
Ontwerp=Statuten

der

Nederlandsche Botanische Vereeniging.

I.

Algemeene Bepalingen.

Art. 1. De Vereeniging draagt den naam: „De Nederlandsche

Botanische Vereeniging.”

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. De Vereeniging stelt zich ten doel de bevordering

van de Botanie in haar geheelen omvang, in ’t bijzonder

ook de bevordering van de kennis der flora van Nederland

en zijne Koloniën.

Art. 8. De middelen ter bereiking van dit doel zijn in

hoofdzaak de volgende:

a. het houden van vergaderingen,

h. het maken van excursies,

c. het bijeenbrengen van een herbarium en verdere

verzamelingen,

d. het bijeenbrengen van een boekerij,

e. het uitgeven van verschillende werken,

f. het ondersteunen van onderzoekingen of uitgaven,

g. het openstellen van een botanisch station.

Art. 4. Het vereenigingsjaar loopt van 1 Januari tot en

met 31 December.
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II.

Leden.

Art. B. De Vereeniging heeft gewone leden, buitengewone

leden, correspondeerende leden en eereleden.

Art. 6. Gewone leden worden op eene Ledenvergadering,

bij volstrekte meerderheid van de stemmen der aanwe-

zige leden, gekozen. Daartoe moeten zij voorgesteld zijn

door minstens 5 leden; hunne namen, evenals die der

voorstellers, moeten op het convocatiebiljet van de ver-

gadering worden vermeld.

Zp hebben stemrecht en betalen een jaarlijksche con-

tributie.

Art. 7. Buitengewone leden zijn zij, die met het doel der

Vereeniging instemmen en dit willen ondersteunen, zonder

aan hare werkzaamheden deel te nemen, en die als zoo-

danig gekozen worden op dezelfde wijze als de gewone

leden.

Zij brengen een adviseerende stem uit en betalen een

jaarlijksche contributie.

Art. 8. Correspondeerende leden zijn verdienstelijke buiten-

landsche geleerden, die met de Vereeniging in verbinding
willen staan, en als zoodanig gekozen wordenop dezelfde

wijze als de gewone leden, met dien verstande, dat zij

door minstens 10 leden moeten zijn voorgesteld.

Zij brengen een adviseerende stem uit eü betalen geen

contributie.

Art. 9. Eereleden zijn zij, die, op voorstel van het Bestuur,
met minstens Vs van de stemmen der aanwezige leden, op

een Ledenvergadering gekozen worden.

Zij hebben stemrecht, maar betalen geen contributie.
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Art. 10. Ieder gewoon lid en ieder eerelid der Yereeniging

is bevoegd tot het doen van alle voorstellen, welke hij

in het belang der Yereeniging wenschelyk acht.

Over zoodanige voorstellen wordt door de Ledenverga-

dering beslist.

Art. 11. Zij die voor hun lidmaatschap wenschen te be-

danken, geven daarvan kennis aan den Secretaris. Zij

blijven lid tot het einde van het loopende vereenigingsjaar.

III.

Bestuur, Permanente Commissies en Raad van

Directeuren van het Fonds der Vereeniging.

A. Bestuur.

Art. 12. Het Bestuur bestaat uit 5 personen.

De Voorzitter der Yereeniging en de 4 anderebestuurs-

leden worden op een Ledenvergadering gekozen. Het

Bestuur bepaalt wie der met den Voorzitter benoemde 4

bestuursleden als Ondervoorzitter, le Secretaris, 2e Secre-

taris en Penningmeester zullen optreden. Daarvan wordt

vervolgens aan de leden kennis gegeven.

Art. 13. Elk jaar in de eerste vergadering, die na 30 Sep-

tember plaats heeft, treedt één lid af, volgens een rooster

bij loting door het Bestuur vast te stellen. Ter aan-

vulling der vacature doet het Bestuur een voordracht van

twee leden, waaraan de vergadering echter niet gebondenis.

Het aftredende lid is terstond herkiesbaar. Voor leden,

die tusschentijds aftreden, moet in de eerstvolgende Leden-

vergadering een plaatsvervanger worden gekozen. Een lid,

dat tusschentijds benoemd is, heeft zóó lang zitting als

het lid, in wiens plaats hij gekozen is, nog zou gehad

hebben.
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Art. 14. Het bestuur vertegenwoordigt de Vereeniging zoo

in als buiten rechten.

Art. 15, De le Secretaris bewaart het archief der Vereeni-

ging. Hij is belast met de correspondentie.

Hij zendt een gedrukt exemplaar van deze Statuten

en daarbij behoorende Reglementen aan elk der leden.

Hy maakt jaarlijks vóór de le Ledenvergadering des

jaars volledige naamiysten der leden op, met opgaaf van

het jaar hunner toetreding en van hunne woonplaats.

Hij brengt op de eerste Ledenvergadering des jaars een

ontwerp-verslag uit over den toestand derVereeniging ge-

durende het afgeloopen jaar. De vergadering stelt dat

verslag vast.

Hy zendt de naamiy'st der leden en het vastgestelde

verslag aan de na te noemen Redactie-Commissie.

Art. 16. De 2e Secretaris staat den len Secretaris in zyne

werkzaamheden by en vervangt hem zoo noodig. Hy is

bovendien meer in het bijzonder belast met de zorg voor

de Ledenvergaderingen, met inachtneming der later te

noemen bepalingen.

Art. 17. De Penningmeester beheert onder zyne persooniy'ke

verantwoordeiykheid, met inachtneming der later te

noemen bepalingen, de inkomsten der Vereeniging.

Bestuursvergaderingen.

Art. 18. De Voorzitter roept Bestuursvergaderingen bijeen.

Hij is verplicht zulks binnen 14 dagen te doen, als min-

stens 2 leden van het Bestuur, met opgaaf der in behan-

deling te brengen onderwerpen dat schrifteiyk verzoeken.

Tijd en plaats der vergadering worden doorden Voorzitter

vastgesteld.
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Art. 19. De Voorzitter leidt de Bestuursvergaderingen. Is

hij verhinderd de vergadering bij te wonen, dan berust

de leiding b\1 den Ondervoorzitter. Zoo noodig kan de

vergadering een der andere leden als haar Voorzitter

aanwy zen.

Art. 20. De le Secretaris houdt de notulen, die op de eerst-

volgende Bestuursvergadering worden vastgesteld.

Art. 21. Het Bestuur besluit bij meerderheidvan stemmen.

Bü staking van stemmen geldt een voorstel als verworpen.

Tot het nemen van een besluit moeten ter vergadering

minstens 8 leden aanwezig zijn.

B. Permanente Commissies.

Art. 22. Er zijn 5 Permanente Commissies:

a. het Curatorium van het Kok Ankersmit-fonds,

b. de Commissie van Redactie,

c. de Commissie voor het Floristisch onderzoek van

Nederland en zijne Koloniën,

d. de Commissie voor de Bibliotheek en het Herbarium,

e. de Commissie voor het Botanisch Station.

Art. 23. De leden dezer Commissies, voor zoover zij niet

van rechtswege als zoodanig optreden, worden op een

Ledenvergadering benoemd.

Het Bestuur doet voor elke benoeming eene voordracht

van 2 leden, waaraan de vergadering echter niet gebon-

den is.

Art. 24. Elk jaar in de eerste Ledenvergadering des jaars

treedt in elk der Commissies sub b tot e van Art. 22
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één lid af, volgens een rooster bij loting door de Com-

missie vast te stellen. In de Commissie in Art. 22 sub

a genoemd, treden jaarlijks van degenen, die niet van

rechtswege volgens Art. 26 Curatoren zijn, twee leden af.

De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar.

Voor leden, die tusschentijds aftreden, moet in de eerst-

volgende Ledenvergadering een plaatsvervanger worden

gekozen.

Een lid, dat tusschentijds benoemd is, heeft zóó lang

zitting als het lid, in wiens plaats hij gekozen is, nog

zou gehad hebben.

Art. 26. Elke Commissie brengt in de eerste Ledenvergade-

ring des jaars een schriftelijk ontwerp-verslag uit over

de in het afgeloopen jaar verrichte werkzaamheden.

Deze verslagen worden, na goedkeuring door de ver-

gadering, vanwege het Bestuur aan de Commissie van

Redactie toegezonden.

Art. 26. Het Curatorium van het Kok Ankersmit-fonds

bestaat uit 12 leden. De Voorzitteren dePenningmeester

der Vereeniging zijn als zoodanig van rechtswege lid.

Van de overigen moeten althans 5 leden der Vereeniging

zijn.

Het Curatorium oefent toezicht uit op de wijze, waarop

de gelden, die als renten van genoemd fonds ter beschik-

king komen, besteed worden.

In geval de Vereeniging over de renten van het Kok

Ankersmit-fonds voor een bepaald doel wenscht te be-

schikken, wendt het Bestuur der Vereeniging zich tot

het Curatorium, dat alsdan nagaat of dit doel in overeen-

stemming is met de bedoelingen, in het testament van

den erflater uitgesproken, en, naar gelang daarvan, al of

niet tot de uitgaven machtigt.
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Art. 27. De Commissie van Redactie bestaat uit 5 leden.

Zij is belast met de zorg voor alle publicaties, die van

de Nederlandsche Botanische Vereeniging uitgaan.

Art. 28. De Commissie voor het Ploristisch onderzoek van

Nederland en zijne Koloniën bestaat uit 5 leden.

Zij isbelast met dejaarlijksche bewerking der inkomende

gegevens voor de kennis der flora. De bewerking dezer

gegevens wordt op zoodanige wijze geredigeerd, dat alle

noodzakelijke gegevens worden opgenomen, maar tevens

de daardoor ingenomen plaats zóó gering is, als met be-

houd van de duidelijkheid mogelijk is. Deze bewerking

wordt opgenomen in het jaarverslag der Commissie.

Zij is belast met de organisatie en de leiding van alle

excursies, die van de Vereeniging uitgaan.

Art. 29. De Commissie voor de Bibliotheek en het Herbarium

bestaat uit 3 leden.

Zoolang de verzamelingen bewaard worden in ’s Rijks

Herbarium te Leiden, kan geen der aan die instelling

verbonden ambtenaren lid dezer Commissie zijn.

Zij is belast met het toezicht op de inrichting, de in-

standhouding en het gebruik van Bibliotheek, Herbarium

en alle verdere verzamelingen der Vereeniging.

Zij neemt de noodige maatregelen, die den leden

vrijen toegang tot de verzamelingen en het vrije gebruik

daarvan waarborgen.

Zij doet, zoo dikwijls zij het noodig acht, voorstellen

tot het nemen van maatregelen, welke een geregeld en

afdoend technisch beheer der verzamelingen zooveel

mogelijk waarborgen.

Deze voorstellen worden, na in een Bestuursvergade-

ring voorloopig te zijn goedgekeurd, ter definitieve goed-

keuring aan de Ledenvergadering onderworpen.
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Art. 30. De Commissie voor het Botanisch Station be-

staat uit 3 leden.

Zij is belast met het toezicht op de inrichting, de

instandhouding en het gebruik van het Station der

Yereeniging.

Art. 31. De Commissies besluiten bij meerderheid van

stemmen. Voor de geldigheid van een besluit wordt

vereischt, dat ten minste de helft der leden zijn stem

heeft uitgebracht. Voor de berekening der helft worden

breuken naar boven afgerond.

Bij staking van stemmen is een voorstel verworpen.

Stemmingen kunnen ook bij rondgaand schrijven

plaats hebben.

Art. 32. Het Bestuur der Vereeniging kan, indien het dat

wenschelijk oordeelt, eene vergadering van elke der

Permanente Commissies uitschrijven.

Art. 33. Afzonderlijke Reglementen, door de Ledenverga-

gadering vast te stellen, regelen, voor zoover noodig,

de werkzaamheden en de bevoegdheden van elke der

Permanente Commissies.

Art. 34. Elke Permanente Commissie kan door de Leden-

vergadering worden ontbonden. In zoodanig geval moet

in de volgende Ledenvergadering een nieuwe Commissie

worden verkozen.
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C. Raad van Directeuren van het

Fonds der Vereeniging.

Art. 35. Er is een Raad van Directeuren van het Fonds

der Nederlandsche Botanische Vereeniging. Zij tracht

het Fonds der Vereeniging zooveel mogelijk te vergroo-

ten door het vragen van bijdragen aan belangstellenden

in de studie der Plantkunde.

Zij dient het Bestuur van advies, in de gevallen in

Art. 42 genoemd.

Art. 86. Lid van dezen Raad is ieder, die een gift in eens

van ƒ500. —

,
of een jaarlijksche bijdrage van ƒ50.— aan

de Vereeniging schenkt.

Art. 37. De leden van den Raad van Directeuren brengen

op de Ledenvergadering een adviseerende stem uit. Zij

hebben overigens alle rechten van gewone leden.

Art. 38. De Raad van Directeuren vergadert telkens,

wanneer zijn advies, volgens Art. 42, door het Bestuur

wordt gevraagd, en verder zoo dikwijls hij zelf dat noo-

dig oordeelt.

IV.

Geldmiddelen.

A. Kapitaal.

Art. 39. Het kapitaal der Vereeniging bestaat uit;

a. het Kok Ankersmit-fonds,

b. het Brumund-fonds,

c. het vrije Fonds der Vereeniging. Dit wordt in hoofd-

zaak gevormd uit giften, erfstellingen, legaten en over-

gespaarde gelden.
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Art. 40. Bij deze fondsen wordt jaarlijks gevoegd: wat

a en b betreft, het overschot van de jaarljjkscbe opbrengst,

waarover niet is beschikt; wat c betreft alle gelden door

den Raad van Directeuren bijeengebracht zonder onder-

scheid, bovendien de renten van dit fonds, benevens de

overige inkomsten der Vereeniging, voor zoover daarover

niet is beschikt.

Art. 41. Alle effecten worden in open bewaargeving bij de

Nederlandsche Bank gedeponeerd. Het inbrengen en uit-

halen van stukken dezer bewaargeving geschiedt door

den Penningmeester, met schriftelijke machtiging van het

Bestuur der Vereeniging.

Art. 42. Het beleggen van gelden, het koopen en verkoopen

van effecten, onroerende goederen of andere zaken, welke

deel uitmaken van het kapitaal der Vereeniging, en ver-

anderingen van eiken aard, die in de belegging van het

kapitaal worden aangebracht, vereischen de medewerking

van het Bestuur der Vereeniging, na ingewonnen advies

van den Raad van Directeuren van het Fonds der Ver-

eeniging.

Art. 43. In de eerste Ledenvergadering des jaars worden

alle schriftelijke bescheiden, op de bewaargeving en het

verdere kapitaal betrekking hebbende, door het Bestuur

overgelegd. Twee leden, doorde Vergaderingaan te wijzen,

zien deze bescheiden na en rapporteeren daaromtrentaan

de Vergadering.

Een uitvoerig overzicht over de samenstelling van het

kapitaal der Vereeniging en het bedrag daarvan wordt

daarna door het Bestuur aan de Commissie van Redactie

toegezonden.
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B. Inkomsten.

Art. 44. De inkomsten der Vereeniging bestaan uit:

a. de inkomsten uit het kapitaal der Vereeniging,

b. bijdragen der gewone en buitengewone leden,

c. subsidies van andere Vereenigingen,

d. opbrengst van uitgaven der Vereeniging,

e. verdere inkomsten van verschillenden aard.

Art, 45. De gewone leden betalen een jaarlijksche contri-

butie van zes gulden.

Art. 46. De buitengewone leden betalen een jaarlijksche

contributie van tien gulden.

Art. 47. De Penningmeester vordert in de maand Maart de

contributie der leden voor het loopende jaar in. Wordt

deze niet voldaan, dan noodigt hij den nalatige schriftelijk

uit, hem de contributie binnen drie maanden vrachtvrij

te voldoen. Wordt hieraan niet voldaan, dan is de nalatige

van het lidmaatschap vervallen, en geeft de Penning-

meester daarvan den lsten Secretaris kennis.

Art. 48. In de eerste Ledenvergadering des jaars legt de

Penningmeester de rekening en verantwoording van zijn

beheer over het vorige jaar, met de daarbij behoorende

bewijsstukken over. Deze rekening is vooraf dooreen van

wege het Bestuur aan te wijzen accountant nagezien,

wiens verslag eveneens wordt overgelegd.

Twee leden, door de Vergadering aan te wijzen, zien

de rekening en het verslag van den accountant na en

rapporteeren daaromtrent aan de Vergadering. Wordt de

rekening goedgekeurd, dan dechargeert de Vergadering

den Penningmeester van zijn beheer.
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De Penningmeester zendt zoo spoedig mogelijk een

afschrift van de goedgekeurde rekening en van het ver-

slag van den accountant dienaangaande aan de Commissie

van Redactie.

Art'. 49. Het Bestuur dient in de laatste Ledenvergadering

des jaars een door den Penningmeester ontworpen en in

eene Bestuursvergadering voorloopig vastgestelde begroe-

ting der inkomsten en uitgaven voor het volgend jaar in.

In de begroeting der uitgaven worden in elk geval

afzonderlijk vermeld:

a. de algemeene huishoudelijke uitgaven,

b. die voor de tijdschriften, en de verdere uitgaven der

Vereeniging,

c. die voor de bibliotheek,

d. die voor het Herbarium,

e. die voor het Station der Vereeniging.

De door de Ledenvergadering goedgekeurde en vast-

gestelde begroeting wordt zoo spoedig mogelyk aan de

Commissie van Redactie toegezonden.

V.

Tijdschriften en verdere uitgaven.

Art. 50. De Vereeniging geeft twee tijdschriften uit.

Art. BI. Het ééne is getiteld: „Nederlandsche Kruidkundig

Archief.”

Het wordt in het Nederlandsch geschreven.

Het wordt jaarlijksch uitgegeven, zoo spoedig mogelijk
nadat de noodige gegevens bij de Commissie van Redactie

zijn ingekomen.
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Het bevat in ieder geval;

a. de volledige ledenlijsten,

b. de noodige opgaven, betreffende de samenstelling

van het Bestuur, de PermanenteCommissies en den

Raad van Directeuren van hetFonds derVereeniging,

c. het jaarverslag van den lsten Secretaris,

d. de jaarverslagen der Permanente Commissies,

e. een uitvoerig overzicht over de samenstelling van

het kapitaal der Vereeniging en hetbedrag daarvan,

f. de goedgekeurde rekening en verantwoording over

het voorgaande jaar.

g. de goedgekeurde begrooting voor het loopende jaar.

h. de verslagen der in het vorige jaar gehouden Leden-

vergaderingen,

i. de verslagen der in het vorige jaar gehouden excur-

sies en eventueel daaraan verbonden vergaderingen.

Art. 52. Alle leden, ook die van den Raad van Directeuren

van het Fonds der Vereeniging, ontvangen het Neder-

landsch Kruidkundig Archief kosteloos.

Het wordt ook in den handel verkrijgbaar gesteld, naar

de bepalingen in Art. 55 bedoeld.

Art. 53. Het tweede tijdschrift is getiteld: „Recueil des

travaux botaniques Neerlandais.”

Het verschijnt in afleveringen, die zooveel mogelijk

jaarlijks een deel vormen.

Het bevat wetenschappelijke bijdragen der leden, die

in het Fransch, Engelsch of Duitsch geschreven zijn;
laten de geldmiddelen het toe, dan kunnen ook in die

talen geschreven bijdragen van niet-leden worden opge-

nomen.

De schrijvers staan het auteursrecht der opgenomen

stukken af aan de Vereeniging.
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Art. 54. Het Recueil is voor de gewone leden der Veree-

niging tegen den prijs van /1.50 per deel verkrijgbaar.

Buitengewone, correspondeerende en eereleden, ook de

leden van den Raad van Directeuren van het Fonds der

Vereeniging ontvangen het kosteloos.

Het wordt ook in den handel verkrijgbaar gesteld;

voor de verspreiding in het buitenland worden bijzondere

maatregelen genomen, beide volgens de bepalingen in

Art. 55 bedoeld.

Art. 55. Contracten, betreffende de uitgave en de ver-

spreiding der tijdschriften of andere door de Vereeniging

uit te geven werken, worden ontworpen door de Com-

missie van Redactie. Deze ontwerpen worden bij het

Bestuur ingezonden, en, na voorloopige vaststelling door

het Bestuur, ter definitieve goedkeuring en vaststelling

bij de Ledenvergadering ingediend.

Zoodanige contracten moeten in alle gevallen schrifte-

lijk worden gesloten.

VI.

Verzamelingen.

Art. 56. De plaats of plaatsen, waar bibliotheek en her-

barium beide of elk afzonderlijk bewaard worden, en de

voorwaarden waaronder dit geschiedt, worden bepaald

door de Ledenvergadering. Voorstellen om daarin wijzi-

ging te brengen worden, na ingewonnen advies van de

Commissie voor de Bibliotheek en het Herbarium en

voorloopige goedkeuring door het Bestuur, aan de Leden-

vergadering ter definitieve goedkeuring en vaststelling

voorgedragen.
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VII.

Botanisch Station.

Art, 57. De plaats waar het Station der Vereeniging ge-

vestigd is en de voorwaarden waaronder dit geschiedt,

worden bepaald door de Ledenvergadering.

Het kan, zoo noodig, worden verplaatst of tijdelijk

opgeheven.

Voorstellen daartoe worden, na ingewonnen advies

van de Commissie voor het Botanisch Station, en voor-

loopige goedkeuring door het Bestuur, aan de Ledenver-

gadering ter definitieve goedkeuring en vaststelling

onderworpen.

VIII.

Ledenvergaderingen.

Art. 58. Jaarlijks worden minstens 4 Ledenvergaderingen

gehouden, bij voorkeur te Amsterdam en in de maanden

September tot Mei.

Art. 59. Op deze vergaderingen worden, voor zoover

noodig, huishoudelijke zaken behandeld. In den regel

zijn zij overigens in het bijzonder bestemd voor het

houden van wetenschappelijke voordrachten en de be-

spreking daarvan.

Art. 60. Het Bestuur heeft het recht Ledenvergaderingen

bijeen te roepen. Het is verplicht deze binnen drie weken

bijeen te roepen, nadat het een schriftelijk verzoek

met opgaaf der in behandeling te brengen onderwerpen,

van minstens 10 gewone leden ontvangen heeft.
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Art. 61. Introductie van niet-leden der Vereeniging op

de Ledenvergaderingen kan geschieden door twee leden,

met goedkeuring van den Voorzitter der vergadering.

Art. 62. De leiding der vergaderingen berust bij den Voor-

zitter. Is hij verhinderd eene vergadering bij te wonen,

dan berust de leiding bij den Ondervoorzitter, of, bij

ontstentenis van dezen, bij een der andere bestuursleden,

door het Bestuur aan te wijzen. De vergadering kan,

zoo noodig, een gewoon lid als Voorzitter aanwijzen.

Art. 68. De verzending der convocatiebilletten voor de ver-

gaderingen is opgedragen aan den 2en Secretaris. Zij

geschiedt minstens een week van te voren, aan alle in

Nederland wonende leden; aan leden buiten Nederland

slechts voor zoover zij een verzoek daartoehebbengedaan.

Op de convocatiebilletten worden zooveel mogelijk de

onderwerpen van behandeling vermeld.

Art. 64. De zorg voor een geschikt lokaal voor de verga-

deringen en voor de doelmatige inrichting daarvan tot

het houden der vergaderingen is aan den 2en Secretaris

opgedragen.

Art. 65. De notulen der vergaderingen worden gehouden

door den 2en Secretaris. Zij worden in de eerstvolgende

vergadering ter goedkeuring gelezen, en, na vaststelling,

geteekend door Voorzitter en Secretaris.

Bovendien maakt de 2e Secretaris van iedere vergadering

een beknopt verslag voor den druk gereed en zendt dit

aan de Commissie voor Redactie. In dit verslag wordt

van alle wetenschappelijke mededeelingen een korte uit-

eenzetting opgenomen. De leden, die een wetenschappe-

lijke voordracht hebben gehouden, kunnen desverkiezende

zelf een verslag hunner voordracht bij den 2en Secretaris
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inzenden, die het, indien het niet meer dan hoogstens

1 vel druks beslaat, onveranderd in zijn verslag opneemt,

met vermelding van het feit, dat het van den spreker

zelf afkomstig is.

De 2e Secretaris zendt, indien het Bestuur zulks wen-

schelijk acht, een kort verslag der gehoudenvoordrachten

aan de publieke pers.

Art. 66. Bij afwezigheid van den 2en Secretaris op eene

vergadering neemt de le Secretaris zijne functiën waar.

Is ook deze afwezig, dan noodigt de Voorzitter der Ver-

gadering een der andere leden van het Bestuur of een

der gewone leden uit, zich tijdelijk met het secretariaat

te belasten.

Art. 67. Stemmingen geschieden mondeling, behalve verkie-

zingen van personen, die met gesloten stembriefjes plaats

hebben. Indien de stemmen over een voorstel staken,

geldt dit als verworpen. Staken de stemmen over een

voorstel tot benoeming van een lid, dan geldt de voor-

gestelde persoon als gekozen.

Alle verkiezingen van personen geschieden bij volstrekte

meerderheid van stemmen der aanwezige leden. Wordt

bij eene eerste stemming geene volstrekte meerderheid

van stemmen bereikt, dan heeft eene herstemming plaats

tusschen de twee personen, die voor dezelfde vacature

het grootste aantal stemmen op zich vereenigden, en, zoo

meer dan 2 personen in dat geval zijn, tusschen die

meerdere personen. Wie bij de herstemming het grootste

aantal stemmen op zich vereenigt, is gekozen. Staken

bij herstemming de stemmen dan beslist het lot.
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IX.

Excursies.

Art. 68. Jaarlijksch worden, zooveel mogelijk in de vacanties

der scholen, minstens 2 excursies georganiseerd.

Art. 69. In de 2e Ledenvergadering des jaars legt de

Commissie voor het Ploristisch onderzoek de door het

Bestuur voorloopig goedgekeurde voorstellen, de excursies

voor dat jaar betreffende, over. Daaromtrent wordt in

deze vergadering besloten.

Van de vastgestelde plannen wordt zoo spoedig moge-

lijk aan alle leden, ook die van den Kaad van Directeuren

van het Fonds der Yereeniging, kennis gegeven.

Art. 70. De genoemde Commissie neemt tijdig de noodige

maatregelen, om deze excursies voor de deelnemers in

wetenschappelijk opzicht zoo vruchtbaar mogelijk temaken.

Art. 71. Aan de excursies kunnen desgewenscht vergade-

ringen worden verbonden, waarop wetenschappelijke

mededeelingen, inzonderheid van floristischen aard, worden

gedaan.

Deze vergaderingen dragen niet het karakter van

Ledenvergaderingen in den zin dezer Statuten. Besluiten,

de Yereeniging betreffende, mogen daarop in geen geval

genomen worden.

Art. 72. Van elke excursie en de eventueel daarmede ver-

bonden vergaderingen wordt een beknopt verslag in het

jaarverslag van de Commissie voor het Ploristisch onder-

zoek opgenomen.

Art. 73. Deelneming van niet-leden der Yereeniging aan de

excursies is uitgesloten. Slechts voor buitenlanders, kan,
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met goedkeuring der Commissie voor het Ploristisch

onderzoek, een uitzondering worden gemaakt.

X.

Slotbepalingen.

Art. 74. Voorstellen om eenige veranderingen in deze Sta-

tuten te maken, moeten worden behandeld op een opzet-

telijk daartoe samengeroepen Ledenvergadering, waarop

minstens een derde der gewone, in Nederland woonachtige

leden aanwezig is. Zoodanige voorstellen moeten op het

convocatiebiljet dier vergadering, minstens 14 dagen van

te voren ter kennis van de leden zijn gebracht.

Zij kunnen slechts worden aangenomen met een meer-

derheid van
2/s der stemmen der aanwezige leden.

Art. 75. Voorstellen om de Vereeniging te ontbindenmoeten

worden behandeld op een opzettelijk daartoe samenge-

roepen Ledenvergadering, waarop minstens de helft der

gewone leden aanwezig is. Zoodanige voorstellen moeten

op het convocatiebiljet dier vergadering, minstens eene

maand van te voren, ter kennis van de ledenzijn gebracht.

Zij kunnen slechts worden aangenomen met een meer-

derheid van 74 der stemmen der aanwezige leden.

Art. 76. Als de Vereeniging ontbonden is, vervallen hare

bezittingen aan het Rijk, voor zoover niet doorbepalingen

aan beschikkingen ten bate der Vereeniging verbonden,

aan bepaalde bezittingen een andere bestemming is gegeven.

Art. 77. In alle gevallen, waarin deze Statuten niet voor-

zien, beslist het Bestuur.

Aldus vastgesteld in de Algemeene Vergadering,

gehouden te . . . .
. op . . . .19 .
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Ontwerp-Reglement van het Curatorium van het

Kok Ankersmitfonds.

Art. 1. Voor de eerste maal traden als leden van het

Curatorium op de Heeren: Dr. P. Kok Ankersmit en

Dr. J. K. H. Brumund te ’s Gravenhage, Dr. W.

Burck te Leiden, J. T. Cremer te ’s Gravenhage, Dr.

J. W. C. Goethart te Leiden, D. Lako te Zwolle, Dr. J.

P. Lotsy te Leiden, Dr. J. W. Moll te Groningen, Dr.

C. A. J. A. Oudemans te Arnhem, C. W. R. Scholten

te Amsterdam, Dr. P. A. F. C. Went te Utrecht en

Dr. H. P. Wijsman te Leiden.

Art. 2. Het Curatorium benoemt een zijner leden tot Voor-

zitter, een ander tot Secretaris.

Art. 3. Het Curatorium vergadert zoo dikwijls de Voorzit-

ter of minstens 3 leden hun verlangen daartoe aan den

Secretaris hebben kenbaar gemaakt. Deze roept daarna

binnen een maand eene vergadering bijeen.

Aldus vastgesteld in de Algemeene Vergadering,

gehouden te op ... .
190

.

Ontwerp-Reglement der Commissie van Redactie.

A. Algemeene bepalingen.

Art. 1. De Commissie benoemt een harer leden tot Voor-

zitter, een ander tot Secretaris. De Secretaris treedt bij
elke verandering in de samenstelling der Commissie als

zoodanig af. Hij is echter terstond herkiesbaar.

Art. 2. De Commissie vergadert zoo dikwijls de Voorzitter

of één der leden hun verlangen daartoe aan den Secretaris

hebben kenbaar gemaakt.
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Deze roept daarna binnen een maand eene vergadering

bijeen.

Art. 3. De Secretaris der Commissie voert de correspondentie

met den drukker. Hij is met de zorg voor de correctie

belast. Alleen hij geeft tot afdrukken order.

B. Bijzondere bepalingen betreffende het Re-

cueil des Travaux Botaniques Neerlandais.

Art. 4. De voor het Recueil bestemde bq dragen kunnen

in het Nederlandsch worden ingezonden. De Commissie

zorgt dan voor de vertaling voor rekening van denschrijver.

Art. B. Voor elke bijdrage is ten minste 1 vel druks van

16 bladzijden en 1 ongekleurde, autotypische plaat of een

aantal figuren, daarmedein prijs overeenkomende,beschik-

baar. Overigens is de Commissie vrij ook uitgebreidere

verhandelingen op te nemen, voor zoover dit met de

billijkheid tegenover andere inzenders en de voor elk jaar

toegestane geldmiddelen vereenigbaar is.

Art. 6. Bijdragen van de leden der Vereeniging kunnen

worden aangeboden:

a. door bemiddeling van elk lid der Commissie, op

zijne verantwoordelijkheid. Deze bijdragen worden, voor

zoover hun omvang geen bezwaar oplevert, zonder verder

onderzoek geplaatst.

De Secretaris doet zoo spoedig mogelijk van den titel

en den omvang van zoodanige bijdragen mededeeling aan

de overige leden der Commissie. Zijn er flnantieele be-

zwaren, wegens den te grooten omvang of het te groot

aantal platen, dan maakt hij deze tegelijkertijd kenbaar.

In zoodanig geval beslist de Commissie.
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b. Door bemiddeling van den Secretaris in zijne

kwaliteit als zoodanig. Hij zendt deze bijdragen rond bij

zijne medeleden en vraagt daarbij hun oordeel. Bestaat

er bij 3 of meer leden der Commissie bezwaar tegen de

plaatsing, dan zendt de Secretaris de bijdrage ten spoe-

digste aan den inzender terug, onder mededeeling, dat

zij niet in het Recueil wordt opgenomen. In dit geval

bestaat er voor den inzender beroep op het Bestuur der

Yereeniging, dat een definitieve beslissing neemt.

Art. 7. Bijdragen van niet-leden kunnen slechts door bemid-

deling van den Secretaris worden aangeboden. Zij worden

dan behandeld als in Art. 6, b is voorgeschreven, maar

de inzenders hebben geen beroep op het Bestuur.

Art. 8. Voorstellen tot afsluiting van een aflevering of

van een deel van het Recueil onderwerpt de Secretaris

schriftelijk aan het oordeel zijner medeleden.

Aldus vastgesteld in de Algemeene Vergadering,

gehouden te den
....

190
.

Ontwerp-Reglement der Commissie voor het

Floristisch onderzoek van Nederland

en Koloniën.

Art. 1. De Commissie benoemt een harer leden tot Voor-

zitter, een ander tot Secretaris.

Art. 2. Leden, die aan een excursie deel willen nemen,

moeten van hun voornemen minstens 14 dagen voordat

de excursie plaats heeft, aan den Secretaris kennis geven.

Art. 3. De Secretaris roept de leden, die zich voor eene
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excursie hebben aangemeld, minstens 1 week van te

voren schriftelijk op. Op het convocatiebiljet worden de

noodige aanwijzingen omtrent vertrek en terugkomst,

logies enz. opgenomen.

Art. 4. De Secretaris zorgt vooraf voor logies, gezelschaps-

biljetten en wat verder voor een regelmatig verloop der

excursie noodig mag zijn, alles op kosten der deelnemers.

Hij heeft aanspraak op vergoeding van reis- en ver-

blijfkosten, die hij genoodzaakt mocht zijn bij de voor-

bereiding der excursie te maken.

Art. 5. De leden der Commissie nemen zooveel mogelijk

aan de excursies deel. Voor elke excursie wordt door de

Commissie één harer leden als Leider aangewezen. Deze

neemt in elk geval aan de excursie deel.

Art. 6. De Secretaris maakt van elke excursie en eventueel

daaraan verbonden vergaderingen een beknopt schriftelijk

verslag op, dat, na goedkeuring door de Commissie, aan

haar jaarverslag wordt toegevoegd.

Art. 7. Leden der Vereeniging, die zich niet tijdig voor eene

excursie hebben aangemeld, kunnen daaraan deelnemen,

indien het leidend lid der Commissie van oordeel is, dat

daartegen geene overwegende bezwaren bestaan, onder

gehoudenheid, datzij zich naar zijne aanwijzingen gedragen.

Aldus vastgesteld in de Algemeene Vergadering,

gehouden te op . . .
190

.
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Ontwerp-Reglement der Commissie voor de

Bibliotheek en het Herbarium.

Art. 1. De Commissie benoemt een harer leden tot Voor-

zitter, een ander tot Secretaris.

Art. 2. Zoolang Bibliotheek en Herbarium bewaard worden

in ’s Rijks Herbarium te Leiden, wordt omtrent alle

maatregelen, door de Commissie te nemen in het belang

der verzamelingen, vooraf het advies van den Directeur

van ’s Rijks Herbarium ingewonnen.

Art. 3. De Commissie draagt zorg, dat jaarlijks een lijst

wordt opgemaakt van de aanwinsten der Bibliotheek en

een overzicht van de aanwinsten van het Herbarium in

het vorige jaar. Beide worden in het jaarverslag der

Commissie opgenomen.

Art. 4. De Commissie draagt zorg, dat aan de leden der

Vereeniging de boeken worden toegezonden, welke, met

toezending van een behoorlijk geteekend ontvangbewijs,

worden aangevraagd. Deze boeken moeten na 4 weken

franco worden teruggezonden.

De leden zijn flnantieel aansprakelijk voor schade aan

boeken onder hunne berusting toegebracht.

Van de teruggezonden boeken wordt het geteekende

ontvangbewijs den leden weder toegezonden. Ook aan niet-

leden der Vereeniging kunnen, met toestemming der

Commissie, op dezelfde voorwaarden als aan de leden,

boeken worden uitgeleend.

Art. 5. Planten uit het Herbarium derVereeniging kunnen,

met goedkeuring der Commissie, aan leden en niet-leden

der Vereeniging worden toegezonden, onder dezelfde voor-

waarden als in Art. 4 voor de boeken zijn vastgesteld.
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Weigert de Commissie de toezending van planten, dan

bestaat voor leden der Vereeniging beroep op het Bestuur,

dat een definitieve beslissing neemt.

Aldus vastgesteld in de Algemeene Vergadering,

gehouden te op ... .
190

.

Ontwerp-Reglement der Commissie voor het

Botanisch Station.

Art. 1. De Commissie benoemt een harer leden tot voor-

zitter, een ander tot Secretaris-Administrateur.

De laatste is in het bijzonder belast met de regeling

van het bezoek aan het Station.

Art. 2. Het Station der Vereeniging is thans gevestigd

te Weert (Limburg).

Art. 3. Er zijn in het Station 6 werkplaatsen. In bijzondere

gevallen staat het den Secretaris-Administrateur vrij,

meer dan 6 personen te gelijkertijd voor een onderzoek

in het Station toe te laten.

Art. 4. Leden der Vereeniging, die van het Station gebruik

wenschen te maken, geven van hun voornemen ten minste

ééne week vóór hunne komst kennis aan den Secretaris-

Administrateur.

Zij hebben, voor zoover er plaats is, het recht gedurende

3 achtereenvolgende weken aan het Station werkzaam

te zijn. In overleg met den Secretaris-Administrateurkan

deze tijd onbepaald verlengd worden.

Indien alle werkplaatsen in het Station bezet zijn,

geeft de Secretaris-Administrateur aan leden, die hunne
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komst aankondigen, ten spoedigste hiervan kennis en

deelt hen tevens mede, wanneer een plaats open zal

komen.

Art. 5. Met goedkeuring der Commissie kan de Secretaris-

Administrateur ook buitenlanders, niet-leden derVereeni-

ging, in de gelegenheid stellen van het Station gebruik

te maken. In geen geval mag echter hierdoor aan de

belangen der leden te kort gedaan worden.

Art. 6. Degenen, die van het Station gebruik gemaakt

hebben, geven zoo spoedig mogelijk na hun vertrek den

Secretaris-Administrateur kennis van de onderwerpen,

waarmede zij zich in hoofdzaak hebben bezig gehouden.

Deze mededeelingen worden in het verslag der Com-

missie opgenomen.

Art. 7. De leden der Commissie bezoeken het Station min-

stens éénmaal ’sjaars; de Secretaris-Administrateur be-

zoekt het minstens 2 maal ’sjaars en verder zoo dikwijls

hij het noodig oordeelt. Zij hebben aanspraak op vergoe-

ding van reis- en verblijfkosten.

Art. 8. Elk bezoeker vindt bij aankomst in het Station een

werkplaats met toebehooren gereed. Hij heeft recht ge-

bruik te maken van de in het Station aanwezige, aan

de Yereeniging behoorende instrumentenen hulpmiddelen,

met uitzondering van de microscopen en stalen instru-

menten.

Aldus vastgesteld in de Algemeene Vergadering,

gehouden te op ... .
190

.
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Deze concept statuten werden gedrukt en den 5011 Au-

gustus aan de leden toegezonden, met verzoek mjj moge-

lyke opmerkingen of wijzigingen, die door hen zouden ge-

wenscht worden, te doen toekomen vóór den 15 Oct. 1908.

Deze datum was aldus gekozen, om 1® rekening te

houden met de toen ingetreden vacanties, en ten 2® om

ook aan de buitenlandsche leden de gelegenheid te geven

hunne inzichten aangaande deze Concept-Statuten bij het

bestuur kenbaar te maken.

Het lag in de bedoeling om, nadat het Bestuur kennis

genomen zou hebben van de inzichten der leden, deze

concept-statuten met eventueele amendementen op eene

algemeene vergadering in behandeling te brengen en de

leden de nieuwe statuten te doen vaststellen.

Hierop kwamen vóór of op dien datum de volgende

antwoorden in, die, na daarvan afschrift genomen te heb-

ben, den 19 October aan Prof. Moll werden toegezonden.

Een nadere beantwoording der commissie is heden na drie

maanden nog niet ingekomen.


