
Verslag

der Algemeene Vergadering der Neder-

landsche Botanische Vereeniging,

gehouden te

Utrecht, op 25 Febr. 1906, in het Botanisch

Laboratorium, ’s middags 1 uur.

Tegenwoordig: F. A. F. C. Went, President, J. W. C.

Goethart, Vice-President, L. Vuyck, Secreteris-Penning-

meester, J. P. Lotsy, W. Burck, M. J. Blijdenstein,

J. Boldingh,P. J. vanBreemen, S. A.Arendsen Hein,

F. W. T. Hunger, C. J. Baart de la Faille, F. K. van

Iterson, P. Jansen, Pr. A. E. de Jonge, Mej. A. A. L.

Pilgrim, E. J.M.deHaas S. J.; P. J. M. J. Meulemees-

ter, Mej. M. S. Rust, F. A. des Tombe; M. Ver Strae-

ten, Mej. G. G. M. de Vos en W. H. Wachter.

De President opent de Vergadering en wijdt eenige

woorden ter herinnering aan het ons door den dood ont-

vallen medelid Dr. Brumund en schetst in korte trekken

diens levensloop, zijn liefde voor de planten en den ijver,

waarmede hij steeds, ofschoon sinds korten tijd lid, de be-

langen onzer Vereeniging diende. Hierop werden de notulen

der vorige vergadering gelezen en goedgekeurd.

De Heer Ver Straeten, door den President om in-

lichtingen gevraagd aangaande het Botanisch Station, ant-

woordt dat door het niet stoken veel door vocht geleden

heeft. Hij had echter geen machtiging om gelden uit te
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Hierop volgen eenige flnantieele mededeelingen en voorts

kennisgeving dat door het bestuur decharge was verleendaan

den Penningmeester voor zijn beheer over 1906, volgens

advies van de Heeren Dr. Yalckeuier Suringar, Dr. J.

C. Schoute en Dr. Giltay, die belast waren geweest de

rekening en verantwoording te controleeren, (zie bijlage

tot deze vergadering).

Door de Heeren Lotsy en Wachter werden inlichtin-

gen gevraagd omtrent de begroeting, die door den Penning-

meester ten genoege werden verstrekt. DePresidentdeelde

mede dat het Bestuur besloten had ƒ 100 bij hetKok Anker-

smit-fonds aan te vragen, voor aankoop floristische werken,

waarmede de vergadering instemde. Volgens afschrift van het

door wijlen Dr. Brumund gemaakte testament, was aan

de Vereeniging een legaat van ƒ 30000. — geschonken, in

contanten uit te betalen uiterlijk drie maanden na zijn over-

lijden met bijbetaling der alsdan verschenen rente ad 4%

onder beding dat gedurende het leven van Mej. 0. Brumu nd

thans woonachtig te Meerssen een rente worde uitbetaald

van ƒ1200.— in twee halfjaarlijksche gelijke termijnen,

waarvan de eerste vervalt op 5 Augustus 1906. Er was be-

sloten deze gelden als afzonderlijk fonds te beheeren, aan-

gezien aan het Kok Ankersmitfonds bizondere voorwaarden

zgn verbonden ; voorts om het kapitaal niet aan te tasten

en eindelijk om aan het Kok Ankersmit Curatorium te ver-

zoeken ook het toezicht over dit fonds te willen op zich

nemen. Onder applaus der vergadering werd alzoo besloten.

Onder mededeeling dat een uitnoodiging was ingekomen

om namens de Vereeniging deel te nemen aan de Franklin

feesten te Philadelphia, bleek niemand lust te gevoelen voor

geven, terwijl hij op herhaald schrijven aan Dr. Goethart

geen antwoord had ontvangen. De President wekt daarna

de leden op tot een bezoek aan het station waarna de Heer

Ver Straeten zich bereid verklaart de noodige aanwij-

zingen te doen.
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eigen rekening de Vereeniging te vertegenwoordigen; waarom

besloten werd onder dankzegging een brief van gelukwensch

te zenden. Nadat de Heer Ver Straeten inlichtingen ge-

vraagd had over aankoop gronden in de buurt van Weert,

werd, niets meer te behandelenzijnde, de vergadering gesloten.

De Secretaris,

L. Vuyck.
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BIJLAGE.

STAAT van Ontvangsten en Uitgaven

op 9 Jan. 1906.

Debet.

Contributie leden ƒ 1005.—

Toelage K. A. fonds botanisch station
. . „

800.—

Idem Groningsch Universiteitsfonds . . „
100.—

Idem K. A. fonds voor Plantenkaartjes . . „
100.—

Ontvangsten Recueil
„

307.81

Toelage Teyler’s Stichting voor idem
. . „

100.—

Ontvangsten Prodromus
„

44.67

Ontvangsten boekje Destrée
. . . . „

28.80

Ontvangsten Archief
„

62.11)4

Saldo Kok Ankersmitfonds
. . . . „

—.44)4

Vordering uitgever Macdonald.
. .

.
„

691.—

ƒ 3239.84
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Credit.

Te kort vorig jaar ƒ 178.27

Zegels
„

25.47'A

Bureaukosten „23.71

Reis- en verblijfkosten „22.10

Station Weert
„

800.57

Plantenkaartjes
„

100.—

Onkosten Recueil
„

1130.76}* *)

Onkosten „38.71

Vergaderingskosten
„

6.02

Verzendingskosten Prodromus
. . . „

23.25

Assurantie
„

12.50

Diverse Drukwerken
„

96.65

Drukken Kruidk. Archief
.

. . .
„

262.25 *)

Onvoorziene uitgave „
15.— **)

Herbariumkosten. 321.70 ***)

ƒ 3056.97

gelden in kas
„

182.87

ƒ 3239.84

•) Deze bedragen zijn de werkelijke kosten, die of reeds voor

Archief en Recueil betaald waren of voor drukloon in 1905 nog

verschuldigd waren. Het laatste bedrag vindt men onder de debet-

zijde opgenomen tot een bedrag van 691.—

1130.76 + 262.25
—

691.— = f 702.01 ‘/2, zijnde het bedrag voor

het tijdschrift ook op de begrooting uitgetrokken.
**) De onvoorziene uitgave bestaat in de som voor het hulde-

blijk Brio net, waartoe in de Vergadering van 5 Aug. 1905 be-

sloten werd.

***) De hooge kosten ditmaal voor het herbarium worden ver-

oorzaakt door de aanschaffing van een meuble classeur ad fr. 500.—

noodig geworden voor de classificatie der gegevens plantenkaartjes,
excursielijsten en planteninzendingen, zoowel als voor de Prodro-
musgegevens.
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Kok Ankersmitfonds, gevestigd 1 Febr. 1903.

Debet.

Mei 5. Gekochte Effecten
. . . ƒ 1257.50

betaalde interest bovenstaande
.

„
19.60

voor subsidie diverse instellingen
. „

900.—

Aug. 28. voor idem Zuiderzee expeditie .
„

100.22 a

Sept. 2. voor deposito gegevenGeld. Cred. Ver.
„

125.—

Nov. 7. voor idem idem
... ,

„
225.—

Dec. voor belegd Nutsspaarbank
. . „

16.65

Jan. 1. voor idem idem
. . . .

„
3.75

ƒ 2647.72 'A

Saldo
. .

„
—.44 X

ƒ 2648.17
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Credit.

Jan. 81. Rente Hypothecaire vordering . . ƒ 225.—

Mei 3. teruggenomen kapitaal Spaarb.
. . „

1700.—

5. rente Hypothecaire vordering . .
„

226.—

Juli rente van effecten
. . . . „

23.76

Aug. 1. rente Hypothecaire vordering . .
„

225.—

Nov. 2. idem idem
„

225.—

7. rente gelden in deposito . . .
„

—.67

Dec. 2. rente effecten „20.—
Jan. 2. idem idem

„
3.75

ƒ 2648.17

Het kapitaal bestond derhalve op 1 Jan. 1906 uit:

1 Glosse op Hypotheek ƒ20000.—
Effecten

„
1266.25

Inleg Spaarbank Wageningen.
. . . „

74.35

Deposito Geldersche Crediet-Vereeniging.
.

„
350.—

Kassaldo
.

. . . „
— .44k

ƒ21691.0414
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Suringarfonds, gevestigd 29 Nov. 1900.

ONTVANGSTEN.

Saldo Nutsspaarbank 1 Jan. ’05
. . . . / 457.25

Rente over 1905
„

13.72

Verkochte ex. Prodromus
„

44.67

Bijdrage ütrechtsch Genoots
„

100.—

Interest ad 3% hiervoor
„

3.—

ƒ 618,64

UITGAVEN.

Verzendingskosten Prodromus
. . f 23.25

Nog te vorderen van de N. B. V.
. . .

„
100.—

Verschenen rente
„

3.—

Bijschrijving kapitaal en interest
.

„
470.97

ƒ 597.22

Saldo
. .

„
21.42

ƒ 618.64
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De door het bestuur benoemde commissie tot nazien van

het beheer van den Penningmeester bracht na onder-

zoek den 20 Febr. 1906 het volgende verslag uit (ingekomen
stukken N° 40).

Aan het Bestuur der Nederlandsche

Botanische Vereeniging.

De Commissie tot nazien van het beheer van den Pen-

ningmeester over 1905 heeft de eer U het volgende verslag

uit te brengen.

Allereerst deelt zjj U mede dat Dr. E. G i 11 a y volgens

bijgaand schrijven gemeend heeft niet bij het nazien van

het beheer behoeven tegenwoordig te zijn. De ondergetee-
kenden hebben daarom Dr. G i 11 a y ook niet verzocht de

diverse kassahoofden en dit verslag te onderteekenen.

Door de ondergeteekenden is geconstateerd:
1. dat de effecten en de deposito’s bij eenen kassier en

op spaarbankboekjes, welke in het kasboek aan de Ver-

eeniging zijn in rekening gebracht, aanwezig zijn in den

vorm van resp. effecten met bijbehoorende Coupons, een

schuldbekentenis en inschrijvingen op drie Spaarbankboekjes.
2. dat ook de hypotheekakte ten voordeele der Vereeni-

ging aanwezig is en dat volgens taxatie de overwaarde op

het onderpand er van ruim voldoende is.

8. dat de ontvangsten, volgende uit het aantal ledenvan

verschillenden aard (die allen hunne contributies over 1906

hadden voldaan), met de rente van hypotheek, effecten en

deposito en uit verkochte exemplaren van diverse drukwerken

der Vereeniging en van overdrukken, in het kasboek zijn

verantwoord; terwijl bovendien eene som aan achterstallige

contributies onder de ontvangsten voorkomt.

4. dat het aantal voornoemde verkochte exemplaren van

drukwerken en overdrukken overeenstemt met de opgave
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van den drukker, die deze drukwerken beheert en op zijne

rekeningen aan de Vereeniging verantwoordt. (Niet gecon-

troleerd kon worden of het aantal drukwerken, aan de ver-

eeniging behoorende en volgende uit eene opgave van den

drukker-beheerder van het vorige jaar,en uit de sedert op

diens rekeningen verantwoorde exemplaren, bjj dien drukker

aanwezig zijn).

5. dat de uitgaven, in het kasboek op rekening der ver-

eeniging gebracht, door kwitanties of andere aanwijzingen

zijn gedekt.

6. dat het saldo over het afgeloopen jaar (ongerekend
het veel hooger bedrag aan nog uitstaande schuld), vol-

gende uit het kasboek, aanwezig is.

Ten slotte kunnen ondergeteekenden niet nalaten hulde

te brengen aan de uitvoerige, overzichtelijke en keurige wijze

van boekhouden van den penningmeester. Door deze duide-

lijke boekhouding en door de hupsche wijze, waarop boven-

dien alle gevraagde inlichtingen werden verstrekt konden

wij op gemakkelijke wijze de grondige overtuiging verkrijgen

dat het beheer der geldmiddelen van de Vereeniging in uit-

stekende handen is.

De Commissie voornoemd,

(w. g.) J. VALCKENIER SURINGAE.

(w. g.) J. C. SCHOUTB.

Het schrijven van Dr. Giltay bovengenoemd luidde:

„Inderdaad beschouw ik zulke dingen (het nazien der reke-

ning en verantw.) vrij wel als een formaliteit. U zult ’t

daarom naar ik hoop verontschuldigen, als ik de zaak gaarne

aan U drieën overlaat”.
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3

Volgens art. 30 der Statuten werd de navolgende begroe-

ting ingediend en goedgekeurd:

Begroeting voor 1906.

ONTVANGSTEN:

Contributie leden ƒ 980. —

Opbrengst Recueil
„

150.—

Toelage voor idem
„

100.—

Opbrengst Archief
,

50.—

Idem Zwammen Destrée
„

25.—

ƒ 1305.-

UITGAVEN:

a. Porto’s en Zegels ƒ 30.—

a. b. Bureaukosten
„

25.—

a. Reis- en verblijfkosten „
30.—

a. Onkosten
. „

40. —

b. Vergaderingskosten „
25. —

d. Assurantie
„

12.50

a. Diverse Drukwerken
„

50.—

c. Archief
„

250.—

c. Recueil -
„

750.—

d. Herbarium
„

75.—

a. Onvoorzien
„

17.50

ƒ 1305.-

Hierbij beteekent:

a. Algemeene uitgaven.

b. Uitgaven Afdeelingen.

c. Publicaties.

d. Herbarium en bibliotheek.


