
Overeenkomst tusschen het Koloniaal

Instituut en de Nederlandsche Botanische

Vereeniging.

De Vereeniging Koloniaal Instituut, in het volgende

aangeduid als „het Instituut”, en de Nederlandsche Bota-

nische Vereeniging, in het volgende aangeduid als „de

Vereeniging”, zijn overeengekomen als volgt:

1. Het Instituut stelt ter beschikking van de Vereeniging

een kamer met de daarnaast gelegen ruimte voor archief-

berging, gelegen op de tweede verdieping en aangeduid

op den plattegrond als „Bot. Vereeniging en archief

Bot. Ver.”.

2. Het Instituut verbindt zich om de boeken, planten

en verdere bezittingen der Vereeniging te bergen, te

onderhouden en schoon te houden op denzelfden voet als

zijne eigen overeenkomstige bezittingen.

3. Het Instituut verleent vrijen toegang aan de leden

der Vereeniging tot de leeskamer, benevens vrij gebruik

van zijne eigene verzameling boeken en fotografieën op

de wijze nader te regelen bij het huishoudelijk reglement

op de bibliotheek.

4. Het Instituut geeft gelegenheid aan de leden der

Vereeniging, die onderzoekingen willen doen, waarvoor

zij het herbarium der Vereeniging noodig hebben, zulks
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te doen in een der lokalen van het Instituut, die voor

botanische onderzoekingen bestemd zijn.
5. Het Instituut stelt ter beschikking van de Vereeni-

ging, behoudens het bepaalde in Art. 23, een vergader-
lokaal voor hare ledenvergaderingen met gebruik van de

beschikbare verwarming, verlichting en projectietoestellen,

op de dagen en uren, in overleg met den Algemeenen

Secretaris van het Instituut vast te stellen.

6. De Vereeniging verbindt zich om hare boekerij over

te brengen naar het gebouw van het Instituut. Bij deze

overbrenging zal de Vereeniging een kaartcatalogus van

haar boekerij overleggen, welke met de aanwezige boeken

zal worden gecollationeerd. Een proces-verbaal van over-

name en overgave zal worden vervaardigd en door beide

partijen voor accoord worden geteekend.

7. De Vereeniging verleent vrij gebruik ven hare biblio-

theek aan het Instituut op de wijze nader te regelen bij

het huishoudelijk reglement op de biblotheek. Het opmaken

van dit reglement zal niet geschieden zonder overleg met

het bestuur der Vereeniging.

8. De plaatsing der boeken wordt beheerd door den

bibliothecaris van het Instituut.

9. De boeken der Vereeniging zullen in de betreffende

algemeene kaartcatalogi worden onderscheiden door kaarten

van een bijzondere kleur en op de boeken zelve door een

daarop aangebracht merk.

10. Behalve de algemeene kaart-catalogus van het

Instituut zal een afzonderlijke kaart-catalogus in duplo

worden aangelegd en bijgehouden door den biblothecaris

van het Instituut, vermeldende de boeken in eigendom
der Vereeniging. Van deze berust één exemplaar bij den

bibliothecaris van het Instituut en één bij het bestuur der

Vereeniging.

11. Het bestuur der Vereeniging levert alle nieuwe

aanwinsten aan boeken en periodieken maandelijks bij den
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bibliothecaris van het Instituut in. Deze zorgt voor de

catalogiseering op kaarten en levert de kaarten in bij het

bestuur der Vereeniging. Deze kaarten strekken als bewijs

van ontvangst.

12. De bibliothecaris van het Instituut zorgt voor het

inbinden enz. van de periodieken, boeken en brochures

der Vereeniging en dient daarvoor jaarlijks een rekening

in bij het bestuur der Vereeniging, zorg dragende den

betreffenden begrootingspost der Vereeniging niet te over-

schrijden.

13. Omtrent voorgenomen nieuwe overeenkomsten tot

ruilverkeer pleegt het bestuur der Vereeniging overleg

met den bibliothecaris van het Instituut.

14. Het herbarium der Vereeniging wordt beheerd door

den botanischen conservator van het Instituut.

15. De benoeming en de bepaling van het salaris van

dezen conservator ingevolge art. 2 van het reglement op

den werkkring en de verplichtingen van het personeel

van het Koloniaal Instituut, geschieden na verkregen over-

eenstemming met het bestuur der Vereeniging.

16. Het ontslag en het opmaken der instructie voor

den botanischen conservator ingevolge art. 8 al. 15 van

bedoeld reglement, geschiedt na overleg met het bestuur

der Vereeniging.

17. De botanische conservator dient aan het bestuur

der Vereeniging jaarlijks een rekening in over de kosten

van aanschaffing van papier en verdere uitgaven, voort-

vloeiende uit het beheer van het herbarium der Vereeni-

ging, zorgdragende den betreffenden begrootingspost der

Vereeniging niet te overschrijden.

18. De Vereeniging verbindt zich geen herbarium aan

te leggen van planten uit de Nederlandsche koloniën

afkomstig, en de planten uit de Nederlandsche koloniën,

welke haar door geschenk of op andere wijze mochten

toekomen, aan het Instituut af te staan.
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19. De Vereeniging verleent vrijen toegang aan de leden

van het Instituut tot voordrachten van binnen- of buiten-

landsche geleerden, eventueel door haar te organiseeren,

welke voor ruimeren kring belang mochten hebben.

20. De Vereeniging zal, na het Koninklijk Aardrijks-

kundig Genootschap, zooveel mogelijk de voorkeur hebben

voor het gebruik van de groote aula of kleine aula voor

het doen houden van de voordrachten, in art. 19 bedoeld,

zulks in overleg met den algemeenen secretaris van het

Instituut.

21. De Vereeniging zal aan het Instituut voor het ge-

bruik der vertrekken bedoeld in art. 1 betalen een huur-

prijs van ƒ 275.—, daaronder begrepen het gebruik van

electrisch licht, centrale verwarming en schoonhouden.

22. Voor de berging der bezittingen en het gebruik van

een vergaderzaal voor ledenvergaderingen zal de Vereeni-

ging, behoudens het bepaalde in art. 23, geen huur hebben

te betalen.

23. Voor het gebruik van de groote of kleine aula zal

de Vereeniging geen andere vergoeding betalen dan de

door het Instituut gemaakte kosten van verlichting, ver-

warming, bediening en projectie.
24. In de bezoldiging van het conservator, bedoeld in

art. 15, zal de Vereeniging betalen een derde gedeelte.

25. Indien deze overeenkomst mocht worden ontbonden,

zal het Instituut ter beschikking stellen van de Vereeniging

al de eigendommen van laatstgenoemde, welke volgens

catalogus aanwezig behooren te zijn, en aansprakelijk

wezen voor de ontbrekende, behoudens force majeure,

zooals brand, diefstal en molest.

26. Deze overeenkomst treedt in werking met het in

dienst nemen van het gebouw van het Koloniaal Instituut

en wordt aangegaan voor den tijd van vijf jaar.

Na het verstrijken van dien termijn van vijf jaren zal

de overeenkomst opnieuw voor eenzelfden termijn van
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kracht worden, tenzij minstens één jaar vóór het afloopen

van den eersten termijn een der beide partijen schriftelijk

de overeenkomst heeft opgezegd.


