
Verslag

van de Buitengewone Vergadering

der

Nederlandsche Botanische Vereeniging,
gehouden te

Utrecht den 28en Februari 1904.

Na voorlezing der notulen van de voorgaande vergadering

worden deze onder dankzegging aan den waarnemenden

Secretaris goedgekeurd, na een kleine opmerking van den

Heer L a k o.

Uit de presentielijst blijken aanwezig te zijn de leden

Dr. L. V u y c k
, President, Dr. J. W. C. Goethart,

Conservator, Mej. F. W. Andreae, Dr. C. Bernard,

J. van Beusekom, A. H. Blaauw, J. Boldingh,

Dr. J. K. H. Brumund, Dr. W. B u r c k, J. H. v a n

Burkom, Dr. J. C. Costerus, C. J. Baart de la

F a i 11 e, Dr. H. W. H e i n s i u s, H. H e u k e 1 s, J. Jan-

sen, Fr. A. E. de Jonge, W. J. J o n g m a n s, H. P.

Kuyper, D. Lako, Mej. M. E. L a n d e n b e r g, P. J.

De President herdenkt den Heer Th. H. A. J. Abe-

leven, die ruim 37 jaar Secretaris-Penningmeester der

Vereeniging was, die steeds met hart en ziel hare belangen

behartigde en wiens verlies met recht onherstelbaar mag

genoemd worden.

Hierna wordt de buitengewone vergadering geopend en

aan Dr. Lotsy verzocht de functie van Secretaris waar

te nemen.
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A. Meuleraeester, Dr. J. W. Mo 11, Dr. W. M. Borst

Pauwels, Mej. Dr. C L. Po p ta, A. P u 11 e, L. R u t-

t e n, Dr. J. C. Schoute, P. J. M. S c h u ij t, J. J. S m i t h,

W. H. Wachter, Dr. P. A. P. C. Went en Dr. J. P.

L o t s y, waarnemend Secretaris.

Als ingekomen stukken werden vermeld:

1. Bericht van het overlijden van den Heer T h. H. A.

J. A b e 1 e v e n, Secretaris-Penningmeester derVereeniging,

den 21 Februari j.L, op 81-jarigen leeftijd.

2. Betuiging van deelneming door Mej. Destrée en

de Heeren J. T. C r e m e r, Prof. O u d e m a n s en Dr. J.

A. T r e s 1 i n g.

8. Bericht dat zij hunne benoeming tot gewoon lid der

Vereeniging hebben aangenomen door de dames P. W.

Andreae, M. E. Landenberg, Pr. A. E. de Jonge

en T. Tam mes, en de Heeren A. H. Blaauw, Dr.

Schoute, J. van Beusekom, Ph. van Harreveld,

C. J. Baart de la Paille en A. Pulle.

4. Schrijven van Prof. F. A. F. C. Wen t, dat doorhem

geen bezwaar gemaakt wordt deze Vergadering weder in

het Botanisch Laboratorium te doen plaats vinden.

5. Missive van Prof. W. Molengraaf f, dat doorhem

de Archieftrommel der Vereeniging aan den Voorzitter is

afgezonden met verzoek den daarbij gaanden staat van den

inhoud van dien trommel, na onderzoek of deze opgave

overeenkomt met den inhoud van het Archief, aan hem

geteekend terug te zenden.

Hetgeen geschied is.

6. Missive van Notaris Suringar te Rotterdam met

verzoek om derenten Kok Ankers mit - fonds in plaats

van per kwartaal, eenmaal in het jaar toe te zenden, om

de administratie te vergemakkelijken.

Hierop is geantwoord dat dit slechts dan toegestaan kon

worden, indien daardoor geen renteverlies voor de Veree-

niging het gevolg zoude zijn.
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Hierna zijn de intresten geregeld om de 3 maanden

voldaan.

7. Dankbetuiging voor de toekenning van prezen op de

ingekomen herbaria door Johan van Laar, Frans

des Tombe en E. J. Kempees, met vermelding van

hetgeen door ieder van hen voor het toegekende bedrag

zou gewenscht worden.

8. Kennisgeving dat verhinderd zijn de vergadering bij te

wonen doorde leden: C. A. J. A. O u d e m a n s, J. Va 1 c k e-

nier Suringar en K. Bisschop van Tuinen.

9. Schrijven van Prof. Oudemans over eenige bij-

dragen in het Kruidkundig Archief en het uitgeven van

zijne opsomming der in Nederland gevonden Fungi, met

aanteekening waar zij beschreven zijn. (Zie Kruidk. Arch.

3e Ser. Dl. II. p. 939.)

De President verzoekt Dr. Bernard zijne aange-

kondigde mededeeling over A z o 11 a te doen, welke mede-

deeling intusschen aan de Redactie-commissie van het Tijd-

schrift is gezonden en zal worden afgedrukt in het eerste

nummer van het Recueil.

Hierna neemt Dr. Goethart het woord om nogmaals

te wijzen op het verlies van den Heer A b e 1 e v e n voor

onze Yereeniging en een voorstel te doen om zooveel mo-

gelijk in dit verlies te voorzien. Hij acht zich gelukkig te

kunnen mededeelen dat onze Voorzitter, als geen ander op

de hoogte van de geschiedenis onzer Yereeniging, zich be-

reid heeft verklaard eene eventueele benoeming tot Secre-

taris-Penningmeester aan te nemen. De Heer Goethart

meent dat het gemakkelijker zal zijn een President, dan

een Secretaris-Penningmeester,te vinden, daar uit denaard

der zaak de laatste de spil is waarom alles draait. Hij stelt

daarom voor Dr. V u y c k als zoodanig te benoemen.

Bij acclamatie aangenomen.

Na eenige discussie werd het voorgestelde reglement aan-

genomen, dat aldus luidt:
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I. De Nederlandsche Botanische Yereeniging bestaat uit

twee afdeelingen, eene voor Floristiek (A) en eene voor

Biologie (B).

Elk dier afdeelingen benoemt haar eigen Bestuur.

II. a. Het Bestuur der Yereeniging bestaat uit de ge-

combineerde afdeelingsbesturen en een door de Yereeniging,

op voordracht van het Bestuur, te kiezen Secretaris-Penning-

meester.

b. De oudste in jaren der beide afdeelings-voorzitters

fungeert als President, de jongste als Vice-President, tenzij

beiden anders overeen mochten komen.

c. President, Vice-President en Secretaris-Penningmees-

ter vertegenwoordigen de Yereeniging zoo in als buiten

rechten.

d. Door het Bestuur kan bij tijdelijke ontstentenis van

een dezer functionarissen een der andere Bestuursleden,

desnoods ook een gewoon lid, als zoodanig worden aan-

gewezen, behoudens hetgeen voorzien is in alinea g.

e. Het Bestuur heeft het recht algemeene ledenvergade-

ringen uit te schrijven en moet deze uitschrijven op ver-

zoek van minstens 10 leden.

f. Het Bestuur houdt minstens tweemaal ’s jaars een

Vergadering.

g. Dé President heeft de leiding der Bestuurs- en Alge-

meene Vergaderingen en wordt bij ontstentenis door den

Vice-President vervangen.

h. De Secretaris-Penningmeester zorgt voor de verzending

der convocatie-biljetten voor alle Vergaderingen. Alle leden

der Yereeniging ontvangen deze voor de Vergaderingen van

beide afdeelingen.

III. a. Het Bestuur van iedere afdeeling bestaat uit drie

leden, die voor afdeeling A de functies van Voorzitter, Con-

servator en Rapporteur en voor de afd. B die van Voor-

zitter, Onder-Voorzitter en Rapporteur onderling verdeelen.

b. Dezelfde persoon kan niet in beide afdeelings-besturen
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zitting hebben, tenzij bij benoeming met algemeene stemmen

door beide afdeelingen.

c. De Rapporteurs der afdeelingen houden uitvoerige

notulen der Vergaderingen en zenden deze met alle andere

mededeelingen de afdeeling betreffende ten spoedigste aan

den Secretaris-Penningmeester.

d. De Secretaris-Penningmeester maakt uit de notulen

en de mededeelingen de Vereeniging betreffende een beknopt

Verslag en zend dit aan den Secretaris der redactie van

het Tijdschrift.

e. De Conservator heeft het beheer over bibliotheek en

herbarium. Beide blijven zooveel mogelijk tot een geheel

vereenigd.

IV. a. Iedere afdeeling stelt haar eigen reglement op,

dat echter in overeenstemming moet zjjn met de Statuten

en de goedkeuring behoeft van het Bestuur derVereeniging.

b. Ieder, die in eene afdeeling gekozen is, is daardoor

tevens lid der Vereeniging, maar kan slechts lid der andere

afdeeling worden, als hij eveneens in die afdeeling gekozen

wordt. Dit laatste behoudens de overgangsbepaling van § X.

V. De contributie van iedere afdeeling bedraagt ƒ5. —

,

het lidmaatschap van beiden ƒ 10. — ’sjaars.

VI. a. De geldmiddelen worden beheerd door den Secre-

taris-Penningmeester; die benoodigd voor de huishouding

der afdeelingen door de Rapporteurs.

b. In de (laatste) gecombineerde Bestuursvergadering (des

jaars) dient de Secretaris-Penningmeester eene in overleg

met het Bestuur opgemaakte begroeting van het eerstvol-

gende jaar ter goedkeuring in.

In deze begroeting wordt afzonderlijk vermeld;

a. De algemeene huishouding;

b. de huishouding van elke afdeeling;

c. het Tijdschrift;

d. het herbarium en de bibliotheek.

In deze Vergadering wordt tevens eene Commissie van
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3 leden buiten het Bestuur benoemd tot het nazien van de

rekening en verantwoording van den Secretaris-Penning-

meester over zijn beheer in het loopende jaar.

Deze Commissie brengt verslag uit van hare bevindingen

in de volgende gecombineerde Bestuursvergadering, waarna

bij goedkeuring, aan den Secretaris-Penningmeester décharge

verleend wordt.

VIL a. Elke afdeeling houdt minstens twee Vergaderin-

gen ’sjaars.

b. Deze Vergaderingen moeten in onderling overleg door

het Bestuur der afdeelingen zoodanig worden gesteld, dat

die der beide afdeelingen niet op eenzelfden datum vallen.

Zaken, die de Vereeniging in haar geheel raken moe-

ten op Buitengewone Algemeene Vergaderingen behandeld

worden.

VIII. a. De leden der Vereeniging, die lid van slechts

eene afdeeling zijn, hebben recht van toegang in de Ver-

gaderingen der andere afdeeling.

b. Zij hebben daar een adviseerende stem en behoudens

voorafgegane goedkeuring van het afdelingsbestuur het

recht mededeelingen op het gebied der betrokken afdeeling

te doen.

IX. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet

beslist het Bestuur.

X. Overgangsbepaling r. Aan alle tegenwoordige leden der

Vereeniging staat het vrij lid te worden van eene of van

beide afdeelingen.

XI. o. Na afloop van den proeftijd (1 Febr. 1906) wordt

de dan bestaande (gereorganiseerde) toestand bestendigd,

tenzij op voorstel van een groep van minstens 10 leden

anders beslist wordt.

b. Voorstellen, hetzij tot terugkeer tot den vroegeren

toestand, hetzij om eenige andere wijziging in te voeren,

zullen dan moeten wofden behandeld in eene buitengewone

vergadering. De op deze vergadering niet aanwezige leden
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moeten in de gelegenheid gesteld worden schriftelijk hun

meening hieromtrent te kennen te geven.

Slotbepaling. Het Bestuur brengt de statuten in overeen-

stemming met dit reglement.

Van deze opdracht heeft het Bestuur zich gekweten,

zoodat tegelijk met dit deel een exemplaar der gedrukte

statuten aan de leden zal verzonden worden. De artikelen

uit het reglement, betrekking hebbende op het Tijdschrift,

zyn onveranderd onder de Art. 87—48 in de statuten over-

genomen.

Na vaststelling van bovengenoemd reglement wordt door

de Vergadering tot Eedactie-commissie van het Tijdschrift

benoemd:

deHeeren Burck, Goethart, Lotsy, Moll en Went.

Door den Voorzitter werd medegedeeld dat door den

Heer Abeleven zjjn herbarium en enkele floristische

werken aan de Vereeniging werden geschonken.

Als lid der Vereeniging wordt alsnog aangenomen de

Heer M. Ver Straeten, directeur van de Kweekschool

te Weert.

Tot Secretaris-penningmeester werd met algemeene stem-

men benoemd Dr. L. V u y c k.

Na rondvraag verklaren van de nog aanwezige leden de

volgende zich te willen aansluiten bjj beide afdeelingen:

Dr. C. Bernard, J. B o 1 d i n g h, Dr. W. Burck, Dr.

J. W. C. G o e t h a r t, Dr. H. W. H e i n s i u s, F r. A. E.

de Jonge, W. J. Jong m an s, Dr. J. W. Moll, Dr. W.

M. Borst Pauwels, Mej. Dr. C. L. P o p t a, A. P u 11 e,

P. J. M. S c h u y t, Dr. L. V u y c k, Dr. F. A. F. C. W e n t

en Dr. J. P. L o t s y;

bij afd. A: P. Jansen, D. Lak o, P. J. A. Meule-

meester en W. H. Wachter;

bij afd.B: Mej. F. W. Andreae, J. van Beusekom,

A. H. B1 a a u w, J. H. van B u r k o m, Dr. J. C. Cos-
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terus, C. J. Baart de la Faille, H. P. Kuyper,

Mej. M. E. Landenberg, L. R u 11 e n en J. J. S m i t h.

Na constitueering der afdeelingen benoemt de Holistische

afdeeling de Heeren Goethart, Burck en Lotsy tot

Bestuur en den Heer L a k o tot plaatsvervanger;

de biologische afdeeling de Heeren Went, M o 11 en

ïïjsman tot Bestuur en Dr. Hei nsi u s tot plaats-

vervanger.

Hierna wijst de Heer Lotsy er op hoe dereorganisatie

alleen door de loyale opvatting, die de Heer V u y c k van

zijne taak als Voorzitter koesterde, tot stand kon komen

en brengt hem een warm woord van dank voor zijne zeer

te waardeeren houding.

De Heer Went dankt de Heeren Goethart en Lotsy

voor de moeite, die zij zich voor de tot-stand-koming der

reorganisatie gegeven hebben, waarna de Vergadering ge-

sloten wordt, terwijl de nieuw benoemde besturen zich in

gecombineerde Vergadering begeven.

De waarnemende Secretaris,

J.P. Lotsy


