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Statuten

der

Nederlandsche Botanische Vereeniging.

HOOFDSTUK I.

OVER HET DOEL DER VEREENIGING EN DE MIDDELEN TER

BEREIKING DAARVAN.

Artikel 1.

Art. 2.

De Yereeniging is gevestigd te Leiden, alwaar hare verza-

melingen bewaard worden.

Art. 3.

De middelen ter bereiking van het doel der Yereeniging zijn:

a. het houden van bijeenkomsten der leden;

b. het bijeenbrengen van een inlandsch herbarium;

c. het bijeenbrengen van eene boekerij, waarin zooveel mo-

gelijk alles opgenomen wordt, wat op de beoefening van de

Botanie in ons vaderland betrekking heeft, en voor de studie

van onze Flora van belang is;

d. het uitgeven van mededeelingen op botanisch gebied en

het ondersteunen van uitgaven of andere onderzoekingen, die

daartoe in aanmerking zouden kunnen komen.

HOOFDSTUK II.

OVER DE LEDEN.

Art. 4.

De leden der Yereeniging zijn gewone, buitengewone en

correspondeerende leden.

De Nederlandsche Botanische Yereeniging stelt zich ten doel

de bevordering der Botanie in haar geheelen omvang; meer in

het bijzonder echter de kennis van de Flora van ons vaderland.
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1. Over de gewone leden.

Art. 5.

De gewone leden worden met volstrekte meerderheid van

stemmen benoemd, uit een lijst van candidatendoor het bestuur

opgemaakt en waarin de namen worden opgenomen van hen,

die door een of meer leden der Yereeniging, minstens één

maand vóór de vergadering, als zoodanig aan den Secretaris

zijn aanbevolen.

Art. 6.

Elk lid verbindt zich tot eene jaarlijksche contributie van

f5.—. een maand na de zomervergadering, op quitantie van

den Penningmeester te voldoen.

Art. 7.

De leden verbinden zich om zooveel mogelijk bijdragen voor

het herbarium der Yereeniging in te zenden. Het is wensche-

lijk, dat de étiquetten, bij de ingezondene planten gevoegd,

behalve den naam dier planten, alle bijzonderheden vermelden,

welke voor den beoefenaar der Nederlandsche Flora belangrijk

kunnen wezen; zoo o. a. de groeiplaats, den aard van het ter-

rein, den datum der vondst, de meer of minderezeldzaamheid

enz.

Art. 8.

Leden die voor hun lidmaatschap wenschen te bedanken,

moeten van dit hun voornemen, vóór of op 1° Mei, schriftelijk

kennis geven aan den Secretaris.

2. Over de buitengewone leden.

Art. 9.

Buitengewone leden zijn de zoodanige die met het doel der

Yereeniging instemmen, en dit willen ondersteunen zonderaan

hare werkzaamheden deel te nemen; zij wordenop gelijke wijze
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als de gewone leden benoemd, doch kunnen ook tusschentijds

door het bestuur worden aangenomen.

Art. 10.

De buitengewone leden verbinden zich tot eene jaarlijksche

contributie van ten minste f 10.—. Zij hebben het recht de

vergaderingen bij te wonen en aan de discussieën deel te nemen.

Bij stemming brengen zij een adviseerende stem uit. De be-

paling van art. 8. is ook op hen toepasselijk.

3. Over de correspondeerende leden.

Art. 11.

Buitenlandsche botanici, vooral hun, die zich door het onder-

zoek van de naburige Flora’s verdienstelijk hebben gemaakt, of

die de Vereeniging, ter bereiking van haar doel, behulpzaam

zijn geweest, kan het correspondeerend lidmaatschap worden

opgedragen.

Art. 12.

De correspondeerende leden worden, op voordracht van het

bestuur, doch met niet minder dan drie vierde der stemmem,

op eene vergadering benoemd.

Art. 13.

Zij storten geen contributie, hebben het recht de vergaderin-

gen bij te wonen en aan de werkzaamhedenen discussieën deel

te nemen, maar stemmen niet mede.,

HOOFDSTUK III.

OVER HET BESTUUR.

Art. 14.

Het bestuur der Vereeniging bestaat uit een President, een

Secretaris-Penningmeester en een Conservator. President en

Secretaris-Penniugmeester treden om de drie jaar beurtelings af,
doch zijn terstond weder herkiesbaar.



558

1. Over den President.

Art. 15.

De President leidt de vergaderingen der Yereeniging en is

verplicht in elke wintervergadering een verslag uit te brengen,

waaruit blijkt wat door de Yereeniging in het afgeloopen jaar

ter bereiking van haar doel is verricht, en bepaaldelijk, wat

voor eene juiste en volledige kennis der Nederlandsche Flora

is gewonnen.

Art. 16.

Bij ontstentenis van den President, wordt de leiding der ver-

gadering door het oudst in jaren aanwezig lid waargenomen.

2. Over den Secretaris-Penningmeester.

Art. 17.

De Seeretaris-Penningmeester beheert de fondsen der Yer-

eeniging, en doet daarvan in de zomervergadering rekening en

verantwoording. Tot zijne décharge zal zijne rekening door

den President en een der leden, door de vergadering te be-

noemen, worden geteekend.

Art. 18.

Hij bewaart het archief der Yereeniging, en draagt zorg dat

de jaarlijksche verslagen van den president en conservator, be-

nevens de schriftelijke raededeelingen der leden in de publicaties

der Yereeniging worden opgenomen.

Art. 19.

Hij houdt, in een daarvoor bestemd boek, notulen van al wat

op de vergaderingen verhandeld en besloten wordt. Een kort

verslag van het verhandelde wordt door hem zoo spoedig mo-

gelijk aan een ofmeer nieuwsbladen en aan de leden toegezonden,

en een uitvoeriger voor de werken der Yereeniging gereed ge-

maakt.
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Art. 20.

Hij zorgt voor een geschikt lokaal tot het houden der ver-

gaderingen; herinnert den leden, eene maand vóór elke ver-

gadering, dat zij de gelegenheid hebben tot het voorstellen

van nieuwe leden, en geeft veertien dagen vóór hetzelfde

tijdstip aan alle gewone en buitengewone leden kennis van

den dag waarop en de plaats waar de vergadering plaats

zal hebben.

3. Over den Conservator.

Art. 21.

De Conservator zorgt voor eene doelmatige bewaring van

het herbarium en de boekerij der Yereeniging, en ontvangt

de planten en boekwerken, die aan de Yereeniging ten ge-

schenke . worden aangeboden.

Art. 22.

Hij brengt in de wintervergadering verslag uit nopens den

toestand van de bezittingen der Yereeniging en van de geschen-

ken en aankoopen, welke in den afgeloopen jaarkring aan

zijne zorgen werden toevertrouwd. — Eene maand vóór elke

wintervergadering of vroeger doet hij den President, ten behoeve

van zijn verslag, alle planten toekomen, welke in het afgeloopen

jaar in zijne handen werden gesteld.

Art. 23.

Hij is bevoegd, boeken, voor een bepaalden tijd en tegen

re<?u aan de leden uit te leenen; ook aan niet-leden zullen

deze onder beperkende voorwaarden en slechts bij uitzondering

mogen uitgeleend worden.

Hij is verplicht de leden behulpzaam te zijn, indien zij de

bezittingen der Yereeniging wenschen te raadplegen.

Planten kunnen slechts bij uitzondering uitgeleend worden;

hiervoor is noodig de machtiging van de algemeene vergadering

of tusschentijds van het Bestuur. Leden, die planten ter leen
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hebben ontvangen, zijn verplicht deze telkens vóór de zomer-

vergadering aan den Conservator terug te zenden.

Aan buitenlandsche Botanici kunnen in zekere gevallen planten

uitgeleend worden onder gelijke voorwaarden als aan de leden;

bovendien hebben zij zich te onderwerpen aan de bepalingen

die ’s Rijks Herbarium aan het uitleenen van planten stelt.

Telkens wordt elk geval door het bestuur met voorzichtig-

heid overwogen, opdat de Yereeniging gevrijwaard worde voor

verliezen.

De Conservator houdt nauwkeurig aanteekening van alles

wat ter leen verstrekt wordt.

HOOFDSTUK IV.

OVER DE VERGADERINGEN.

Art. 24.

Omstreeks 1 Februari, bij voorkeur op een Zondag, en in

een der zomermaanden worden de gewone en buitengewone

leden tot eene algemeene bijeenkomst opgeroepen. Die bijeen-

komsten hebben ten doel door persoonlijke kennismaking en

mededeeling van waarnemingen, het wetenschappelijk verkeer

onder de beoefenaars der plantenkunde te bevorderen.

Art. 25.

Op de wintervergadering wordt de plaats voor de volgende

wintervergadering en op de zomervergadering plaats en datum

voor de volgende zomervergadering vastgesteld. Minstens een-

maal in de drie jaar heeft er een wintervergadering te

Leiden plaats.

In de zomervergadering worden de plannen voor het houden

van botanische excursien geregeld.

Behalve de genoemde kunnen op voorstel van het Bestuur of

op een met redenen omkleed verzoek van vijf leden, buiten-

gewone vergaderingen gehouden worden.
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Art. 26.

De leden teekenen vóór het openen der vergadering eene

presentielijst.

Art. 27.

De orde der werkzaamheden in de zomervergadering is de

volgende:

1. Openen van de vergadering en voorlezen der notulen

van de vorige vergadering;

2. Mededeelingen van den Secretaris;

3. Punten van beschrijving;

4. Bepaling van de plaats voor de volgende bijeenkomst;

5. Voorstellen van huishoudelijken aard;

C. Rekening en verantwoording van den Penningmeester;

7. Verhandelingen of mededeelingen van de leden;

8. Benoeming van nieuwe leden;

9. Vaststelling der excursie op de volgende dagen;

10. Verslagen over de werkzaamheden der afdeelingen;

11. Sluiten der vergadering.

De orde der werkzaamheden in de wintervergadering is

de volgende:

1. Openen der vergadering en voorlezen der notulen van

de vorige vergadering;

2. Mededeelingen van den Secretaris;

3. Punten van beschrijving;

4. Bepaling der plaats voor de volgende bijeenkomst;

5. Voorstellen van huishoudelijken aard;

6. Verlag van den Voorzitter over het afgeloopen jaar;

7. Verslag van den Conservator en Bibliothecaris over het

afgeloopen jaar;

8. Verhandelingen of mededeelingen van de leden;

9. Benoeming van nieuwe leden;

11. Sluiten van de vergadering.
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Art. 28.

Op alle vergaderingen beslist, met uitzondering van het

geval bedoeld bij art. 12, de volstrekte meerderheid der uit-

gebrachte stemmen. Stemmingen geschieden mondeling, tenzij

de vergadering tot schriftelijke stemming besluit.

Art. 29.

Bij eene staking der stemmen beslist de President.

Art. 30.

Leden, die eene werkzaamheid op zich genomen hebben,

doch verhinderd worden, de vergadering waarop zij hun verslag

zouden uitbrengen, bij te wonen, zijn verplicht, daarvan zoo

tijdig mogelijk aan den Secretaris kennis te geven, en hunne

verhandeling aan dezen te zenden. Schriftelijke mededeelingen

van te grooten omvang worden aan den Secretaris overgegeven

ter opneming in het verslag; zij gaan vergezeld van eene

korte uiteenzetting van haar hoofdzakelijken inhoud.

HOOFDSTUK V.

OVER DE AFDEELINGEN.

Art. 31.

Leden der Yereeniging kunnen zich tot een bepaald doel,

binnen het gebied van de werkzaamheden der Yereeniging,

of tot het houden van plaatselijke bijeenkomsten, buiten de

algemeene Yergaderingen, verbinden. Zij vormen dan eene

Afdeeling, genoemd naar het doel, dat zij beoogen, of naar

de plaats, waar de bijeenkomsten gehouden wórden.

Art. 32.

Elke Afdeeling kiest haar eigen bestuur en bekostigt hare

werkzaamheden en bijeenkomsten, tenzij bij een op de zomer-

vergadering genomen besluit daarvoor eene toelage uit de kas

der Yereeniging mocht worden toegestaan.

Het voorstel tot eene toelage moet, om in behandeling te
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kunnen worden gebracht, in den oproepingsbrief tot de zomer-

vergadering opgenomen zijn.

Art. 33.

Elke Afdeeling geeft aan de Yereeniging kennis van hare

oprichting, van de tot haar toegetreden leden en van haarbestuur.

Art. 34.

Door elke Afdeeling wordt op de zomervergadering der Ver-

eeniging verslag uitgebracht over hare werkzaamheden van het

afgeloopen jaar. Deze verslagen worden in het Nederlandsch

Kruidkundig Archief, als bijlagen tot de zomervergadering, op-

genomen.

Art. 35.

De leden der Yereeniging hebben vrijen toegang tot de Ver-

gaderingen der Afdeelingen.

HOOFDSTUK VI.

OVER HET HERBARIUM.

Art. 36.

Het Herbarium bestaat uit:

1. Nederlandsche planten.

2. Afzonderlijke plantendeelen, uit een of ander opzicht be-

langrijk, of waarover mededeelingen gedaan zijn.

Deze twee verzamelingen worden afzonderlijk bewaard. Om-

trent het uitleenen van planten raadplege men art. 23.

HOOFDSTUK VII.

OVER DE BOEKERIJ.

Art. 37.

De boekerij bestaat voornamelijk uit Nederlandsche werken,

op de plantenkunde betrekking hebbende, en werken, die voor

de studie der Nederlandsche Flora belangrijk zijn. Hare kern

wordt gevormd uit geschenken der leden en door ruiling van
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de geschriften der Yereeniging tegen die van andere genoot-

schappen, hoewel het Bestuur gemachtigd is, telken jaren zoo-

danige voorstellen te doen, als het noodig acht om die verza-

meling ook op andere wijze uit te breiden.

Omtrent het uitleenen van boeken raadplege men art. 23.

HOOFDSTUK VIII.

OVER DE PUBLICATIES DER VEREENIGING.

Art. 38.

De Yereeniging geeft uit: NederlandschKruidkundig Archief,

verslagen en mededeelingen der Nederlandsche Botanische Ver-

eeniging, waarin worden gepubliceerd;

a. de verslagen der vergaderingen;

b. verslagen der op de vergaderingen gedane wetenschap-

pelijke mededeelingen, welke de leden verplicht zijn, zoo

spoedig mogelijk, schriftelijk aan den Secretaris te doen

toekomen;

c. bijdragen van de leden, die vóór 1 April aan de Redactie

van het Nederlandsch Kruidkundig Archief moeten

worden ingezonden.

Art. 39.

Aan de Redactie wordt de bevoegdheid verleend bij uitzon-

dering ook bijdragen van niet-leden in het Nederlandsch

Kruidkundig Archief op te nemen.

Art. 40.

De Redactie van het Nederlandsch Kruidkundig Archief is

opgedragen aan het Bestuur van de Nederlandsche Botanische

Yereeniging, die tevens de wijze van uitgave regelt.

Art. 41.

De gewone en buitengewone leden hebben het recht op een

presentexemplaar van de werken der Yereeniging, die na het

tijdstip waarop zij lid geworden zijn, in het licht verschijnen.
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Ned. Kruidk. Archief. 3e Serie. 11. 3e Stuk. 37

HOOFDSTUK IX.

SLOTBEPALINGEN.

Art. 42.

Een voorstel tot -wijziging of toevoeging van een of meer

artikelen in deze statuten, mag niet in behandeling genomen

■worden, voor dat genoemd voorstel op het convocatie-biljet
voor eene zomer- of wintervergadering ter kennis van de

leden is gebracht.

Art. 43.

Over een voorstel tot ontbinding der Yereeniging moet op

eene opzettelijk daartoe uitgeschreven vergadering beraadslaagd
worden en het besluit daartoe door ten minste drie vierde der

op die vergadering tegenwoordige leden genomen worden.

Als de Yereeniging ontbonden wordt, vervallen hare bezit-

aan het Eijk.

Door eenige leden werden nogmaals inlichtingen gevraagd

aangaande de rechtspersoonlijkheid der Yereeniging. Nadat er

op gewezen was dat de Yereeniging opgericht in 1845, dus

vóór de wet op de Vereenigingen enz. bestond, daardoor van-

zelf rechtspersoonlijkheid had en daarom schenkingen, legaten
enz. mocht in ontvangst nemen, meenden sommigen toch dat

waarschijnlijk bij verandering der Statuten telkens van bevoegde

zijde goedkeuring zou moeten gevraagd worden, aangezien
door verandering in de artikelen het doel der Yereeniging
zou kunnen veranderd worden.

Er werd alzoo aan den Secretaris opgedragen omtrent deze

rechtskwestie zekerheid te verkrijgen en naar gelang van

bevinding te handelen. (*)

(*) Een bij een rechtsgeleerde ingewonnen advies
was, dat deze

Statuten niet ter goedkeuring aan de Regeering behoefden opge-

zonden te worden, omdat onze Vereeniging reeds in 1845 was

opgericht. De Secretaris.


