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Reglement Stichting Historische Kring Kotten (versie 7) 

(opgericht: 19 april ’17) 

Artikel 1: Naam, zetel, doel en duur 

De stichting draagt de naam: 
‘Stichting Historische Kring Kotten’ en is gevestigd te Winterswijk Kotten 
De Stichting Historische Kring Kotten is op internet te vinden onder de volgende domeinnaam: 
www.historischekringkotten.nl. Met het bestuur van de stichting kan contact worden opgenomen 
via een e-mailadres of per post naar het secretariaat. 
De bankrekening van de Stichting Historische Kring Kotten is: NL44 RABO 0318 1309 39 

Artikel 2: 

1. De stichting heeft ten doel de navorsing en bestudering van de geschiedenis in en 
rondom Winterswijk Kotten en de landsgrens overschrijdende regio, het bevorderen van 
de kennis van deze geschiedenis en het wekken van belangstelling daarvoor. 

2. De stichting tracht deze doelstelling te realiseren door: 
a. Het opsporen, verzamelen en archiveren van gegevens omtrent deze 

geschiedenis; 
b. Het uitgeven van publicaties in kranten, periodieken e.d.; 
c. Het doen verschijnen van andere publicaties; 
d. Het organiseren van werkvergaderingen van sympathisanten; 
e. Het organiseren van tentoonstellingen, symposia en evenementen; 
f. Samenwerking met andere partijen 
g. En voorts met alle andere wettige middelen, die tot het bereiken van de voren 

omschreven doelstelling bevorderlijk zijn. 

Artikel 3: 

De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd. 

Artikel 4: 

1. Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen samen het bestuur, dat zorgt voor de 
uitvoering der bestuursbesluiten en de dagelijkse leiding der stichting, waarvoor het 
verantwoording aan het bestuur schuldig is. 

2. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden 
of bezwaren van registergoederen, evenals tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij 
de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde 
sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. 

 
Artikel 5: Rooster van aftreden 
 

De voorzitter is aftredend op 1 januari 2022 (kan na aftreden terstond opnieuw benoemd 
worden) 
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De secretaris is aftredend op 1 januari 2021 (kan na aftreden terstond opnieuw benoemd 
worden) 
De penningmeester is aftredend op 1 januari 2020 (kan na aftreden terstond opnieuw 
benoemd worden) 
 

Artikel 6: ANBI-status 
 
De Stichting Historische Kring Kotten is in het bezit van een ANBI-status. Het document waarin 
melding wordt gemaakt van de ANBI-status is ook gepubliceerd op de website van de stichting 

Artikel 7: Inschrijving van de stichting bij Kamer van Koophandel 

De Stichting Historische Kring Kotten is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven in het 
stichtingenregister onder het volgende KvK nummer: 68587767 
RSIN: nog niet bekend 
 
Artikel 8: Vrienden van de Stichting Historische Kring Kotten 
 
Eenieder die de Stichting Historische Kring Kotten een warm hart toe draagt kan vriend worden 
van de stichting. De oud-leden van de Historische Kring Kotten worden met ingang van 19 april 
’17 automatisch vriend van de (nieuwe) Stichting Historische Kring Kotten en zijn geen 
vriendenbijdrage verschuldigd. In het aanhangsel 1 bij dit reglement leest u welke personen tot 
de oud-leden worden gerekend. Personen die met ingang van 20 april ’17 vriend willen worden 
van de Stichting Historische Kring Kotten betalen een jaarlijkse vriendenbijdrage per persoon. 
Het bedrag kan jaarlijks door het bestuur worden aangepast. Deze vrienden kunnen gratis 
deelnemen aan de activiteiten die door de stichting worden georganiseerd. Het bestuur houdt 
zich het recht voor om iemand als vriend te weigeren, wanneer zijn handelen niet strookt met de 
doelstellingen van de stichting. Wanneer een vriend niet aan zijn financiële verplichtingen voldoet 
zal deze door het bestuur worden geroyeerd. 
 
Artikel 9: Sponsoren van de Stichting Historische Kring Kotten 
 
Eenieder die de Stichting Historische Kring Kotten een warm hart toe draagt kan sponsor worden 
van de stichting. Een sponsor verbindt zich voor onbepaalde tijd tot wederopzegging van één der 
partijen om de stichting met een geldelijke bijdrage per jaar te ondersteunen. De minimum 
jaarlijkse bijdragen voor sponsoren wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld. Tijdens 
activiteiten van de Stichting Historische Kring Kotten mag een sponsor in overleg met het bestuur 
van de stichting reclame maken. Sponsoren kunnen gratis deelnemen aan de activiteiten die 
door de stichting worden georganiseerd. Indien promotieactiviteiten van de sponsor niet binnen 
de doelstellingen van de stichting passen kan het bestuur de sponsorverbintenis eenzijdig 
opzeggen. 
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Artikel 10: Vergaderplaats 
 
De vergaderingen op zaterdag beginnen telkens om 10:00 uur vm. en worden gehouden in: 
Verenigingsgebouw Wilhelmina, Meester Meinenweg 1, 7107AN Winterswijk Kotten 
 
De archiefmiddagen beginnen telkens om 13:30 uur nm. en worden eveneens gehouden bij 
Verenigingsgebouw Wilhelmina, Meester Meinenweg 1, 7107AN Winterswijk Kotten 
 
Artikel 11: Bewaarplaats digitaal en fysiek archief 
 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het op de juiste wijze archiveren van het digitaal archief en 
het op de juiste wijze bewaren van het fysieke archief. Alle rechten van dit digitale archief zijn 
eigendom van het bestuur van de Stichting Historische Kring Kotten.  
 
Wanneer bestuursleden en/of vrienden over digitaal materiaal uit het archief willen beschikken 
kunnen zij zich daarvoor melden bij het bestuur. Het bestuur bepaalt of het gevraagde digitale 
materiaal mag worden verspreid. 
 
Wanneer bestuursleden en/of vrienden documenten (boeken, foto’s enz.) uit het fysieke archief 
willen inzien kunnen zij dit in overleg met het bestuur veelal lenen. Het bestuur bepaalt of de 
gevraagde fysieke documenten mogen worden uitgeleend en stelt de uitleentermijn vast. 
 
Artikel 12: Activiteiten 
  
Het bestuur stelt in overleg met haar vrienden een activiteitenplan op dat jaarlijks wordt 
bijgesteld en aangevuld. 
 
Artikel 13: Webhosting en webmaster 
 
De webhosting wordt verzorgd door InterNL in Duiven 
De webmaster van de stichting is: de heer Johan H.Toebes. Vrienden en sponsoren die een 
artikel/foto of anderszins willen voordragen voor plaatsing op de site kunnen hiervoor contact 
opnemen met de webmaster. Het bestuur bepaalt of plaatsing zal geschieden.  
 
Artikel 14. 1 Privacy/AVG 
   
De nieuwe privacywetgeving dwingt ook de stichting om inzicht te geven in de wijze waarop 
gegevens worden vastgelegd, gedeeld, verwijderd etc. Vrijwilligers en zakelijke contacten dienen 
te worden geïnformeerd over de werkwijze die de stichting hanteert door middel van een 
privacyreglement. De stichting heeft haar privacy beleid vastgesteld en gepubliceerd op haar 
website.  

De stichting hanteert haar privacy-beleid dat voldoet aan de vigerende wetgeving op dat gebied. 
Het bestuur en de vrijwilligers hebben schriftelijk toestemming gegeven voor uitwisseling van e-
mailadressen en telefoonnummers en het publiceren van fotomateriaal op sociale media.  
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Artikel 15: Onvoorziene omstandigheden 
 
Doen zich zaken voor waarin het reglement niet voorziet dan beslist het bestuur! 
 
Dit reglement is door bestuur en vrienden vastgesteld in de vergadering van 3 juni 2017 
Namens het bestuur: 
J.H. te Kulve, 
Voorzitter 
 

Aanhangsel 1 
Toelichting op artikel 9: Vrienden van de Stichting Historische Kring Kotten 

Onderstaande personen zijn als “oud-lid” van de Historische Kring Kotten met ingang van 19 april 
2017 automatisch vriend van de Stichting Historische Kring Kotten en zijn geen jaarlijkse 
vriendenbijdrage verschuldigd. 

Dhr. J. H. te Kulve 
Dhr. J. W. Schreurs 
Dhr. J. H. Toebes 
Mevr. J Aarnink-Beusink 
Dhr. G. Beskers 
Dhr. G. J. Boeijink 
Mevr. A. Enning 
Dhr. A.J.F. Ligtenbarg 
Dhr.  E. Kruisselbrink 
Dhr. J. Kruisselbrink 
Mevr. G. Ligtenbarg-Luikenhuis 
Dhr. J. Meerdink 
Dhr. J. Naaldenberg 
Dhr. G. Nijenhuis 
Dhr. C. Nijhof 
Dhr. R.A.C. Roos 
Dhr. J. Stronks 

 

Om privacy reden worden geen NAW-gegevens weergegeven 


