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In het Huishoudelijk Reglement wordt om praktische redenen het woord heemkundekring 
gehanteerd voor de lokale organisatie op de in artikel 2 van de Statuten genoemde 
activiteiten. De organisatie kan zich ook aanduiden met termen als erfgoedorganisatie, 
historische studiekring, etc. 
 
BESTUUR 
 
Artikel 1 
1. 
De voorzitter waakt - in het bijzonder - over de belangen van Brabants Heem, leidt de 
vergaderingen van het bestuur en van de Raad van Aangeslotenen, onderhoudt de contacten 
met de heemkundekringen, de verwante organisaties en provinciale instellingen, en 
representeert Brabants Heem; 
2. 
De secretaris is verantwoordelijk voor alle noodzakelijke secretariële werkzaamheden. 
3. 
De penningmeester is belast met het beheer van de financiële middelen, doet verslag van de 
financiële stand van zaken aan het bestuur, stelt de jaarlijkse rekening op, is voorbereidend 
verantwoordelijk voor een door het bestuur op te stellen en goed te keuren begroting en 
draagt zorg voor de tijdige toezending van de jaarrekening en de begroting aan de provinciale 
overheid. De penningmeester kan het voeren en beheren van de financiële administratie 
opdragen aan een professionele organisatie; 
 
Artikel 2 
1.  
Bestuursleden, anders dan de voorzitter, de secretaris en de penningmeester hebben specifiek 
op het werkterrein van Brabants Heem afgestemde portefeuilles. Deze portefeuilles worden in 
onderling overleg toegedeeld. 
2. 
Bestuursleden kunnen daarnaast fungeren als regiocoördinator van een regio van Brabants 
Heem. Zijn of haar taak bestaat erin om de regiovergaderingen bijeen te roepen en de 
contacten met de heemkundekringen in de betreffende regio te onderhouden. Ook fungeert 
hij of zij als spreekbuis van de regio naar het bestuur van Brabants Heem. 
 
Artikel 3 
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Bestuursleden worden benoemd voor een bestuursperiode van vijf jaar en kunnen tweemaal 
worden benoemd voor een nieuwe bestuursperiode van vijf jaar. Na de derde 
bestuursperiode is er een optie tot verlenging. 
Vier maanden voor hun aftreden delen de regulier aftredend zijnde bestuursleden schriftelijk 
aan het bestuur van de stichting mede of zij wel of niet herkiesbaar zijn. 
 
GOED BESTUUR  
 
Artikel 4 
 
In het kader van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen gelden de volgende bepalingen: 
1. 
Bestuursleden hebben de intentie een goed bestuurder te zijn, waarbij geen sprake is van 
wanbestuur, misbruik van de positie, ontvreemding van eigendommen of van activiteiten die 
Brabants Heem of de bij haar aangesloten heemkundekringen beschadigen. 
2. 
Bij het stemmen in het bestuur met gewone meerderheid hebben bestuursleden ieder één 
stem. Bij het staken van de stemmen en de stem van de voorzitter doorslaggevend. Onder 
geen enkele omstandigheid kan een bestuurslid meer dan één stem hebben. 
3. 
Brabants Heem kent de Raad van Aangeslotenen als adviesorgaan. Om die reden is een 
separate Raad van Toezicht niet opportuun. 
4. 
Het bestuur bespreekt tenminste eenmaal per jaar de risico’s van de organisatie, waarbij ook 
mogelijke ongewenste situaties ten aanzien van belangenverstrengeling aan de orde worden 
gesteld. 
5. 
Een kascommissie controleert de jaarrekening. Het verslag van de kascommissie wordt ook 
toegezonden aan de Raad van Aangeslotenen. 
6. 
Brabants Heem sluit een adequate aansprakelijkheidsverzekering af. 
 
AANGESLOTEN HEEMKUNDEKRINGEN 
 
Artikel 5 
1. 
Een heemkundekring is een vereniging of stichting of ander soort rechtspersoon die bestaat 
uit leden dan wel donateurs/begunstigers, aangeslotenen, betalende vrienden of 
contribuanten en die in brede zin activiteiten ontplooid op het gebied van heemkunde, 
monumenten, immaterieel erfgoed, genealogie, archeologie, onderzoek en publicaties over 
geschiedenis, e.d. 
2. 
Naast de in de Statuten artikel 5 lid 1 genoemde voorwaarden is de in het vorige lid 
beschreven brede werkveld gericht op de beoefening en het uitdragen van heemkunde 
belangrijk criterium om aan te sluiten bij Brabants Heem. 
3. 
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Voor erfgoedorganisaties die zijn gericht op een beperkt doel kan Brabants Heem via een 
netwerkorganisatie een platform zijn en als kenniscentrum fungeren. 
 
RAAD VAN AANGESLOTENEN 
 
Artikel 6  
1.  
De Raad van Aangeslotenen wordt gevormd door één vertegenwoordiger van elke bij Brabants 
Heem aangesloten heemkundekring; 
2. 
De Raad van Aangeslotenen wordt tweemaal per jaar, in het voorjaar en in het najaar, door 
het bestuur van Brabants Heem ter vergadering uitgenodigd. De uitnodiging moet, vergezeld 
van de agenda, tenminste veertien dagen voor aanvang van bedoelde vergadering worden 
verzonden; 
3. 
Besluiten van de Raad van Aangeslotenen kunnen worden genomen met een gewone 
meerderheid van stemmen. De vertegenwoordigers van de heemkundekringen hebben 
stemrecht volgens onderstaande verdeelsleutel: een kring van 100 of minder leden één stem, 
een kring van 101 tot en met 350 leden twee stemmen, een kring van 351 tot en met 600 
leden drie stemmen, een kring van 601 of meer leden vier stemmen. 
 
CONTRIBUTIE 
 
Artikel 7 
Het bestuur van Brabants Heem stelt jaarlijks gehoord de Raad van Aangeslotenen bij het 
bespreken van de begroting de bijdragen vast, die de aangesloten kringen met ingang van het 
volgende kalenderjaar aan Brabants Heem moeten afdragen. In het eerste kwartaal van het 
lopende kalenderjaar moeten de verschuldigde bijdragen worden voldaan. Als een kring in de 
loop van het jaar toetreedt, wordt de bijdrage over het resterende aantal maanden berekend. 
Nieuw toegetreden kringen moeten hun bijdrage uiterlijk één maand na toetreding betalen. 
 
BESTUURSCOMMISSIES EN ADVISEURS 
 
Artikel 8 
Het bestuur kan voor specifieke werkzaamheden commissies instellen, bestaande uit 
bestuursleden, vertegenwoordigers uit de heemkundekringen en deskundigen in het 
betreffende werkveld. 
Een bestuurslid is voorzitter van een commissie en is dus automatisch de verbindende factor 
naar het bestuur. 
 
Artikel 9 
Het bestuur kan voor specifieke werkzaamheden adviseurs benoemen, die direct rapporteren 
aan het bestuur en dien werken binnen een mandaat van het bestuur. 
 
COMMISSIE ONDERSCHEIDINGEN 
 
Artikel 10 
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1.  
De stichting stelt commissie 'onderscheidingen' in, die gevraagd of ongevraagd het bestuur 
adviseert over de toekenning van een onderscheiding overeenkomstig artikel 10 van de 
Statuten. 
2.  
De voordracht voor de toekenning van een Bronzen Legpenning kan geschieden door het 
bestuur van Brabants Heem of door de commissie 'Onderscheidingen'. De toekenning van de 
Bronzen Legpenning geschiedt door het bestuur van Brabants Heem, gehoord de commissie 
'Onderscheidingen'. Voor de toekenning van de Bronzen Legpenning komen in aanmerking 
degenen die zich op bijzonder verdienstelijke wijze en meer dan normaal belangeloos ingezet 
hebben voor de heemkunde binnen onze provincie in het algemeen en voor Brabants Heem in 
het bijzonder; 
3.  
De voordracht voor toekenning van een Brabants Heem-medaille kan geschieden door het 
bestuur van Brabants Heem of door één van de bij de stichting aangesloten kringen. De 
toekenning van een Brabants Heem-medaille geschiedt door het bestuur van Brabants Heem, 
gehoord hebbende de commissie 'Onderscheidingen'. Voor de toekenning van een Brabants 
Heem-medaille komen in aanmerking degenen die zich op een aanmerkelijk verdienstelijke 
wijze hebben ingezet voor de heemkundebeoefening op regionaal niveau of binnen Brabants 
Heem.  
4. 
De voordracht voor toekenning van een Zilveren Draaginsigne kan geschieden door het 
bestuur van Brabants Heem of door één van de bij de stichting aangesloten 
heemkundekringen. De toekenning van de Zilveren Draaginsigne geschiedt door het bestuur 
van Brabants Heem. Voor de toekenning van een Zilveren Draaginsigne komen in aanmerking 
degenen die zich op verdienstelijke wijze hebben ingezet voor de heemkundebeoefening 
binnen één van de aangesloten kringen; 
5. 
De stichting houdt een register bij van verleende onderscheidingen. 
 
BEZOLDIGING 
 
Artikel 11 
Brabants Heem heeft geen bezoldigde medewerkers in dienst.  Bestuursfuncties zijn 
onbezoldigd. Bestuursleden en leden van bestuurscommissies kunnen naar redelijkheid aan de 
functie verbonden reis- en onkosten declareren. 
 
 


