
Algemeene Vergadering

den Nederlandsche Botanische Vereeniging, gehouden

te Utrecht in het Hotel des Pays-Bas,

den 21en April 1907.

Tegenwoordig de Heeren: P. A. F. C. Went, President,

J. W. C. Goethart, Vice-President, W. Burck, J. P.

Lotsy, J. O. Schoute en L. Yuyck, Secretaris-Penning-

meester, en de leden M. J. Blijdenstein, J. Boldingh,

K. J. D’huy, W. J. Jongmans, J. Kuyper, A. Pulle,

P. A. des Tombe en W. H. Wachter.

BALANS 1906.

Debet.

Brumundfonds ƒ 203.44

Botanisch Station
„

160.87J
Recueil

„
475.10

Archief
„

276.71

Diverse Drukwerken
. „

26.15

Onkosten „78.91
Porto’s en zegels

„
18.67

Assurantie
„

12.50

Herbarium „25.—
Vergaderingskosten

„
21.45

Reis- en Verblijfkosten . . .
„

34.70

Bureaukosten
„ 1.92|

Prijsvraag
„

60.60

Vereeniging natuurmon. . .
. „

15.—

Saldo in Cassa 81 Dec. ’06
. .

„
59.88

ƒ1460.41

Na voorlezing der notulen van de vorige algemeene ver-

gadering werden deze goedgekeurd. Inmiddels was een afdruk

van de balans en de begroeting voor dit jaar aan de leden

verstrekt, die hieronder afgedrukt worden.
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Credit.

Saldo in Cassa 1 Jan. 06
. . ƒ 182.87

Kok Ankersmitfonds
. „

217.44

Suringarfonds
„

17.28

Boekje mej. Destrée
. ... „

40.82

Contributies
„

1002.50

ƒ 1460.41

Er was een verlies wegens koersverschil op diverse

effecten ad ƒ 508.23i.

Het Kapitaal der Ned. Bot. Vereeniging bedroeg op 1

Jan. 1907 ƒ 844.31.

Dat van het Kok Ankersmitfonds ƒ20000.— met een be-

spaard reservekapitaal van ƒ 2301.34^.

Het kapitaal van het Suringarfonds bedroeg op dien datum

/ 485.14, terwijl het kapitaal Brumundfonds bestond uit

diverse effecten ten bedrage van ƒ29591.50.

Zie Bijlage II.

BEGROOTING VOOR 1907.

Ontvangsten.

Contributies leden ƒ 970.—

Opbrengst Recueil
„

150.—

Toelage Teylers Genootschap .
„

100. —

Opbrengst Archief
„

50.—

Idem Zwammen Destrée.
.

. „
30.—

ƒ 1300.-

Uitgaven.

a. Botanisch Station.... ƒ 150.—

a. Drukwerken
„

40.—

a- Onkosten
„

50.—

a. Porto’s en zegels
. .

.
. „

25.—

d. Assurantiën
„

12.50

d. Herbarium
„

50. —

b. Vergaderingen
„

25.—

Transporteeren , . f 352.50
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Transport . . f 352.50

a. Reis- en Verblijfkosten . .
„

35.—

a. Bureaukosten
„

10.—

c. Archief. 175.—

c. Recueil
„

700. —

a. Natuurmonumenten
. . . „

15.—

Onvoorzien
„

12.50

ƒ 1300.-

Medegedeeld werd dat door het Bestuur aan den Penning-

meester decharge was verleend voor zijn gehouden beheer

in 1906, wat met applaus werd begroet.

Door den Penningmeester werd voorlezing gedaan van een

schrij ven van den HeerArendsenHeinalsmedelid der com-

missie tot nazien van gemeld beheer, van den volgenden inhoud:

Utrecht. 3 April 1907.

Zeer geleerde Heer.

Tot mijn spijt kan ik U het gevraagde niet zenden. De

Heer van Itallie, die ik heden opbelde, is voor enige dagen

afwezig, en zijn handtekening als commissielid kan natuur-

lijk niet gemist worden, te meer daar genoemde Heer een

en ander anders wenste te formuleren als door mij oor-

spronkelik werd voorgesteld.

Het schijnt mij echter toe dat U evengoed onze opmer-

kingen aan het Bestuur kunt overbrengen.

De goedkeuring Uwer administratie is reeds bevestigd

door onze handtekening.

Zooals wij U reeds zeiden kregen wij een zeer gunstigen

indruk aangaande de wijze hoe de administratie door U ge-

voerd geworden is, aangaande dit punt zelf waren wij alle

drie eenstemmig in onze lof en waardering.

Het kardinale punt waarom hetechterging betrof de maat-

regelen die genomen'zijn ten einde het kapitaal voor een

eventueel verlies of vermindering te secureren, en wij waren,
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meen ik, ook eenstemmig in ons oordeel dat een en ander

reglementair moest worden vastgesteld zooals:

a. de soort van effekten waarin de belegging van het

kapitaal alleen mocht plaats hebben.

b. de bepaling dat de opbewaring van de effekten zou ge-

schieden uitsluitend bij de Nederl. Bank en niet Ij ij een of

andere particuliere instelling.

c. het administratieve beheer dier fondsen niet in extenso

op te nemen in de huishoudelike finantiele administratie

der Vereniging.

Ik hoop U met dit schrijven kunt volstaan en voldoende

is om de zaak bij het Bestuur aanhangig te maken,

Hoogachtend,

(w. g.) S.A. Arendsen+Hein.

q. q. Commissielid.

De ondergeteekende meende dat de opmerkingen sub aen c

gemaakt, vrij wel onnoodig waren, omdat in het in die

opmerkingen verlangde reeds behoorlijk was voorzien. De

vraag in hoeverre het bewaren der fondsen van de Ver-

eeniging bij de Nederlandsche Bank aanbeveling verdiende

boven de in bewaargeving in de Safe van de Geldersche

Credietvereeniging te Wageningen, omdat in het eerste ge-

val de hoogst mogeljjke zekerheid werd verkregen, werd

aan het oordeel der Vergadering onderworpen. Dr. Pulle

merkte op, dat hij als mede-commissielid den inhoud van het

schrijven van den Heer Arendsen Hein niet wenschte

te verdedigen, hetgeen ook buiten hem om op deze wijze

was geformuleerd. Daar niemand bezwaar maakte in de

thans getroffen maatregelen ter bewaring der fondsen, werd

bij applaus goedkeuring gehecht aan het gehouden beheer

van den Penningmeester.

Voorgesteld werd ƒ25.— uit de Vereenigingskas te geven

aan het Comité tot oprichting van een gedenkteeken voor

Georg Mendel te Brünn en een bedrag van ƒ50.— voor
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de commissie tot herdenking van Linnaeus’ 2008ten
ge-

boortedag op 23 Mei a.s. Beide bedragen werden toegestaan.

Een opmerking van den Heer Wachter over de kosten

van het Recueil werd door ondergeteekende beantwoord.

Alsnu kwam het Bestuursvoorstel der Afd. A, zooals dat

op de voorgaande vergadering dier Afdeeling in meer alge-

meene termen was gewijzigd, ter sprake. De President

licht het voorstel nog kortelijk toe, waarna het met alge-

meene stemmen wordt aangenomen.

Een voorstel om voor het reserveeren van botanische

terreinen, speciaal de Isoé'fes-plassen bij Weert, een som van

± /1000. — ter beschikking te stellen, onder de voor de

Yereeniging meest gunstige voorwaarden en om de onder-

handelingen dienaangaande door het Bestuur te laten voeren,

vond bij den Heer Boldingh in zooverre bestrijding, dat

hij niet meende dat wij hieromtrent in deze vergadering

een besluit konden nemen, ten eerste omdat het voorstel

niet op de agenda was geplaatst en ten tweede of wjj ge-

rechtigd waren over zulk een bedrag te beschikken. Wat

het laatste punt betrof, werd opgemerkt dat het voorstel

slechts strekte om gemeld bedrag voor het onderhavige doel

bij het Kok Ankersmitfonds-curatorium aan te vragen en

wat het eerste bezwaar betrof, viel dit voorstel toch onder

het eerste punt der agenda „flnantieele mededeelingen”,

terwijl tevens werd opgemerkt dat er gevallen zich kunnen

voordoen, waar snel handelen gewenscht was, zóó dat het

niet altijd mogelijk zou zijn eerst de vergadering te hooren.

Vooral bij het aankoopen van terreinen is een snel besluit

te verkiezen boven behandeling in een ledenvergadering,

omdat het gewenscht is dat aan de plannen tot aankoop

zoo weinig mogelijk ruchtbaarheid worde gegeven. Daar

verder niemand tegen het voorstel bezwaar had, werd het

met algemeene stemmen goedgekeurd.

De President brengt ten slotte nogmaals het KokAnker-

smit-laboratoriura in herinnering en wekt op tot een be-
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zoek. Aangezien het bleek dat wellicht bezoekers in de

Pinkstervacantie konden verwacht worden, werd verzocht

zich zoo spoedig mogelijk bij den Heer Goethart op te

geven, opdat hij alles voor een behoorlijke ontvangst zou

kunnen voorbereiden.

Niets meer te behandelen zijnde, sloot de President de

vergadering.

De Secretaris-Penningmeester,

L. Vuyck.



Bijlage I.42

Op dato 8 Mei 1907 werd het navolgende rekwest gericht

aan Z. E. den Minister van Binnenlandsche Zaken:

Geeft met verschuldigden eerbied te kennen,

het Bestuur der Nederlandsche Botanische Vereeniging:

dat sedert bijna 35 jaar de verzamelingen der Botanische

Vereeniging bewaard worden in ’s Rijks Herbarium te

Leiden;

dat de verzamelingen bestaan uit een aanzienlijke collectie

boekwerken en tijdschriften, door de genoemde Vereeniging

in ruil voor hare publicatieën ontvangen en uit een uitge-

breid herbarium van Nederlandsche planten;

dat aan deze regeling voor de Vereeniging het voordeel

verbonden is, dat zij ontheven is van de zorg voor een

eigen gebouw;

dat aan den anderen kant op deze wijze in ’s Rijks Her-

barium een behoorlijke verzameling inlandsche planten aan-

wezig is, evenals een aanzienlijke collectie boekwerken en

tijdschriften, met dien verstande, dat de bezittingen van

’s Rijks Herbarium en van de Nederlandsche Botanische

Vereeniging elkander completeeren, terwijl bovendien de

Vereeniging afstand deed ten behoeve van ’s Rijks Herba-

rium van hare uitgebreide collecties buitenlandsche planten,

die zij toen reeds bezat of later nog door schenking mocht

verkrijgen;

dat het in het belang van een nauwkeurige kennis van

de flora van ons land gewenscht is, dat het herbarium der

Vereeniging op een zoodanige wijze bewerkt worde, dat

het aan de eischen aan zulk een wetenschappelijke verza-

meling te stellen, kan voldoen;

dat daarvoor noodig is, de aanstelling van een conserva-

tor, die zich geheel aan die verzameling kan wijden;
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dat de Yereeniging vooralsnog niet in staat is, uit eigen

middelen de aanstelling van een zoodanigen conservator

geheel te bekostigen;

dat aan den anderen kant van den Directeur van’sRijks

Herbarium vernomen werd, dat, waar nog zooveel te ver-

richten valt om dit Herbarium aan bescheiden eischen te

doen beantwoorden, niet verlangd kan worden, dat gelden

en werkkrachten om niet beschikbaar gesteld worden voor

een collectie als die der Nederlandsche Botanische Ver-

eeniging, die op ieder oogenblik uit ’s Rijks Herbariumkan

worden weggenomen;

dat het voor ’s Rijks Herbarium zeker een groot verlies

zou zijn, wanneer de verzamelingen der Yereeniging niet

meer daar bewaard werden; niet alleen toch zou dit groote

kosten ten gevolge hebben, omdat de ontbrekende boeken

en tijdschriften zouden moeten wordenaangeschaft en omdat

een herbarium van Nederlandsche planten zou moeten

worden gevormd, maar bovendien zouden een aantal typen

op de Nederlandsche Flora betrekking hebbende, nooitmeer

verkregen kunnen worden;

dat de Nederlandsche Botanische Yereeniging bereid is

aan de bezwaren van ’s Rijks Herbarium tegemoet te

komen, door de verzamelingen voor een tyd van 50 jaar

in bruikleen te geven aan genoemde inrichting, mits dan

ook het Rijk de zorg voor het onderhoud op zich neemt

en met een jaarlijkscho subsidie van ƒ1000.— bijdraagt in

de bezoldiging van een door de Yereeniging aan te stellen

conservator;

reden waarom het Bestuur voornoemd zich tot Uwe

Excellentie wendt met verzoek te willen bevorderen, dat

een contract tot stand kome tusschen het Rijk en de Ne-

derlandsche Botanische Yereeniging, waarbij, onder waar-

borging van alle rechten der leden van de genoemde

Yereeniging, de eigendommen aan planten en boeken der

Yereeniging voor 50 jaren aan ’s Rijks Herbarium inbruik-
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leen worden gegeven met een opzeggingstermijn van weers-

zyden van 10 jaar, mits dan ook het Rijk de zorg voor

het onderhoud op zich neemt en met een jaarlijksche sub-

sidie van ƒ1000.— bij draagt in de bezoldiging van een

door de Vereeniging aan te stellen conservator.

Hetwelk doende enz.

Het Bestuur der Nederlandsche

Botanische Vereeniging,

(w. g.) F.A.F.C. Went,President.

L. Vuyck, Secretaris.

Aangaande dit verzoek zijn van regeeringswege wel in-

lichtingen gevraagd bij den Directeur van ’s Rijks Herba-

rium, die zich te dier zake wederom tot het Bestuur der

Vereeniging heeft gewend, doch verder is nog geen antwoord

op dit verzoek ingekomen.



Bijlage II.45

Aangaande de verschillende op de balans voorkomende

posten kunnen hier de volgende toelichtingen verstrekt

worden.

Het kapitaal van het Brumundfonds bestond op 1 Jan.

1907 uit:

ƒ5000 i'A % E. N. Scheepsverband a 101% = ƒ 5050.—

„5000 4 % Westl. Hypotheekbank
„

98% % =
„

4926.—

„5000 4% Amsterdam 1904 „102 'A 7» =
„

6125.—

£ 400 4% Goud Hongaren
„

96%# % =
„

4623.—

£ 400 4% China goud 98
„

95 X % — „
4596.—

fr. 10000 4% Hal. Inschryv. „96% % =
„

4843.75

ƒ 500 3 •/, Ob. Central Sp. ,,
85% % =

„
428.75

ƒ29591.50

zoodat hierop aan koersverschil een verlies

was geleden van
„

473.01

ten opzichte van de inkoopsom ad
...

. ƒ30064.51

De stand van het fonds over 1906 was als volgt:

DEBET:

April 19. betaald Jongmans, reis- en verblijf-

kosten naar Meerssen ƒ 18.85

Mei 9. Reis- en verblijfkosten Penningmeester

ontvangst legaat
„

6.90

„ „
Gestort bij de Geldersche Credietver.

„
30000.—

„
21. Bijbetaald rente en onkosten aan de

Geldersche Credietvereeniging . . .
„

497.80

Juli üitbetaaldrente aan Mej. Brumundmet

onkosten
„

600.25
*

ƒ 31123.80
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CREDIT:

Mei 9. Uitkeering door Mevr. Wed. v. Buttinga-

Wichers als legaat Brumund
.... / 30000.—

„
3 maanden interest ad 4% „

800.—

Juli 2. Voor ontvangen rente
„

408.25

Sept. 2.
„ „ „ „

108.36

Nov. 2.
„ „ „ „

103.75

ƒ 30920.36

zoodat een nadeelig saldo bleef ad
. . „

203.44

ƒ 31123.80

Het kapitaal Kok Ankersmitfonds bestondop 1 Jan. 1907 uit:

1 Hypothecaire vordering groot ƒ20000.—

Als reserve bespaard kapitaal uit;

ƒ 1000 4 •/„ H. IJ. S. Obl. ad 102% = ƒ 1026.25

„
250 3 % Centraal Sp. Obl.

„ 85% = „
214.37%

£ 40 5 % Braz. Funding
„

103% =
„

496.80

ƒ 250 Aand. Amsterd. Bank
„

195 =
„

487.50

Inleg Nutsspaarbank Wageningen =
„

74.35

ƒ22299.27%

Zoodat hierop door koersverschil een verlies

was geleden ad
„

35.20%

ten opzichte van den stand ten vorige jare ƒ22334.48

Het fonds zelf, had over 1906 het volgende beloop;

DEBET:

Pebr. voor bijgepaste rente op effecten
. . ƒ 3.60

„ „ aangekochte effecten
,

506.40

„ „
subsidie Plantenkaartjes . . . „

100.—

Nov.
„ aangekochte effecten

„
487.50

ƒ 1097.50

Saldo 1 Jan. 1907
„ 217.88%

ƒ 1315.38%
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CREDIT:

Jan. 1906. Saldo A. P ƒ -.44*

Febr.
„ teruggenomen deposito’s . . . „

350.—

„ „
ontvangen rente hypotheek. .

„
225. —

April
„

voor ontvangen rente
. . . .

„
9.15

Mei
„

voor rente hypotheek . . . . „
225.—

Juni
„

voor rente effecten
„

20.—

Juli
„

voor rente
„ „

9.75

Aug. „
voor rente hypotheek . „

225.—

Oct.
„

voor rente effecten
„

6.04

Nov.
„

voor rente hypotheek . ...
„

225.—

Dec.
„

voor rente effecten
„

20.—

/1315.38*

Het Botanisch Station te Weert begon met een saldo

A. P. ad ƒ 99.43

Uitgegeven werd in 1906:

voor betaalde huishuur op *, *, V» en *
. ƒ 100.—

„ verzendingskosten daarvan
„

-.37*

„
voorschotten aan M. Yer Straeten

. . . „
60.—

ƒ 160.37*

zoodat op het eind van 1906 een te kort voorkwam

van ƒ 60.94*.

Aan het Recueil werd betaald

voor bureaukosten Dr. Burck / 11,05

„ betalingen van Leer & Co
„

130.81

„ „
van Dam (photogr.). . . . „

24.10

„ „
Kleinman

„
40.—

„ verzendingskosten aan Junk
„

5.66

„
betaald aan Macdonald

„
549.70*

ƒ 761.32*
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De ontvangsten waren:

Aan overdrukjes ƒ 42.25

„ opbrengst verkochte ex
„

22.40

„ „
verkochte ex. Min. v. B. Z..

.

„
65.4734

„ „
verkochte ex. Junk

. . . . „
56.10

„
subsidie Teylers Genootschap ...... 100. —

ƒ 286.2234

zoodat een nadeelig saldo overbleef ad
. „

475.10

ƒ 761.3234

terwijl de Heer Macdonald nog te vorderen had tot 1

Aug. 1906 de somma van ƒ 239.4434.

Ten slotte kan nog opgeraerkt worden dat de contribu-

ties der leden geregeld inkwamen.

In Juni van dit jaar werden de administraties van het

Kok Ankersmitfonds en het Brumundfonds door den Heer

Karei M. de Jong, Accountant en Leeraar aan de H. B. S.

met 5 j. cursus te ’s Gravenhage nagezien en volgens uit-

gebracht rapport bleken de waarden dier fondsen aanwezig

en in overeenstemming te zyn met de desbetreffende reke-

ningen. Gewenscht werd geoordeeld eene afzonderlijke

boekhouding aan te leggen voor de rekeningen Kapitaal,

Rente, Diverse uitgaven en Reserve voor Koersverschillen,

aangezien die administratie tot nog toe voorkwam in de

bestaande boekhouding der Nederlandsche Botanische Veree-

niging.


