was het een bueiende avond, 
waar iedereen vol belangstelling naar gekeken en ge
luisterd heeft. 
Twee jaar geleden hebben wij al eens geschEven, dat het 
bestuur niets kan dcen zander Uw medewerking, maar dat 
het wel bereid is voor de leden van de Kring alles te 
organiseren, zover het in t.ns vermogen ligt. 
Wij kunnen er inkomen dat niet ieder onderwerp Uw 
goedkeuring heeft, probeert U dan ook in te zien, dat 
het \oor ons moeilijk is iets uit te kiezen, wat Uw 
aller interesse wegdraagt. 
Steeds opnieuw gaan de Heer Steegmans en Br.v.d.Ven 
naar naburige Kringen om de diverse sprekers te 
beluisteren en daar dan een keuze uit te maken. 
Daarom; mochten er onder U zijn die aangaande sprekers, 
suggestie's hebben, dan zal het bestuur deze dankbaar 
aanvaarden. 
Naarmate onze samenwerking njg verder groeit, zal 
onze Kring zeker nog meer gaan bloeien J 

Namens het bestuur, 
B. v.d. V. 

Omdat onze statuten sterk veranderd zijn, meende het 
bestuur dat deze herzien moesten worden. 
Deze statuten zult U cp de volgende blz. aantreffen. 
Op of aanmerkingen hierover kunt U schriftelijk 
indienen bij het secretariaat Ruusbroeclaan 5Ö te 
Helmond, 



Heenkundekring "PEELLMD" • 

Nieuwe statuten. 

Art, 1 ïfaam en Doel. •'' 
a. De vereniging draagt de naam "Heemkundekring 

PEELLMD". 
b. Zij werd opgericht te Helmond 24 mei 1948. 
c. Zij is gevestigd te Helmond. 
d. Zij stelt ten deels 

1, dit gebied op iedjr terrein, dat onder begrip 
• . . . Heemkunde valt, te bestuderen en te onder

zoeken. 
2, In brede kring belangstelling te wekken vjor 

eigen streek en volk. 
3. De onderzoekingen en eventuele afgesloten 

studies te publiceren. 
4. Het be/orderen van het-verzamelen en behouden 

van voorwerpen, geschriftem etc. die voor 
Helmond van belang zijn. 

Art. 2 Middelen. 
De Heemkundekring "PEELLAITO" tracht haar doel te 
bereiken door alle hiertoe geëigende middelen 
o.a. dfors 

a', alle personen met belangstelling vcor de Heemkunde 
te verenigen, 

b. het houden van vergaderingen studie-avonden, le
zingen, excursie's en tentoonstellingen. 

c. c'oor samenwerking te zoeken mets 
1. Heemkundige kringen uit andere streken. 
2. Verenigingen uit eigen omgeving, die voor 

het bereiken van het gestelde doel van nut 
kunnen zijn. 

3. het uitgeven of doen uitgeven van een mede-
• - •• delingenblad en/of andere publiekatie's. 



Art. 3 Lidmaatschap. 
Personen die belangstelling hebben voor de 
Heemkunde kunnen lid worden van de Heemkunde-
kring "PEELLMD". 
Eveneens kunnen verenigingen, stichtingen etc. 
ter beoordeling van het bestuur vah "PEELLMD" 
als collectief lid warden toegelaten. 

a. Gewone leden zijn zij, die op een of andere 
wijze blijk geven van belangstelling voor de 
Heemkunde, 

b. Donateurs zijn diegene, die onze kring steunen 
volgens normen, vastgesteld bij huishoudelijk 
reglement. 

c. Collectieve leden, zie beven. 
i. Ere-leden en leden van verdienstens dit zijn 

leden die zich voer "PEELLML" bijzonder ver
dienstelijk gemaakt hebben en aan 
wie door de vergadering een van beide predikaten 
kan worden toegekend. 
Hetzelfde geldt voor personen staande buiten de 
kring, die zich voor de Heemkunde bijzonder 
verdienstelijk gemaakt hebben. 
Het lidmaatschap eindigt door overlijden of 
door schriftelijke opzegging aan het bestuur 
vódr de aanvang van het nieuwe verenigings
jaar. Het kan eveneens eindigen door wanbeta
ling van een lid; dit ter beoordeling van het 
bestuur. 

Een lid kan, indien dag-rtoe gegronde redenen 
bestaan, door het bestuur geschorst, en door 
de ledenvergadering afgevoerd worden. 

Art, 4 Het Bestuur. 
Het bestuur bestaat uit minimaal 3j en uit max. 
7 personen, die uit de door de gewone leden 
gekozen woipden. 
De voorzitter wordt door de vergadering gekozen. 



Het gekozen bestuur verdeelt zelf zijn functie's en 
wijst deze aan zijn "bestuursleden toe. 
Het "bestuur bestaat uit? 1. Voorzitter 

2. vice-voorzitter 
3. secretaris 
4. penningmeester 

' -" 5« bestuursleden zonder vaste 
taakomschrijving. 

Ieder jaar treden 2 leden van het bestuur volgens een 
vooraf vastgesteld rooster af, maar kunnen zich direc;̂  
herkiesbaar stellen. De voorzitter en secretaris /erte-
genwoordigen de vereniging in en buiten rechten. 

Art, 5 Geldmiddelen. 

De geldmiddelen van de Heemkundekring "PBELLAUD" 
bestaat uit bijdragen van de leden en donatetirs 
vast te stellen bij huishoudelijk reglement., 
advertentie's, schenkingen en andere wettige inkom
sten. 

Art. 6, Verenigingsjaar. 

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot 31 
december. 

Art, 7 Ijfi ieder verenigings jaar wordt tenminste één 
algemene ledenvergadering gehouden. Hierin wordt 
door de secretaris verslag uitgebracht over het 
afgelopen verenigingsjaar en door de penningmeester 
rekening en verantwoording over de geldmiddelen 
Goedkeuring hiervan strekt de penningmeester tot 
décharge. 
Ieder jaar wordt in deze vergadering de bestuurs-
verkiezing gehouden. Verder worden ledenvergadering
en gehouden indien tenminste 2 leden van het 
bestuur dit noodzakelijk achten. 
Elk lid heeft één stem. Over personen wordt schrifte
lijk gestemd. 



Het bestuur kg,n een kandidaat voordragen aan de 
leden. De leden moeten de mogelijkheid hehben 
tegen kandidaten voor tedragen. 
"V"an kandidaten die wordeji voorgedragen door de 
leden moeten 5 handtekeningen heh"ben van de leden. 
Bij stakingen van stemmen over personen is her
stemming nodig totdat de abs'ilute meerderheid 
is verkregen, met dien verstande da"fc bij verkiezing 
van een voorzitter tenminste 2/3 van de uitge--
brachte stemmen verworven wordt. 

Art. 8 Ontbinding. 

Ontbinding kan uitsluitend plaats hebben indien de 
kring niet meer actief optreedt. 
Alleen het bestuur is gemachtigd tot ontbinding over 
te gaan. 
De bezittingen komen ten goede aan een gemeentelijke 
instantie, bijv. Archief, 

Art, 9 Op voorstel van het bestuur of van tenminste 13 
leden kan Statutenwijziging plaats vinden. 
Deze moet met een meerderheid van 2/3 van de 
uitgebrachte stemmen in een algemene vergadering 
worden aangenomen. ^ 

Het bestuur kan tct ontbinding «vergaan na 
machtiging van de algemene ledenvergadering, waarin 
ontbinding met een meerderheid van 2/3 der 
uitgebrachte stemmen is aangenomen. 



L.S. " ' - - -

Als U art. 6 leest van de statuten, ziet U dat het 
verenigingsjaar loopt van 1 januari tot 31 december. 
Art. 7 vermeldt, dat in ieder verenigingsjaar één 
algemene ledenvergadering gehetuden moet worden. 
Normaal gebeurt dit bij het begin van het nieuwe jaarHi 
maar daar wij deze pas gehouden hebben op 24 mei, 
meenden wij er goed aan te doen, om nu in januari 
1975 de eerste jaarvergadering te houden, zodat we 
dan voortaan de maand januari kunnen vastleggen voor 
de jaarvergadering, 
¥ij hepen dat U het er mee eens bent. 

het«Bestuur. 

• 



Heemkundekring "PEELLAITD" 

Huishoudelijk Reglement. 

Art, 1 Het bestuur heeft het recht Commissies in te 
stellen, die in overleg met het bestuur werken. 
In elke commissie moet tenminste éên bestuurs
lid zitting hebben. 

Het initiatief tot het houden van studie-avonden 
excursies, lezingen enz. berust bij het bestuur. 

Voorstellen dienaangaande kunnen ook door de 
leden gericht worden aan het bestuur. 

Art, 2 Ite contributie is vastgesteld op F, 20,— per jaar 
Donateurs betalen evenals collectieve leden een 
in «verleg met het bestuur een vastgesteld bedrag. 

Art. 3 De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks 
een commissie van 2 leden voor het nazien van de 
rekeningen en verantwoording over het afgelopen 
laatste verenigingsjaar. 
De commissie brengt verslag uit in een volgende 
vergadering. De agenda van de vergadering 
wordt aan de leden tijdig toegezonden. 

Art, 4 Het bestuur heeft het recht van introductie. 
Met toestemming van het bestuur kxinnen leden 
anderen introduceren. 

Art, 5 In alle gevallen, waarin dit reglement niet 
voorziet, beslist het bestuur. 




