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Werkgroep voor Tertiaire en Kwartaire Geologie

STATUTEN

VAN DE WERKGROEP VOOR TERTIAIRE EN KHARTAIRE

GEOLOGIE, VASTGESTELD DOOR DE ALGEMENE

LEDENVERGADERING VAR 18 FEBRUARI 1967 TE ROTTERDAM,

EN GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT DD. 15 JANUARI

1968 nr. 69, GEPUBLICEERD IN HET BIJVOEGSEL VAN DE

NEDERLANDSE STAATSCOURANT VAN DONDERDAG 4 APRIL

1968, nr. 68.

Hr. 336

VERENIGING: Verkgroep voor Tertiaire en Kuartaire

Geologie, te Rotterdam.

A. Naam en zetel

Art. 1. 1. De vereniging draagt de naam van:

Werkgroep voor Tertiaire en Kuartaire Geologie, en

uordt in deze statuten aangeduid als: de vereniging.

2. Zij is gevestigd te Rotterdam,

B. Doel en middelen

Art. 2. De vereniging stelt zich ten doel een

positieve bijdrage te leveren tot de kennis van de

tertiaire en kuartaire tijdvakken, alsmede de

bevordering en de verbreiding daarvan, met al

hetgeen ermee samenhangt en verband houdt.

Art. 3. De vereniging tracht haar doel te bereiken

langs uettige ueg, en uel door:

a. het houden van uerkkampen;

b. het houden van excursies en uetenschappelijke

bijeenkomsten;

c. het uitgeven van een mededelingenblad en

eventuele andere publicaties;

d. het bevorderen van het behoud van belangrijke

geologische ontsluitingen;

e. het bijeenbrengen en in stand houden van een

bibliotheek;

f. alle andere uettige middelen, uelke het doel

kunnen bevorderen.

C. Duur, verenigingsjaar en boekjaar

Art. 4. De vereniging is aangegaan voor de tijd van

29 jaren en 11 maanden, te rekenen van de dag haren

STATUIEN

VAN DE UEBKGROEP VOOS TERTIAIRE EN KHARTAIRE

GEOLOGIE, VASTGESTELD DOOR DE ALGEMENE

LEDENVERGADERING VAN 18 FEBRUARI 1967 TE ROTTERDAM,

EN GEUIJZIGD DOOR DE ALGENENE LEDENVERGADERING VAN

TE LEIDEN, GOEDGEKEURD

VERENIGING: Werkgroep voor Tertiaire en Kwartaire

Geologie, te Rotterdam.

A. Naan en zetel

Art. 1. 1. De vereniging draagt de naan van;

Werkgroep voor Tertiaire en Kwartaire Geologie, en

wordt in deze statuten aangeduid als; de vereniging.

2. Zij is gevestigd te Rotterdam.

B. Doel en middelen

Art. 2. De vereniging stelt zich ten doel een

positieve bijdrage te leveren tot de kennis van de

tertiaire en kwartaire tijdvakken, alsmede de

bevordering en de verbreiding daarvan, met al

hetgeen ermee samenhangt en verband houdt.

Art. 3. De vereniging tracht haar doel te bereiken

langs wettige weg, en wel door:

a. het houden van werkkampen;

b. het houden van excursies en wetenschappelijke

bijeenkomsten;

c. het (doenI uitgeven van een contactblad, een

uetenschoppelijk tijdschrift en eventuele andere

publicaties ;

d. het bevorderen van het behoud van belangrijke

geologische ontsluitingen;

e. het bijeenbrengen en in stand houden van een

bibliotheek;

f. alle andere wettige middelen, welke het doel

kunnen bevorderen.

C. Duur, verenigingsjaar en boekjaar

Art. 4, De vereniging is aangegaan voor onbepaalde

tijd.

Voorstel voor wijziging van de statuten en het huishoudelijk

reglement, januari 1989.

De linker kolom bevat de tot op heden geldende tekst, de cursief

getypte passages in de rechter kolom zijn geheel of gedeeltelijk

gewijzigd.
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Art. 5. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot

en net 31 december daaraanvolgend; het boekjaar

loopt van 1 november tot en met 31 oktober

daaraanvolgend.

l

D. Leden, ereleden en begunstigers

Art. 6. 1. Leden van de vereniging kunnen zijn

allen, die instemmen met het doel van de vereniging.

2. De vereniging onderscheidt:

a. gewone leden;

b. huisgenoot-leden;

c. corresponderende leden;

e. ereleden.

Art. 7. 1. Gewone leden kunnen zijn natuurlijke en

rechtspersonen en leveren een positieve bijdrage tot

het doel van de vereniging.

2. Hulsgenoot-leden zijn huisgenoten van gewone

leden.

3. Corresponderende leden kunnen zijn natuurlijke en

rechtspersonen, die als zodanig op voordracht van

het bestuur door de algemene ledenvergadering worden

benoemd. Zij hebben een adviserende stem en

ontvangen de publicaties van de vereniging gratis.

4. Ereleden zijn zij, die zich bijzonder

verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging of

voor het gestelde doel. Zij ontvangen de publicaties

van de vereniging gratis. Het gemotiveerde voorstel

tot hun benoeming gaat uit van het bestuur.

Ereleden worden benoemd door de algemene

ledenvergadering.

5. Zij, die wensen als gewoon of huisgenoot-lid tot

de vereniging toe te treden, melden zich bij de

secretaris van de vereniging. De uiteindelijke
beslissing over de toelating van een lid ligt bij
het bestuur. Hordt door het bestuur afwijzend

beslist, dan is beroep mogelijk op de eerstvolgende

ledenvergadering.

Art. 8. Donateurs kunnen zijn natuurlijke of

rechtspersonen en andere lichamen of instellingen,
die, zonder lidmaatschapsrechten te hebben, de

vereniging met een geldelijke bijdrage steunen. Zij

ontvangen gratis het mededelingenblad van de

vereniging.

Art. 9. Het lidmaatschap eindigt door:

a. schriftelijke opzegging door het lid. Dit moet

geschieden bij de secretaris van de vereniging met

Art. 5. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot

en net 31 december daaraanvolgend; het boekjaar

loopt van I januari tot en iet 31 decetber

daaraanvolgend.

D. Leden, ereleden en begunstigers

Art. 6. 1, Leden van de vereniging kunnen zijn

allen, die instemmen met het doel van de vereniging.

2. De vereniging onderscheidt:

a. gewone leden;
b. huisgenootleden;

c. jeugdleden

d. seniorenleden

e. ereleden.

Art. 7. 1. Gewone leden kunnen zijn natuurlijke en

rechtspersonen en leveren een positieve bijdrage tot

het doel van de vereniging.

2. Huisgenootleden zijn huisgenoten van gewone

leden.

J. Jeugdleden zijn natuurlijke personen tot de

leeftijd van 19 jaar.

4. Seniorenleden zijn natuurlijke personen boven de

leeftijd van 64 jaar.

5. Ereleden zijn zij, die zich bijzonder

verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging of

voor het gestelde doel. Zij ontvangen de publicaties

van de vereniging gratis. Het gemotiveerde voorstel

tot hun benoeming gaat uit van het bestuur.

Ereleden worden benoemd door de algemene

ledenvergadering.

6. Zij, die wensen als gewoon, huisgenoot-, jeugd-

of seniorenlid tot de vereniging toe te treden,

melden zich bij de secretaris van de vereniging. Bij

jeugdleden is de veneiding van de geboortedatum

bij aanleiding verplicht. De uiteindelijke

beslissing over de toelating van een lid ligt bij

het bestuur. Hordt door het bestuur afwijzend
beslist, dan is beroep mogelijk op de eerstvolgende

ledenvergadering, vaarvoor het ospirantlid een

uitnodiging toet ontvangen.

Art. 8. Donateurs kunnen zijn natuurlijke of

rechtspersonen en andere lichamen of instellingen,

die, zonder lidmaatschapsrechten te hebben, de

vereniging met een geldelijke bijdrage steunen. Zij

ontvangen gratis het contactblad en het

vetenschappelijk tijdschrift van de vereniging.

Art. 9. Het lidmaatschap eindigt door;

a. schriftelijke opzegging door het lid. Dit moet

geschieden bij de secretaris van de vereniging met
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Inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand vóór

het einde van het verenigingsjaar;
b. royement;

c. overlijden of ander tenietgaan van het lid.

E. Royement

Art. 10. 1. Geroyeerd worden die personen, die hun

geldelijke verplichtingen niet nakomen, de statuten

en het huishoudelijk reglement der vereniging niet

nakomen of in strijd handelen met de belangen van de

vereniging.

2, Door het bestuur kan een lid in afwachting van de

ledenvergadering, waarop het royementsvoorstel wordt

gedaan, worden geschorst. De betrokkene moet van het

besluit tot schorsing schriftelijk door het bestuur

in kennis worden gesteld.

3. Een royement wordt uitgesproken door een

ledenvergadering op gemotiveerd voorstel van het

bestuur. De betrokkene heeft hier de gelegenheid
zich te verdedigen.

4. Een besluit tot royement moet de betrokkene

binnen één week per aangetekende brief worden

medegedeeld, onder opgaaf van redenen, plaats en

datum van de ledenvergadering, waar het royement

werd uitgesproken, en de datum van ingang van het

royement. Dit schrijven moet ondertekend zijn door

de voorzitter en de secretaris van de vereniging.

5. Geroyeerde personen kunnen niet meer tot het

lidmaatschap van de vereniging worden toegelaten,
behoudens toestemming van de algemene

ledenvergadering.

6. Geroyeerde personen zijn verplicht tot voldoening

van het door hen aan de vereniging eventueel

verschuldigde.

F. Bestuur en commissies

Art. 11. 1. De leiding van de vereniging berust bij
het bestuur.

2. Het bestuur bestaat uit een bij huishoudelijk
reglement te regelen aantal functionarissen, waarvan

het aantal minimaal drie moet zijn.

3. De bestuursleden worden gekozen uit de gewone of

huisgenoot-leden, natuurlijke personen op de

algemene ledenvergadering.

Art. 12. Het bestuur is belast met de dagelijkse

leiding van zaken en beheert de eigendommen der

vereniging: het draagt zorg voor de naleving van de

statuten en het huishoudelijk reglement en voor de

uitvoering van de besluiten van de algemene

ledenvergadering.

Art. 13. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging
in en buiten rechten.

2. Het bestuur de bevoegdheid afzonderlijk te

vergaderen; daaroij besluit het bestuur bij gewone

meerderheid van stemmen.

inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand vóór

het einde van het verenigingsjaar;
b. royement;

c. overlijden of ander tenietgaan van het lid.

E. Royement

Art. 10. 1. Geroyeerd worden die personen, die hun

geldelijke verplichtingen niet nakomen, de statuten

en het huishoudelijk reglement van de vereniging
niet nakomen of in strijd handelen met de belangen

van de vereniging.

2. Door het bestuur kan een lid in afwachting van de

ledenvergadering, waarop het royementsvoorstel wordt

gedaan, worden geschorst. De betrokkene moet van het

besluit tot schorsing schriftelijk door het bestuur

in kennis worden gesteld.

3. Een royement wordt uitgesproken door een

ledenvergadering op gemotiveerd voorstel van het

bestuur. De betrokkene heeft hier de gelegenheid
zich te verdedigen.

4. Een besluit tot royement moet de betrokkene

binnen één week schriftelijk narden medegedeeld,

onder opgaaf van redenen, plaats en datum van ingang
van het royement. Dit schrijven moet ondertekend

zijn door de voorzitter en de secretaris van de

vereniging.

5. Geroyeerde personen kunnen niet meer tot het

lidmaatschap van de vereniging worden toegelaten,
behoudens toestemming van de algemene ledenverga-

dering, na voldoening van nog openstaande

financiële verplichtingen.

6. Geroyeerde personen zijn verplicht tot voldoening
van hét door hen aan de vereniging eventueel

verschuldigde.

F. Bestuur en commissies

Art. 11. 1. De leiding van de vereniging berust bij
het bestuur.

2. Het bestuur bestaat uit een bij huishoudelijk
reglement te regelen aantal functionarissen, waarvan

het aantal minimaal drie moet zijn.

3. De bestuursleden «orden gekozen uit de

stemgerechtigde leden, natuurlijke personen op de

algemene ledenvergadering.

Art. 12. Het bestuur is belast met de dagelijkse

leiding van zaken en beheert de eigendommen van de

vereniging; het draagt zorg voor de naleving van de

statuten en het huishoudelijk reglement en voor de

uitvoering van de besluiten van de algemene

ledenvergadering.

Art. 13. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging
in en buiten rechten.

2. Het bestuur heeft de bevoegdheid afzonderlijk te

vergaderen; daarbij besluit het bestuur bij gewone

meerderheid van stemmen.
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Art. 14. 1. Ieder jaar treden minstens 2 leden van

het bestuur af. Aftredenden zijn terstond

herkiesbaar.

2. In tussentijdse vacatures wordt zo spoedig

mogelijk voorzien.

Art. 15. Overeenkomsten van de vereniging met derden

kunnen slechts worden aangegaan, indien zij de

ondertekening bevatten van minstens drie leden van

het bestuur, waaronder die van de voorzitter.

Art. 16. 1. Voor controle van de financiën wordt op
de algemene ledenvergadering een kascommissie

benoemd, bestaande uit 2 meerderjarigen, die geen

deel uitmaken van het bestuur van de vereniging.

2. Ieder jaar treedt de helft van de kascommissie

af; deze is terstond herkiesbaar.

3. De kascommissie houdt toezicht op het beheer van

de gelden van de vereniging. Zij heeft te allen

tijde het recht boeken en bescheiden van alle met

financiële taak belaste functionarissen te

controleren en haar bevindingen in het

mededelingenblad van de vereniging bekend te maken.

4. Aan het eind van leder boekjaar controleert de

kascommissie de in het huishoudelijk reglement nader

te omschrijven financiële stukken en brengt hierover

verslag uit aan de algemene ledenvergadering.

Art. 17. Alle bij statuten en huishoudelijk
reglement ingestelde besturen brengen verslag uit op
de algemene ledenvergadering.

Art. 18. De kandidaatstelling van de bestuurs- en

commissieleden «ordt bij huishoudelijk reglement

geregeld.

Art. 14. 1. Ieder jaar treden minstens 2 leden van

het bestuur af. Aftredenden zijn terstond

herkiesbaar.

2. In tussentijdse vacatures wordt zo spoedig

mogelijk voorzien.

Art. 15. /. Overeenkomsten van de vereniging met

derden kunnen slechts worden aangegaan, indien zij
de ondertekening bevatten van minstens drie leden

van het bestuur, waaronder die van de voorzitter,
behoudens het bepaalde in Art. 15. 2.

2. De auteursrechten van de door de vereniging
gepubliceerde wetenschappelijke artikelen vervallen

aan de vereniging, door uiddel van een daartoe af te

sluiten auteurscontract dat ondertekend toet worden

door de auteur(s) en de desbetreffende redactie.

Art. 16. 1. Voor controle van de financiën wordt op

de algemene ledenvergadering een kascommissie

benoemd, bestaande uit 2 niet verwante meerder-

jarigen, die geen deel uitmaken van het bestuur van

de vereniging en geen huisgenoten van elkaar zijn.
2. Ieder jaar treedt de helft van de kascommissie

af; deze is terstond herkiesbaar.

3. De kascommissie houdt toezicht op het beheer van

de gelden van de vereniging. Zij heeft te allen

tijde het recht boeken en bescheiden van alle met

financiële taak belaste functionarissen te

controleren en haar bevindingen in het contactblad

van de vereniging bekend te maken.

4. Aan het eind van ieder boekjaar controleert de

kascommissie de in het huishoudelijk reglement nader

te omschrijven financiële stukken en brengt hierover

verslag uit aan de algemene ledenvergadering.

Art 17. I, De algetene ledenvergadering vijst één

of teer redacteuren aan van het wetenschappelijk
tijdschrift, die geen deel behoeven uit te taken van

het bestuur van de vereniging.

2. De redacteur van het wetenschappelijk tijdschrift

droogt zorg voor het redigeren en verschijnen van

het in Art. Jc genoetde wetenschappelijke

tijdschrift en de overige publicaties, niet bet

contactblad zijnde.

J. De redacteur van bet wetenschappelijk tijdschrift

kan voor zijn werkzaamheden een onkostenvergoeding
van de vereniging ontvangen. Overeenkomsten vinden

plaats volgens het bepaalde in Art. 15. I.

Art. 18. Alle bij statuten en huishoudelijk

reglement ingestelde besturen, commissies en

functionarissen brerjen verslag uit op de algemene

ledenvergadering.

Art. 19. De kandidaatstelling van de bestuurs- en

commissieleden uordt bij huishoudelijk reglement

geregeld.
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G. Geldmiddelen.

Art. 19. De geldmiddelen der vereniging bestaan uit

contributies der leden en donateurs, erfstellingen,

legaten en andere baten.

Art. 20. 1. Jaarlijks «orden zo spoedig mogelijk na

het einde van het boekjaar de bij huishoudelijk

reglement vastgestelde financiële stukken over het

afgelopen boekjaar door het bestuur opgemaakt en de

kascommissie ter controle aangeboden.

2, De financiële stukken «orden met het verslag van

de kascommissie aan de algemene ledenvergadering

voorgelegd en na goedkeuring door de vergadering

door het bestuur ondertekend.

3. Deze goedkeuring strekt tot volledige decharge

van het bestuur voor alle door dit bestuur in het

afgelopen boekjaar verrichte financiële handelingen.

H, Algemene ledenvergadering

Art. 21. Elk jaar tussen 1 januari en 30 april wordt

een algemene ledenvergadering gehouden, in welke de

contributies en donatiegelden worden vastgesteld, in

de bestuursvacatures wordt voorzien en behandeld wat

verder op de agenda is geplaatst.

Art. 22. 1. De algemene ledenvergadering is de

hoogste instantie in de vereniging.

2. Alle leden van de vereniging hebben recht van

toegang tot de algemene ledenvergadering en recht

van deelneming aan de besprekingen. Leden en

huisgcnoot-leden hebben het recht elk één stem uit

te brengen.

3. De algemene ledenvergadering besluit met

volstrekte meerderheid van geldig uitgebrachte

stemmen, behoudens het hierna en in de artt. 25 en

26 bepaalde.

6. Blancostemmen worden geacht niet te zijn

uitgebracht.

5. Stemaing over personen geschiedt met gesloten

briefjes; stemming over zaken kan mondeling

geschieden.

6. Bij staking van stemmen over zaken vindt

herstemming plaats; staken de stemmen opnieuw, dan

wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

7. Wanneer bij eerste stemming over personen geen

volstrekte meerderheid wordt verkregen, dan vindt

herstemming plaats tussen de 2 personen, die de

G. Geldmiddelen

Art. 20. De geldmiddelen van de vereniging bestaan

uit contributies van de leden, donaties van de

donateurs, erfstellingen, legaten en andere baten.

Art. 21. 1. Jaarlijks «orden zo spoedig mogelijk na

het einde van het boekjaar de bij huishoudelijk

reglement vastgestelde financiële stukken over het

afgelopen boekjaar door het bestuur opgemaakt en de

kascommissie ter controle aangeboden.

2. De financiële stukken «orden met het verslag van

de kascommissie aan de algemene ledenvergadering

voorgelegd en na goedkeuring door de vergadering
door de voorzitter en de secretaris ondertekend.

3. Deze goedkeuring strekt tot volledige decharge

van het bestuur voor alle door dit bestuur in het

afgelopen boekjaar verrichte financiële handelingen.

H. Algemene ledenvergadering en huishoudelijke

ledenvergadering

Art. 22. /. Elk jaar tussen 1 januari en 30 april

wordt een algemene ledenvergadering gehouden, in

welke de verslaggeving wordt gedaan, ( ) in de

bestuursvacatures wordt voorzien en behandeld wat

verder op de agenda is geplaatst.

2. Desgewenst kon het bestuur op ieder onder tijd-

stip een huishoudelijke ledenvergadering bijeen-

roepen, waarop zaken kunnen worden beslist die niet

zijn genoead in Art. 22. I, fits deze op de agenda

zijn geplaatst en is voldaan aan de bij huishoude-

lijk regleaent voorgeschreven convocatie-teraijn.

J. De huishoudelijke ledenvergadering heeft dezelfde

rechtsgeldigheid als de algeaene ledenvergadering.

Art. 2J. 1. De algemene ledenvergadering is de

hoogste instantie in de vereniging.

2. Alle leden van de vereniging hebben recht van

toegang tot de algemene ledenvergadering en recht

van deelneming aan de besprekingen. Gewone, jeugd-,

huisgenoot-, senioren- en ereleden hebben het recht

elk één stem uit te brengen.

3. De algemene ledenvergadering besluit met

volstrekte meerderheid van geldig uitgebrachte

stemmen, behoudens het hierna en in de Art. 26 en 21

bepaalde.

4. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn
uitgebracht. Steaonthoudingen worden als blanco

steaaen behandeld.

5. Stemming over personen geschiedt met gesloten

briefjes; stemming over zaken kan mondeling
geschieden, op verzoek van één lid aoet hierover

schriftelijk gestead worden.

6. Bij staking van stemmen over zaken vindt

herstemming plaats; staken de stemmen opnieuw, dan

wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

7. bij stemming over personen geen

volstrekte meerderheid wordt verkregen, dan vindt

herstemming plaats tussen de twee personen, die de
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meeste stemmen verkregen; bij gelijk aantal stemmen

beslist het lot.

8. Besluiten kunnen alleen genomen worden over

voorstellen, welke op de agenda van de vergadering

zijn geplaatst.

I. Buitengewone ledenvergadering

Art. 23. 1. Een buitengewone ledenvergadering moet

worden gehouden, indien het bestuur dit wenst of

indien tenminste 10 gewone leden dit wensen.

2. In het laatste geval moet de vergadering binnen 6

weken belegd worden nadat het verlangen daartoe is

kenbaar gemaakt.

3. Blijft het bestuur in gebreke de sub 2 bedoelde

vergadering bijeen te roepen, dan hebben de

aanvragers het recht dit zelf te doen. Zij benoemen

dan zelf een voorzitter. Op deze vergadering

blijven de statuten en reglementen van de vereniging

geldig.

J. Algemeen huishoudelijk reglement

Art. 24. 1. Het huishoudelijk reglement wordt

vastgesteld, aangevuld en gewijzigd door de

ledenvergadering. Het mag geen bepalingen bevatten,

die in strijd zijn met deze statuten.

2. In het huishondelijk reglement kunnen nadere

bepalingen worden opgenomen voor de uitvoering van

deze statuten en kunnen voorts onderwerpen worden

geregeld, waarbij in deze statuten niet is

voorzien.

K. Statutenwijzigingen

Art. 25. 1. Tot wijziging van de statuten kan alleen

worden besloten op een speciaal daartoe

bijeengeroepen algemene ledenvergadering met

tenminste 2/3 van de geldig uitgebrachte stemmen,
behoudens de nadere Koninklijke goedkeuring

ingevolge de wet.

2, De agenda en het voorstel tot wijziging van de

statuten moeten ten minste 30 dagen vóór de aanvang

van de vergadering aan alle leden en huisgenoot-

leden worden toegezonden.

3. Wijzigingen in art. 2 van deze statuten hebben

onvoorwaardelijke ontbinding van de vereniging ten

gevolge.

L. Ontbinding

Art. 26. 1. lot ontbinding der vereniging, die te

allen tijde kan plaatsvinden, kan alleen worden be-

meeste stemmen verkregen; bij gelijk aantal stemmen

beslist het lot.

8. Besluiten kunnen alleen genomen «orden over

voorstellen, «elke op de agenda van de vergadering

zijn geplaatst.

I. Buitengewone ledenvergadering

Art. 24. 1. Een buitengeuone ledenvergadering moet

«orden gehouden, Indien het bestuur dit «enst of

indien tenminste 10 steagerechtigde leden dit

mensen.

2. In het laatste geval moet de vergadering binnen 6

weken belegd «orden nadat het verlangen daartoe is

kenbaar genaakt, net inachtneaing van de bij

huishoudelijk regleaent voorgeschreven convocatie-

teraijn.

3. Blijft het bestuur in gebreke de sub 2 bedoelde

vergadering bijeen te roepen, dan hebben de

aanvragers het recht dit zelf te doen. Zij benoemen

dan zelf een voorzitter. Op deze vergadering

blijven de statuten en reglementen van de vereniging

geldig.

J. Huishoudelijk regleaent.

Art. 25. 1. Het huishoudelijk reglement wordt

vastgesteld, aangevuld en gewijzigd door de

ledenvergadering. Hat mag geen bepalingen bevatten,
die in strijd zijn met deze statuten.

2. In het huishoudelijk reglement kunnen nadere

bepalingen worden opgenomen voor de uitvoering van

deze statuten en kunnen voorts onderwerpen «orden

geregeld, waarbij in deze statuten niet is voorzien,
en die geen vérstrekkend karakter hebben.

K. Statutenwijzigingen

Art. 26. 1. Tot wijziging van de statuten kan alleen

worden besloten op een speciaal daartoe

bijeengeroepen algemene ledenvergadering met

tenminste 2/3 van de geldig uitgebrachte stemmen

( ;.

2. De agenda en het voorstel tot wijziging van de

statuten moeten ten minste 30 dagen vóór de aanvang

van de vergadering aan alle steagerechtigde leden

worden toegezonden.

3. Wijzigingen in art. 2 van deze statuten hebben

onvoorwaardelijke ontbinding van de vereniging ten

gevolge.

L. Ontbinding

Art. 27. 1. Tot ontbinding von de vereniging, die te

allen tijde kan plaatsvinden, kan alleen worden be-



-38-

sloten In een speciaal daartoe bijeengeroepen

algemene ledenvergadering net tenminste 2/3 der

geldig uitgebrachte stemmen, mits in deze

vergadering ten minste de helft der gewone en

huisgenoot-leden aanwezig is.

2. Indien op deze vergadering niet ten minste de

helft der gewone en huisgenoot-leden aanwezig is,

wordt een tweede vergadering belegd op een termijn

van ten minste 4 weken na de eerste

liguidatievergaderlng, in welke met 2/3 der

uitgebrachte stemmen tot ontbinding kan worden

besloten.

3. In geval van ontbinding bepaalt de algemene

ledenvergadering de wijze, waarop de liquidatie zal

plaatsvinden en hetgeen met een eventueel batig

saldo en .de bezittingen van de vereniging zal

geschieden, zulks met inachtneming van artikel 1702

B.W. Eventueel grondbezit van de vereniging moet te

allen tijde worden overgedragen aan een vereniging
voor natuur- of landschapsbescherming.

n. Slotbepalingen

Art. 27. Het bestuur beslist In gevallen, aaarin

statuten en huishoudelijk reglement niet voorzien,

en beslist over geschillen, over de uitleg daarvan

gerezen. Hiervan bestaat beroep op de eerstvolgende

algemene ledenvergadering.

Goedgekeurd bij Koninklijk besluit dd. 15 januari
1968 nr. 69

sloten In een speciaal daartoe bijeengeroepen
algemene ledenvergadering met tenminste 2/3 van de

geldig uitgebrachte stemmen, mits in deze

vergadering ten minste de helft van de

steagerechtigde leden aanwezig is.

2. Indien op deze vergadering niet ten minste de

helft vah de steagerechtigde leden aanwezig is,

wordt een tweede vergadering belegd op een termijn
van ten minste 4 weken na de eerste

liguidatievergadering, in welke iet 2/3 van de

uitgebrachte stemmen tot ontbinding kan worden

besloten.

3. In geval van ontbinding bepaalt de algemene

ledenvergadering de wijze waarop de liquidatie zal

plaatsvinden en hetgeen met een eventueel batig
saldo en de bezittingen van de vereniging zal

geschieden, zulks met inachtneming van artikel 1702

B.U. Eventueel grondbezit van de vereniging moet te

allen tijde worden overgedragen aan een vereniging

voor natuur- of landschapsbescherming. Het recht tot

uitgeven van het wetenschappelijk tijdschrift en

alle bij de vereniging berustende auteursrechten

vervallen aan de uitgever, of kunnen aan een

uitgever worden overgedragen, die gerechtigd is het

wetenschappelijk tijdschrift onder dezelfde noaa

voort te zetten.

H. Slotbepalingen

Art. 28. Het bestuur beslist in gevallen, waarin

statuten en huishoudelijk reglement niet voorzien.

Hiervan bestaat beroep op de eerstvolgende algemene

ledenvergadering. Betreft het echter een ingrijpende

kwestie, of ontsloot er verschil van aening over de

uitleg van statuten en/of huishoudelijk regleaent,

dan aoet een regleaentscoaaJssie worden aangesteld,
die de ledenvergadering zal adviseren.

Goedgekeurd

Hij bekend,

De Hinistcr van Justitie a.i.,

namens de Hlnister:

Het hoofd van de Hoofdafdeling

Privaatrecht,
Th. v. Sasse+v.+Ysselt.
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HUISHOUDELIJK REGLEMENT

VAN DE WERKGROEP VOOR TERTIAIRE EN KUARTAIRE

GEOLOGIE, GOEDGEKEURD OP DE ALGEMENE

LEDENVERGADERING VAN 17 FEBRUARI 1968 TE ROTTERDAM.

A. Naam

Art. 1. De vereniging draagt de naam van: Werkgroep

voor Tertiaire en Kwartaire Geologie, en wordt in

dit reglement aangeduid als; de vereniging.

B. Leden, ereleden en corresponderende leden

Art. 2. Leden kunnen zijn allen, die instemmen met

het doel van de vereniging, zoals omschreven in art.

2 van de statuten.

Art. 3-1. Zij die wensen als gewoon of huisgenootlid
toe te treden tot de vereniging, melden zich bij de

secretaris van de vereniging. Nadat het bestuur over

de toelating heeft beslist draagt de secretaris er

zorg voor dat het adspirant-lid van deze beslissing

op de hoogte wordt gesteld en dat naam en adres aan

de penningmeester en de redacteur bekend worden. De

redacteur draagt zorg voor een spoedige toezending

van de reeds verschenen publicaties en uitgaven van

het jaar waarin het nieuwe lid zich heeft opgegeven.

De penningmeester draagt er voorts zorg voor dat na

ontvangt van de contributie een lidmaatschapskaart
wordt toegezonden.

2. Corresponderende leden en ereleden zoals

omschreven in art. 7 van de statuten «orden op

voordracht van het bestuur op de algemene

ledenvergadering benoemd. Een voorstel hiertoe moet

tesamen met de agenda van de ledenvergadering «orden

aangekondigd en gemotiveerd.

C. Geldmiddelen

Art. 4-1. De contributie van de vereniging wordt op

voordracht van het bestuur door de ledenvergadering

bepaald.

2. De contributie bedraagt Fl. 12,50 voor leden, Fl.

5.- voor huisgenootleden. De minimum donatie is Fl.

10.-

Art. 5-1. Ieder lid, zoals omschreven in art. 7 van

de statuten, verplicht zich tot het voldoen van de

door de led En ;rgadering vastgestelde contributie en

wel voor 1 maart van dat boekjaar waarover de

contributie moet worden betaald.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

VAN DE UERK6R0EP VOOR TERTIAIRE EN KUARTAIRE

GEOLOGIE, GOEIOEKEURD OP DE ALGENENE

LEDENVERGADERING VAN 17 FEBRUARI 1968 TE ROTTERDAM,
GEWIJZIGD DOOR DE ALGENENE LEDENVERGADERING VAN

ETC. ETC.

A. Naam

Art, 1. De vereniging draagt de naam van: Berkgroep

voor Tertiaire en Kwartaire Geologie, en wordt in

dit reglement aangeduid als: de vereniging,

B.Gewone, huisgenoot-, jeugd-, senioren- en ereleden

Art. 2. Leden kunnen zijn allen, die instemmen met

het doel van de vereniging, zoals omschreven in art.

2 van de statuten.

Art. 3. 1. Zij die wensen als gewoon, huisgenoot-,

jeugd- of seniorenlid toe te treden tot de

vereniging, melden zich bij de secretaris van de

vereniging. Deze wens wordt gewoonlijk ingewilligd,
behoudens in gevallen zoals otschreven in art. 10

lid 5 en 6 van di statuten. De secretaris draagt

zorg voor een spoedige toezending van de reeds

verschenen publicaties en uitgaven van het jaar

waarin het nieuwe lid zich heeft opgegeven. De

penningmeester draagt er zorg voor dat na ontvangst

van de contributie desgewenst een lidmaatschapskaart

wordt toegezonden.

C. Geldmiddelen

Art. 4, 1. De contributie van de vereniging wordt op

voordracht van het bestuur door de ledenvergadering

bepaald.

2, De contributie bedraagt FI. 42,50 voor gewone

leden, FI. 7 ,50 (zonder abonneient op 'Afzettingen')
of Fl. 70.-- (bèt 'Afzettingen') voor huisgenoot-

leden en Fl. JO.-- voor Jeugdleden. Aan senioren-

leden vordt op hun verzoek een korting van 25% ver-

leend op het contributiebedrag voor gewone leden, De

Biniaut. donatie is FI. JO,— voor natuurlijke

personen en FI. 60.— voor rechtspersonen en

instellingen.

Art. 5. 1. Ieder lid, zoals oaschreven in art. 7 van

de statuten, verplicht zich tot het voldoen van de

door de ledenvergadering vastgestelde contributie en

wel voor 1 maart van dat boekjaar waarvoor de

contributie moet worden betaald.
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2. Slechts in bijzondere gevallen kan van het

bepaalde in lid 1 «orden afgeweken. Een verzoek

hiertoe moet schriftelijk aan het bestuur van de

vereniging kenbaar genaakt «orden en «el voordat

bovengenoemde termijn is verstreken. Uitstel van

contributiebetaling kan slechts «orden verleend tot

1 maand voor de afsluiting van het boekjaar

waarover de contributie betaald moest zijn.

3. Is geen contributie ontvangen en. is geen

schriftelijk verzoek tot uitstel bij het bestuur

ontvangen dan kan art. 10 van de statuten van

toepassing «orden.

4. Als betalingsbewijs van de contributie wordt door

de penningmeester aan de leden en huisgenootleden

een bewijs van lidmaatschap toegezonden, dat geldig

is over één jaar, volgend op het jaar waarover van

het betreffende lid de laatste contributie

ontvangen is. Donateurs ontvangen geen

lidmaatschapskaart.

Art. 6. De gelden worden besteed voor het nastreven

van het In art. 2 van de statuten vermelde doel, in

het bijzonder voor:

a. het uitgeven van een mededelingenblad en andere

publicaties

b. het voeren van propaganda

c. het stimuleren en uitvoeren van onderzoekingen
d. het onderhouden van een bibliotheek

e. het voeren van de correspondentie van de

vereniging
f. het vergoeden van reis- en verblijfkosten van

bestuursleden en assistenten, voor zover de reis in

het belang van de vereniging is gemaakt

g. het vergoeden van reis- en verblijfkosten aan de

door het bestuur in het belang van de vereniging

uitgenodigde personen, behoudens t.b.v. kampen en

excursies

h. alle kosten die verder in het belang van de

vereniging en het gestelde doel gemaakt worden.

Art. 7-1. Kosten gemaakt in het belang van

werkkampen van de vereniging moeten zoveel mogelijk

uit de kampkas worden bestreden.

2, Voor het aangaan van een geldlening is de

machtiging van de ledenvergadering vereist.

D. Hededellngenblad en andere publicaties.

Art. 8. Het bestuur van de vereniging verplicht zich

tot het onderhouden van contact met de leden en

donateurs door middel van een mededelingenblad.

Art 9-1. Het mededelingenblad van de vereniging
wordt de leden, donateurs, ereleden en

corresponderende leden gratis toegezonden. Voor

2. Slechts in bijzondere individuele gevallen kan

van het bepaalde in lid 1 worden afgeweken. Een

verzoek hiertoe moet schriftelijk aan het bestuur

van de vereniging kenbaar gewaakt worden en wel

voordat bovengenoemde termijn is verstreken. Uitstel

van contributiebetaling kan slechts worden verleertd

tot 1 maand voor de afsluiting van het boekjaar
waarover de contributie betaald moest zijn.
3. Is geen contributie ontvangen en is geen

schriftelijk verzoek tot uitstel bij het bestuur

ontvangen dan kan art. 10 van de statuten van

toepassing worden,

4. Als betalingsbewijs van de contributie wordt door

de penningmeester aan de gewone, huisgenoot-,

jeugd- en seniorenleden desgewenst een bewijs van

lidmaatschap toegezonden, dat geldig is over het

lopende boekjaar. Donateurs ontvangen geen

lidmaatschapskaart.

Art. 6. De gelden worden besteed voor het nastreven

van het in art. 2 van de statuten vermelde doel, in

het bijzonder voor:

a. het (doen) uitgeven van een wetenschappelijk,

tijdschrift, een contactblad en andere publicaties

b. het voeren van propaganda

c. het stimuleren en uitvoeren van onderzoekingen
d. het onderhouden van een bibliotheek

e. het voeren van de correspondentie van de

vereniging
f. het vergoeden van onkosten van bestuurs -

en

coBsissleieden en assistenten, voor zover deze in

het belang van de vereniging zijn gemaakt

g. het vergoeden van onkosten aan de door het

bestuur in het belang van de vereniging uitgenodigde

personen. ( )

h. alle overige kosten die verder in het belang van

de vereniging en het gestelde doel gemaakt worden.

Art. 7. 1. Kosten gemaakt in het belang van

werkkampen en excursies van de vereniging moeten

zoveel mogelijk uit de desbetreffende kas worden

bestreden.

2. Voor het aangaan van een geldlening is de

machtiging van de ledenvergadering vereist.

D. Uetenschappelijk tijdschrift, contactblad en

andere publicaties.

Art. 8. Het bestuur van de vereniging verplicht zich

tot het onderhouden van contact met de leden en

donateurs door middel van een contactblad, genaaid

"Afzettingen Het contactblad van de vereniging
wordt de geuone, huisgenoot-, Jeugd-, senioren- en

ereleden, alsaede de donateurs toegezonden, volgens
het bepaalde in art. 4. 2,

Art 9. 1. Het vetenschappelijk tijdschrift

genaaid "Hededelingen van de Uerkgroep voor

Tertiaire en Kmrtaire Geologie” vordt gratis
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andere publicaties kan een vergoeding «orden

gevraagd.

2. Omtrent de plaatsing van artikelen in het

mededelingenblad of opname in een andere publicatie

namens de vereniging beslist het bestuur.

Wijzigingen in de copy kunnen alleen in overleg met

de auteur plaats vinden.

3. De toezending van de uitgaven van de vereniging

wordt gestaakt aan hen die de geldelijke

verplichtingen als omschreven in art. 5 HR niet

nakomen, ongeacht het bepaalde In art. 8 HR.

Art. 10. .Over het aangaan van ruilabonnementen

beslist het bestuur.

E. Bestuur, commissies en hun verkiezing

Art. 11. De leiding van de vereniging berust bij het

bestuur.

Art. 12-1. Het bestuur bestaat bij voorkeur uit de

volgende leden: voorzitter, secretaris,

penningmeester, redacteur en geologisch secretaris.

2. Het bestuur moet uit ten minste drie leden

bestaan, waaronder voorzitter, secretaris en

penningmeester.

3. Bulten het bepaalde in art. 12-1 HR kan het

bestuur «orden uitgebreid net leden.

4. Het aantal bestuursleden mag nooit neer dan zeven

bedragen.

Art. 13. Het bestuur kan zich in zijn taak laten

bijstaan door assistenten en commissies.

Art. 14. Een bestuurslid kan meerdere functies

tegelijk bekleden, of meerdere assistenten-

«erkzaamheden tegelijk verrichten, mits dit de

oorspronkelijke functie niet benadeelt. De

bestuursleden zijn verplicht elkaar te vervangen in

geval van ziekte of andere verhindering.

Art. 15-1. De voorzitter draagt zorg voor het

algemeen welzijn van de vereniging. Hij roept de

bestuurs- en andere vergaderingen bijeen. Hij heeft

de leiding op bestuursvergaderingen en op de

ledenvergaderingen.

2. De secretaris verzorgt de ledenadministratie,
behandelt de aanmelding van nieuwe leden en

donateurs volgens het bepaalde in art. 3 HR, draagt

toegezonden aan de gewone, Jeugd-, senioren- en

ereleden, oIstede aan de donateurs. Voor andere

publicaties kan een vergoeding Horden gevraagd.

2. Ontrent de plaatsing van artikelen in het

contactblad of opname in het wetenschappelijk

tijdschrift of een andere publicatie notens de

vereniging, beslissen de desbetreffende

redacteuren. Wijzigingen in de copy kunnen alleen in

overleg met de auteur plaats vinden.

3. De toezending van de uitgaven van de vereniging

wordt gestaakt aan hen die de geldelijke

verplichtingen als omschreven in art. 5 HR niet

nakomen, ongeacht het bepaalde in art. 8 HR.

Art. 10. Over het aangaan van ruilabonnementen

beslist het bestuur.

£. Bestuur, commissies en hun verkiezing

Art. 11. De leiding van de vereniging berust bij het

bestuur.

Art. 12. 1. Het bestuur bestaat bij voorkeur uit de

volgende leden: voorzitter, secretaris,

penningmeester, redacteur van het contactblad en een

geologisch secretaris.

2. Het bestuur moet uit ten minste drie leden

bestaan, waaronder voorzitter, secretaris en

penningmeester.

3. Buiten het bepaalde in art. 12. 1. HS kan het

bestuur worden uitgebreid met leden.

4. Het aantal bestuursleden mag nooit meer dan zeven

bedragen.

Art. 13. /. Het bestuur kan zich in zijn taak laten

bijstaan door assistenten en commissies, die niet

noodzakelijk lid van de vereniging behoeven te zijn.
2. Door de jaarlijkse algeiene ledenvergadering
wordt op voordracht van het bestuur een redactie van

het wetenschappelijk tijdschrift benoend. Deze

redactie kan uit teer personen bestaan en behoeft

geen deel uit te naken van het bestuur.

Art. 14. Een bestuurslid kan meerdere functies

tegelijk bekleden, of meerdere assistenten-

werkzaamheden tegelijk verrichten, mits dit de

oorspronkelijke functie niet benadeelt. De

bestuursleden zijn verplicht elkaar te vervangen in

geval van ziekte of andere verhindering.

Art. 15. 1. De voorzitter draagt zorg voor het

algemeen welzijn van de vereniging. Hij roept de

bestuurs- en andere vergaderingen bijeen. Hij heeft

de leiding op bestuursvergaderingen en op de

ledenvergaderingen.

2, De secretaris verzorgt de ledenadministratie,
behandelt de aanmelding van nieuwe leden en

donateurs volgens het bepaalde in art. 3 HR, draagt
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zorg voor de algemene correspondentie van de

vereniging en is verantwoordelijk voor alle

werkzaamheden welke uit zijn taak kunnen

voortvloeien, o.a. het notuleren van de

vergaderingen. Voorts is hij verantwoordelijk voor

de bibliotheek, waarvoor hij een assistent kan

aanwijzen. De secretaris brengt op de

ledenvergadering verslag uit over al zijn verrichte

werkzaamheden in het afgelopen verenlgingsjaar.
3. De penningmeester is belast met de inning van de

contributies en donaties, met het beheer van deze

gelden en hij draagt zorg voor de betaling van

rechtmatige vorderingen van derden. De

penningmeester is verantwoordelijk voor een goede

administratie. Hij brengt op de ledenvergadering

verslag uit over zijn werkzaamheden in het afgelopen

boekjaar en alles wat daarmee samenhangt. In dit

verslag bespreekt hij het gevoerde financieel

beleid. Voor dit beleid is echter het bestuur als

geheel verantwoordelijk. In het verslag van de

penningmeester behoren ten alle tijde voor te komen;

een rekening en verantwoording van alle inkomsten en

uitgaven met vergelijkende cijfers van het vorig

boekjaar. De kas wordt aan het eind van ieder

boekjaar en bij tussentijdse overdracht afgesloten
en de kascommissie ter controle aangeboden.

4. De redacteur verzorgt het mededelingenblad en

eventuele andere publicaties. Hij kan zich laten

bijstaan door assistenten en is verantwoordelijk

voor alle zaken die publicaties en andere uitgaven
van de vereniging betreffen. Hij is echter niet

aansprakelijk voor de inhoud van de geplaatste

artikelen. Hij brengt op de ledenvergadering verslag
uit over de werkzaamheden en resultaten van het

afgelopen verenigingsjaar.

5. De geologisch secretaris is belast met het

organiseren van excursies en werkkampen en is voorts

belast net het beheer van kamp- en ander materiaal,

waarvoor hij een assistent kan aanwijzen. Hij brengt

over zijn werkzaamheden verslag uit op de

ledenvergadering.

6. Een lid in het bestuur kan één of meerdere

bestuursleden in hun taak bijstaan. Voorts kunnen

leden In het bestuur worden verkozen voor speciale
functies. Alleen een lid dat voor een speciale

functie is verkozen brengt op de ledenvergadering

verslag uit over zijn werkzaamheden.

7. De verantwoordelijkheid van de door een assistent

uitgevoerde werkzaamheden berust bij het betrokken

bestuurslid.

Art. 16-1. Voor de controle van de financiën wordt

een kaskomnissie benoemd, bestaande uit twee

meerderjarigen, niet behorende tot één gezin en geen

deel uitmakend van het bestuur van de vereniging. De

leden van de kascoramissle behoeven geen lid of

donateur van de vereniging te zijn.

zorg voor de algemene correspondentie van de

vereniging en is verantwoordelijk voor alle

werkzaamheden welke uit zijn taak kunnen

voortvloeien, o.a. het convoceren en notuleren van

de vergaderingen. Voorts is hij verantwoordelijk

voor de bibliotheek, waarvoor hij een assistent kan

aanwljzbn. De secretaris brengt op 'de
ledenvergadering verslag uit over al zijn verrichte

werkzaamheden in het afgelopen vercnigingsjaar.
3. De penningmeester is belast met de inning van de

contributies en donaties, met het beheer van deze

gelden en hij draagt zorg voor de betaling van

rechtmatige vorderingen De penningmeester is

verantwoordelijk voor een goede administratie. Hij

brengt op de ledenvergadering verslag uit over zijn
werkzaamheden in het afgelopen boekjaar en alles wat

daarmee samenhangt. In dit verslag bespreekt hij het

gevoerde financieel beleid. Voor dit beleid is

echter het bestuur als geheel verantwoordelijk. In

het verslag van de penningmeester behoren te allen

tijde voor te komen: een rekening en verantwoording
van alle inkomsten en uitgaven met vergelijkende

cijfers van het vorig boekjaar, alsMede de

oorspronkelijke begroting. De kas wordt aan het eind

van ieder boekjaar en bij tussentijdse overdracht

afgesloten en de kascommissie ter controle

aangeboden.

4. De redacteur verzorgt het contactblad Hij
kan zich laten bijstaan door assistenten en is

verantwoordelijk voor alle zaken die het

contactblad van de vereniging betreffen. Hij is

echter niet aansprakelijk voor de inhoud van de

geplaatste berichten of artikelen. De redacteur

draagt zonodig zorg voor uitvoering van het bepaalde
in art. 15. 2. van de statuten. Hij brengt op de

ledenvergadering verslag uit over de werkzaamheden

en resultaten van het afgelopen vercnigingsjaar.
5. De geologisch secretaris is belast met het

organiseren van excursies en werkkampen en is voorts

belast met het beheer van kamp- en ander materiaal,
waarvoor hij een assistent kan aanwijzen. Hij brengt

over zijn werkzaamheden verslag uit op de

ledenvergadering.

6. Een lid van het bestuur kan één of meerdere

bestuursleden In hun taak bij staan. Voorts kunnen

leden in het bestuur worden verko2en voor speciale

functies. Alleen een lid dat voor een speciale

functie is verkozen brengt op de ledenvergadering
verslag uit over zijn werkzaamheden.

7. De verantwoordelijkheid van de door een assistent

uitgevoerde werkzaamheden berust bij het betrokken

bestuurslid.

Art. 16, 1. Voor de controle van de financiën wordt

een kaskonoissie benoemd, bestaande uit twee

meerderjarigen, niet behorende tot één gezin en

zijnde geen huisgenoten, en geen deel uitmakend van

het bestuur van de vereniging. De leden van de

kascommissie behoeven geen lid of donateur van de

vereniging te zijn.
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2. De kascoaaissie heeft de taak en de rechten als

oaschreven in art. 16 lid 3 en k van de statuten. De

kascoaaissie voert ook een controle uit bij

tussentijdse overdracht van het penningaeester-

schap. De kascoaaissie brengt op de

ledenvergadering advies uit oatrent de décharge van

de aet financieel beheer belaste functionarissen.

3. Voorts heeft de kascoaaissie een adviserende stea

in het financieel beleid. Hordt het beleid of het

beheer door hen niet in orde bevonden of zelfs niet

verantwoord geacht dan hebben zij het recht een

buitengewone ledenvergadering bijeen te roepen of

het op de Jaarlijkse algeaene ledenvergadering

aanhangig te aaken. Het oordeel van de ledenverga-

dering is .bindend.

Art. 17. Voor ingrijpende wijzigingen in de statuten

of in het huishoudelijk reglement wordt op de

ledenvergadering een reglementencommissie benoemd.

De reglementencommlssie overweegt de wensen van het

bestuur en die van de vergadering en brengt
daarover advies uit aan de vergadering. De mening
van de ledenvergadering is bindend, net inachtneming
van het bepaalde in art. 41, lid 3 HR.

Art. 18-1. Door de ledenvergadering of door het

bestuur kunnen voorts commissies worden beneend

waarin dit reglement niet voorziet. De

kandidaatstelling en benoeming is mogelijk staande

de vergadering.

2. Staande de vergadering kan een stencomnissle

worden benoemd. De kandidatuur kan niet geschieden

door het bestuur of door de vergadering, De

commissie wordt gevormd door twee niet-leden of

leden ouder dan 21 jaar, die zich na een verzoek van

de voorzitter aan de aanwezigen vrijwillig melden.

De werkwijze van de commissie wordt nader omschreven
in art. 35 HR.

2. De kascoaaissle heeft de taak en de rechten als

ouschreven in art. 16 lid 3 en 4 van de statuten. De

kascoBBissie voert ook een controle uit bij

tussentijdse overdracht van het penningBeesterschap
of op verzoek van een (buitengewone) ledenver-

gadering. De kascoBBissie brengt op de

ledenvergadering advies uit oatrent de décharge van

de aet financieel beheer belaste functionarissen.

3. Voorts heeft de kascoBBissie een adviserende stea

in het financieel beleid. Hordt het beleid of het

beheer door hen niet in orde bevonden of zelfs niet

verantwoord geacht dan hebben zij het recht een

buitengewone ledenvergadering bijeen te roepen of

het op de (...) ledenvergadering aanhangig te waken.

Het oordeel van de ledenvergadering is bindend.

4. De redactie van het wetenschappelijk tijdschrift
droogt zorg voor het regeltatig verschijnen van het

tijdschrift, bij voorkeur vier keer per jaar, en

draagt zorg voor de andere publicaties. Zij

onderhoudt contacten net de auteurs en zorgt voor de

overdracht van het auteursrecht aan de vereniging,
zoals bepaald in art. 15. 2. van de statuten.

Bovendien onderhoudt zij contacten net derden die

betrokken zijn bij de uitgave van het wetenschap-

pelijk tijdschrift en de overige publicaties. Voor

financiële zaken treedt zij in overleg iet de

penningneester van de vereniging, die de financiële

eindverantwoordelijkheid heeft.

5. De door de jaarlijkse olgeiene ledenvergadering
benoeide functionarissen, welke geen deel uitmiken

van het bestuur, zoals dat o.a. aet de redactie van

het wetenschappelijk tijdschrift bedoeld in lid 4

het geval kan zijn, brengen verslag uit op de

jaarlijkse algeeene ledenvergadering. Dit verslag
otvat het beleid en overige werkzaatheden. De

financiële verantwoording van deze functionarissen

vindt plaats in het verslag van de penningaeester.

Art. 17. Voor ingrijpende wijzigingen in de statuten

of in het huishoudelijk regleaent wordt op de

ledenvergadering een regleaentcncoaaissie benoetd.

De reglementencoQBissie overweegt de wensen van het

bestuur en die van de vergadering en brengt daarover

advies uit aan de vergadering. De aening van de

ledenvergadering is bindend, aet inachtneaing van

het bepaalde in art. Al, lid 3 H8.

Art. 18. 1. Door de ledenvergadering of door het

bestuur kunnen voorts commissies «orden benoemd

«aarin dit reglement niet voorziet. De

kandidaatstelling en benoeming is «ogelijk staande

de vergadering.

2. Staande de vergadering kan een steacoaaissie

«orden beneend. De kandidatuur kan niet geschieden

door het bestuur of door de vergadering. De

coaaissie wordt gevorad door twee niet-leden of

leden ouder dan 18 jaar, die zich na een verzoek van

de voorzitter aan de aanwezigen vrijwillig melden.

De werkwijze van de commissie wordt nader omschreven
in art. 35 HE.
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3. Alle bestuurs- en commissieleden zijn

verantwoording schuldig aan het lichaam dat hen

heeft benoemd of ingesteld.

Art. 19-1. De kandidaatstelling van de

bestuursleden en van de kas- en reglementscommissle

geschiedt door het bestuur. De kandidatuur moet in

de agenda van de ledenvergadering vermeld worden.

2. Iedere kandidaatstelling moet schriftelijk

geschieden en voorzien zijn van een bereidverklaring
van de kandidaat.

Art. 20-1. Bestuursleden worden door de

ledenvergadering voor de tijd van twee jaar

verkozen, bij meerderheid van stemmen.

2. Ieder jaar treden ten minste twee bestuursleden

af. Zij zijn terstond herkiesbaar.

3. De voorzitter en de secretaris kunnen nooit

tegelijk aftreden.

4. Bij moeilijkheden die zich kunnen voordoen bij
een belangrijk tekort aan kandidaten, geldt het

bepaalde in art. 12-2 HF. De ledenvergadering
beslist dan over een regeling die afwijkt van het

bepaalde in art. 20 lid 1-3 HE.

Art. 21-1. Een groep van tenminste 10 leden heeft

het recht voor of staande de vergadering een

tegenkandidaat te stellen. De ledenvergadering
beslist hierover bij gewone meerderheid van

stemmen. Is een kandidaat eenmaal verkozen dan is

dit onherroepelijk.

2. Een groep van tenminste 5 leden heeft tot aan de

sluiting van de ledenvergadering het recht een

kandidaat te stellen voor een vacature in het

bestuur. Deze wordt door de ledenvergadering met

gewone meerderheid van stemmen verkozen.

3. Een kandidatuur of tegenkandldatuur, als bedoeld

in lid 1 en 2, kan slechts schriftelijk worden

gesteld met vermelding van de functie, waarvoor deze

bedoeld is. Het moet zijn ondertekend door het

vereiste aantal leden. Het bepaalde in art. 19 lid 3

HH is van toepassing.

4. Per keer kan slechts één kandidaat of

tegenkandidaat «orden gesteld. Bij neerdere gevallen
moet steeds dezelfde procedure worden gevolgd.
5. Ieder lid kan voor dezelfde functie slechts de

indiening van één kandidaat of tegenkandidaat

steunen. De stemcommlssie heeft de taak hierop toe

te zien.

6. Indien voor een functie slechts één kandidaat is

gesteld, Is dez° verkozen, tenzij 3/4 van de

aanwezige leden op de vergadering zich hiertegen
verzet. Dit dient kenbaar te worden gewaakt door een

geldige notie. Wordt de kandidaat afgewezen dan

3. Alle bestuurs- en commissieleden zijn

verantwoording schuldig aan het lichaam dat hen

heeft benoemd of ingesteld.

Art. 19. 1. Elke vakature in bestuur of couissie
toet in de agenda van de jaarlijkse algetene leden-

vergadering verteld worden.

2, De kandidaatstelling van bestuurs- en comis-

sieleden, en functionarissen geschiedt door het

bestuur. Indien togelijk worden de noten van de

kandidaten In de agenda van de Jaarlijkse algetene

ledenvergadering bekend getaakt. Zonodig kan het

bestuur staande de vergadering kandidaten

voordragen.

J. Iedere kandidaat toet zich schriftelijk bereid

verklaren de desbetreffende functie te vervullen.

Art. 20. 1. Bestuursleden worden door de

ledenvergadering voor de tijd van twee jaar

verkozen, bij meerderheid van stemmen.

2. Ieder jaar treden ten minste twee bestuursleden

af. Zij zijn terstond herkiesbaar.

3. De secretaris en de penningteester treden bij
voorkeur niet tegelijk af.

4. Bij moeilijkheden die zich kunnen voordoen bij
een belangrijk tekort aan kandidaten, geldt het

bepaalde in art. 12. 2. HR. De ledenvergadering
beslist dan over een regeling die afwijkt van het

bepaalde in art. 20 lid 1-3 HR.

Art. 21. 1. Een groep van tentinste 5 leden heeft

het recht voor of staande de vergadering een

kandidaat of tegenkandidaat te stellen. De

ledenvergadering beslist hierover bij -gewone

meerderheid van stemmen. Is een kandidaat eenmaal

verkozen dan is dit onherroepelijk.

( ).

2. Een kandidatuur of tegenkandldatuur, als bedoeld

in lid I, kan slechts schriftelijk worden gesteld
met vermelding van de functie, waarvoor deze bedoeld

is en moet zijn ondertekend door het vereiste aantal

leden. Het bepaalde in art. 19 lid 3 HR is van

toepassing.

J. Per keer kan slechts één kandidaat of

tegenkandidaat «orden gesteld. Bij meerdere gevallen
moet steeds dezelfde procedure «orden gevolgd.
4. Ieder lid kan voor dezelfde functie slechts de

indiening van één kandidaat of tegenkandidaat
steunen. De stemcommissle heeft de taak hierop toe

te zien.

5. Indien voor een functie slechts één kandidaat is

gesteld, is deze verkozen, tenzij 3/4 van de

aanwezige leden op de vergadering zich hiertegen
verzet. Dit dient kenbaar te «orden gemaakt door een

geldige motie. Hordt de kandidaat afgewezen dan
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blijft de functie vakant en geldt art. 21 lid 1 HR.

7. Bij tussentijdse vacatures vult het bestuur

zichzelf tijdelijk aan. De tijdelijk aangestelde

functionaris treedt af op de eerstkomende

ledenvergadering. Het bestuur mag een noodzakelijke

verschuiving van functies doen plaatsvinden. Een en

ander moet in het mededelingenblad van de

vereniging worden gepubliceerd.

8. Bij een vacature in de kas- of reglements-

coramissie vult deze commissie zichzelf aan.

F. ledenvergaderingen

Art. 22. De ledenvergadering is de hoogste instantie

in de vereniging.

Art. 23-1. Ledenvergaderingen «orden onderscheiden

in:

a. huishondelijke of algemene ledenvergaderingen,
zoals bedoeld in art. 21 van de statuten

b. buitengewone ledenvergaderingen, zoals bedoeld in

art. 23 van de statuten.

2. Op buitengewone ledenvergaderingen zijn de

statuten en reglementen der vereniging van

toepassing.

Art. 24. Ledenvergaderingen worden bijeengeroepen
wanneer:

a. het bestuur dit noodzakelijk acht

b. volgens het bepaalde in art. 21 van de statuten

c. volgens het bepaalde in art. 23 van de statuten.

Art. 25-1. Van iedere ledenvergadering dienen tijd,
plaats en agenda tenminste 14 dagen voor de aanvang

van de vergadering schriftelijk aan de leden bekend

gemaakt te «orden.

2. Bij dit schrijven dienen de verslagen van de

bestuursleden en de begroting gevoegd te worden.

3. Op de agenda dienen alle te behandelen punten

geplaatst te morden en moeten tevens de gestelde
kandidaten voor vacatures In het bestuur en

kascommissie vermeld te zijn. Indien op de agenda
een ingrijpende reglements- of statutenwijziging is

geplaatst dienen de kandidaten voor de

reglementscommissie vermeld te worden.

Art. 26-1. Een ledenvergadering Is slechts geldig

wanneer tenminste 20 leden aanwezig zijn, waarbij de

bestuursleden oeegerekend mogen worden.

2. Indien dit aantal niet bereikt kan worden, moet

een tweede vergadering uitgeschreven worden. Voor

deze tweede vergadering is art. 25 HR geheel van

toepassing. Een minimum aantal leden is voor deze

vergadering niet vereist.

Art. 27. Recht van toegang tot de vergaderplaats
hebben alle leden, huisgenootleden, donateurs,
vertegenwoordigers van verenigingen waarmee een

blijft de functie vacant en geldt art. 21 lid 2 HR.

6. Bij tussentijdse vacatures vult het bestuur

zichzelf aan. Het ad interit aangestelde bestuurslid

treedt af op de eerstkomende ledenvergadering. Het

bestuur mag een ( ) verschuiving van functies

doen plaatsvinden. Een en ander moet in het

contactblad van de vereniging «orden gepubliceerd.

7. Bij een tussentijdse vacature in de kas- of

reglementencommissie vult deze commissie zichzelf

aan.

F. Ledenvergaderingen

Art. 22. De ledenvergadering is de hoogste Instantie

in de vereniging.

Art. 23. 1. Ledenvergaderingen «orden onderscheiden

in;

a. huishoudelijke en algemene ledenvergaderingen,
toals bedoeld in art. 22 van de statuten

b. buitengewone ledenvergaderingen, zoals bedoeld in

art. 24 van de statuten.

2. Op alle ledenvergaderingen zijn de statuten en

reglementen van de vereniging van toepassing.

Art. 24. Ledenvergaderingen «orden bijeengeroepen;

a. vanneer het bestuur dit noodzakelijk acht

b. volgens het bepaalde in art. 22 van de statuten

c. volgens het bepaalde in art. 24 van de statuten.

Art. 25. 1. Van iedere ledenvergadering dienen tijd,

plaats en agenda tenminste 14 dagen voor de aanvang
van de vergadering schriftelijk aan de leden bekend

gemaakt te worden. Het soort ledenvergadering Is

bepaald in art. 22 en 24 van de statuten en dient

nede geconvoceerd te vorden.

2. Bij de convocatie van de jaarlijkse algetene

ledenvergadering dienen de verslagen van de

bestuursleden en de begroting gevoegd te uorden.

( ).

Art. 26. 1. Een ledenvergadering is slechts geldig

wanneer tenainste 20 leden aanwezig zijn, waarbij de

bestuursleden neegerekend mogen worden.

2. Indien dit aantal niet bereikt kan worden, moet

een tweede vergadering uitgeschreven worden. Voor

deze tweede vergadering is art. 25 HR geheel van

toepassing. Een minimum aantal leden is voor deze

vergadering niet vereist.

Art. 27, Recht van toegang tot de vergaderplaats

hebben alle gewone, huisgenoot-, jeugd-, senioren-

en ereleden, alsaede donateurs en vertegenwoordigers
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soBermerking bestaat, en genodigden van het

bestuur.

Art. 28. Alle leden en huisgenootleden hebben het

recht aan de discussies deel te nemen. In het belang

van de goede orde kan de voorzitter Iemand het woord

weigeren of ontnemen. Indien dit woord de directe

gang van zaken betreft kan het desgewenst als "woord

van orde" voorrang genieten boven alle andere

discussies.

Art. 29-1. De leiding van de vergadering berust bij
het bestuur, bij monde van de voorzitter en bij
ontstentenis van deze bij een door het bestuur

aangewezen plaatsvervanger.

2. Wanneer, het bestuur zich gedwongen acht af te

treden, dient de voorzitter de vergadering te

blijven leiden, of een ander lid daarvoor aan te

wijzen.

Art. 30-1. Indien de gang van zaken daartoe

aanleiding geeft kan de voorzitter, eventueel op

verzoek van één der leden, de ledenvergadering

schorsen voor ten hoogste een half uur.

2. Indien noodzakelijk kan de schorsing door het

bestuur of door tenminste vijf leden worden

verlengd.

3. Indien een schorsing langer duurt dan 2 uur dient

een nieuwe vergadering te worden uitgeschreven,

volgens het bepaalde in art. 25 en 26 HR. Plaats en

datum moeten echter tenminste drie dagen tevoren

schriftelijk aan de leden bekend gemaakt worden.

Art, 31-1. Een groep van tenminste 5 leden heeft het

recht een voorstel betreffende de gang van zaken op

de lopende vergadering schriftelijk in te dienen.

Het voorstel moet door de voorzitter in behandeling
«orden genomen.

2. Een groep van tenminste 5 leden heeft het recht

door middel van een schriftelijk ingediende motie

een oordeel of zienswijze van de vergadering te

vragen. Indien de motie de directe gang van het

vergaderen betreft, kan deze voorzien van het "motie

van orde" de voorrang genieten boven alle andere

discussies.

3. Over een voorstel of motie kan worden beslist

door hand opsteken of door stemming; het laatste

vindt plaats indien één van de leden dit wenst.

Art. 32. Een eenmaal in de ledenvergadering

afgehandeld onderwerp kan in dezelfde vergadering
niet opnieuw in behandeling genomen worden, tenzij

er een onregelmatigheid in de behandeling heeft

plaatsgevonden of 3/4 van de leden dit wenst.

G. Stemrecht en styling

Art. 33-1. Het stemrecht wordt door de aanwezige
leden en huisgenootleden persoonlijk en naar

van verenigingen waarmee een samenwerking bestaat,

en genodigden ( ).

Art. 28. Alle gewone-, huisgenoot-, jeugd-,
senioren- en ereleden hebben het recht aan de

discussies deel te nemen. In het belang van de goede
orde kan de voorzitter iemand het woord weigeren of

ontnemen. Indien dit woord de directe gang van zaken

betreft kan het desgewenst ais "woord van orde"

voorrang genieten boven alle andere discussies.

Art. 29. 1. De leiding van de vergadering berust bij
het bestuur, bij monde van de voorzitter en bij zijn

afwezigheid bij een door het bestuur aangewezen

plaatsvervanger.

2. Wanneer het bestuur zich gedwongen acht af te

treden, dient de voorzitter de vergadering te

blijven leiden, of een ander lid daarvoor aan te

wijzen.

Art. 30. 1. Indien de gang van zaken daartoe

aanleiding geeft kan de voorzitter, eventueel op

verzoek van één der leden, de ledenvergadering

schorsen voor ten hoogste een half uur.

2. Indien noodzakelijk kan de schorsing door het

bestuur of door tenminste vijf leden worden

verlengd.

3. Indien een schorsing langer duurt dan 2 uur dient

een nieuwe vergadering te worden uitgeschreven,

volgens het bepaalde in art. 25 en 26 HR. Plaats en

datum moeten echter tenminste zeven dagen tevoren

schriftelijk aan de leden bekend gemaakt worden.

Art. 31. 1. Een groep van tenminste 5 leden heeft

het recht een voorstel betreffende de gang van zaken

op de lopende vergadering schriftelijk in te dienen.

Het voorstel moet door de voorzitter in behandeling
«orden genomen.

2. Een groep van tenminste 5 leden heeft het recht

door middel van een schriftelijk ingediende motie

een oordeel of zienswijze van de vergadering te

vragen. Indien de motie de directe gang van het

vergaderen betreft, kan deze voorzien van het "motie

van orde" de voorrang genieten boven alle andere

discussies.

3. Over een voorstel of motie kan «orden beslist

door hand opsteken of door stemming; het laatste

vindt plaats indien één van de leden dit «enst.

Art. 32. Een eenmaal in de ledenvergadering

afgehandeld onderwerp kan in dezelfde vergadering
niet opnieuw in behandeling genomen worden, tenzij
er een onregelmatigheid in de behandeling heeft

plaatsgevonden of 3/4 van de op de vergadering

oamtezige leden dit wenst.

C. Stemrecht en stemming

Art. 33. 1. Het stemrecht wordt door de deelneaers

aan de vergadering, zoals genoeed in art. 28 HR,
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eigen geweten nitgeoefend. Ieder aanwezig lid of

huisgenootlid brengt één stem uit.

2. De leden van het bestuur brengen geen sten uit.

Het bestuur brengt bij monde van de voorzitter

slechts één stem uit.

3. Hen is slechts stemgerechtigd wanneer men geen

schulden aan de vereniging heeft, behoudens het

bepaalde in art. 5-2 HR.

Art. 34. Over personen wordt schriftelijk gestemd.

Over zaken wordt mondeling gestemd of indien

tenminste één lid dit wenst schriftelijk.

Art. 35. Voor de stemming moet een stembureau «orden

gevormd, .bestaande uit een stemcommissie zoals

©inschreven in art. 18-2 HR. Dit verzamelt de

stemmen, verricht de telling en maakt de uitslag

bekend. Bij een geconstateerde onregelmatigheid
vindt herstemming plaats.

Art, 36. Staken de stemmen dan vindt herstemming
plaats. Staken de stemmen opnieuw dan beslist het

bestuur, behoudens als het een voorstel betreft, als

bedoeld in art. 22-6 van de statuten. Wanneer de

stemming personen betreft beslist het lot.

H. Kampen en excursies

Art. 37. 1. Op voorstel van het bestuur of de

ledenvergadering «ordt ieder jaar een werkkamp
gehouden en worden zo mogelijk excursies

uitgeschreven.

2. Ieder lid heeft het recht van deelname aan de

kampen en excursies, mits de contributie over het

lopende jaar is voldaan, behoudens het bepaalde in

art. 5-2 HR.

3. Indien het voor de gang van zaken in het werkkamp
of op de excursies gewenst is, kan het bestuur

overgaan tot het uitnodigen van niet-leden.

Art, 38-1. De vereniging is niet aansprakelijk voor

schade of letsel, door deelnemers aan kampen of

excursies geleden of toegebracht aan derden of aan

het bezit van derden.

2. Het bestuur kan met beheerders of eigenaren van

kamp- en excursieterreinen regelingen treffen over

de excursievoorwaarden of kampeervoorwaarden.
3. De deelnemers zijn verplicht zich te houden aan

de voorwaarden gesteld door het bestuur, kampbestuur
en excursieleiding.
4. Deelnemers kunnen van excursies of uit kampen
uorden verwijderd Indien zij de door de eigenaren of

beheerders van het kamp- of excurslcterrein of door

het bestuur, kampbestuur of excursieleiding gestelde
voorwaarden negeren. Het resterende deel van het

kampgeld wordt in de regel niet teruggegeven.

persoonlijk en naar eigen geselen nitgeoefend.
Iedere aamezige, als boven bedoeld, heeft het recht

één ste « uit te brengen.

2. De leden van het bestuur brengen geen sten uit.

Het bestuur brengt bij monde van de voorzitter

slechts één sten uit.

3. Ben is slechts stemgerechtigd wanneer men geen

schulden aan de vereniging heeft, behoudend het

bepaalde in art. 5-2 HR.

Art, 34. Over personen wordt schriftelijk gestemd.
Over zaken wordt mondeling gestemd of indien

tenminste één lid dit wenst schriftelijk.

Art. 35. Voor de stemming moet een stembureau worden

gevormd, bestaande uit een stemcommissie zoals

omschreven in art. 18-2 HE. Dit verzamelt de

stemmen, verricht de telling en maakt de uitslag
bekend. Bij een geconstateerde onregelmatigheid

vindt herstemming plaats.

Art. 36. Staken de stemmen dan vindt herstemming
plaats. Staken de stemmen opnieuw dan is het

voorstel of de lotie venorpen ( ). Banneer de

stemming personen betreft beslist het lot.

H, Kampen en excursies

Art. 37. 1. Op voorstel van het bestuur of de

ledenvergadering vorden verkkoipen gehouden en

worden zo mogelijk excursies uitgeschreven.

2. Ieder lid heeft het recht van deelname aan de

kampen en excursies, mits de contributie over het

lopende Jaar is voldaan, behoudens het bepaalde in

art. 5-2 Hl.

3. Indien het voor de gang van zaken in het werkkamp
of op de excursies gewenst is, kan het bestuur

overgaan tot het uitnodigen van niet-leden.

Art. 38. 1. De vereniging is niet aansprakelijk voor

schade of letsel, door deelnemers aan kampen of

excursies geleden of toegebracht aan derden of aan

het bezit van derden.

2. Het bestuur kan met beheerders of eigenaren van

kamp- en excursieterreinen regelingen treffen over

de excursievoorwaarden of kampeervoorwaarden.
3. De deelnemers zijn verplicht zich te houden aan

de voorwaarden gesteld door het bestuur, kampbestuur

en excursieleiding.

4. Deelnemers kunnen van excursies of uit kampen

worden verwijderd Indien zij de door de eigenaren of

beheerders van het kamp- of excursieterrein of door

het bestuur, kampbestuur of excursieleiding gestelde

voorwaarden negeren. Het resterende deel van het

kaap- of excursiegeld wordt in de regel niet

teruggegeven.
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I. Slotbepalingen

Art. 39. Dit reglement mag geen bepalingen bevatten

die in strijd zijn net de statuten van de

vereniging.

Art. 40. Het bestuur beslist in alle gevallen

waarin dit reglement niet voorziet en in geschillen

omtrent de interpretatie ervan.

Art. 41-1. Voorstellen omtrent wijziging van dit

reglement moeten in de agenda van de ledenverga-

dering worden omschreven.

2. Voorstellen tot wijziging van dit reglement
kunnen door een groep van tenminste 20X van de leden

tot het einde van het vereniglngsjaar schriftelijk

bij het bestuur ingediend worden.

3. Voorstellen tot wijziging van dit reglement

worden als aangenomen beschouwd wanneer ze tenminste

2/3 van het aantal uitgebrachte geldige stemmen

verkrijgen.

Art. 42. 1. Dit reglement en wijzigingen daarop
treden in werking terstond nadat zij door de

ledenvergadering zijn goedgekeurd en nadat de

Koninklijke goedkeuring op de statuten is verkregen.
2. Iedere wijziging dient schriftelijk aan de leden

bekend gemaakt te worden.

Art. 43. Ieder nieuw lid ontvangt van de secretaris

een exemplaar van de statuten en reglementen.

(UIJZIGIHGEH

Art. 4-2 van het huishoudelijk regieuent, bevattende

de vaststelling van de contributie-bedragen, vend

bij herhaling geuijzigd: voor het eerst in 1969 en

voor het laatst in 1982.)

Voor eensluidend afschrift accoord:

De secretaris (u.g.: A.U. Janssen)

I. Slotbepalingen

Art. 39. Dit reglement mag geen bepalingen bevatten

die in strijd 2ijn met de statuten van de

vereniging.

(,...)

Art. 40. 1. Voorstellen ontrent wijziging van dit

reglement moeten in de agenda van de ledenverga-

dering «orden omschreven.

2. Voorstellen tot wijziging van dit reglement
kunnen door een groep van tenminste vijf leden tot

het einde van het verenlgingsjaar schriftelijk bij
het bestuur Ingediend worden.

3. Voorstellen tot wijziging van dit reglement

«orden als aangenomen beschouwd wanneer ze tenminste

2/3 van het aantal geldige stemmen verkrijgen.

Art. 41. 1. Dit reglement en wijzigingen daarop
treden in werking terstond nadat zij door de

ledenvergadering zijn goedgekeurd en nadat

2. Iedere wijziging dient schriftelijk aan de leden

bekend gemaakt te worden door tiddel van een

vijiigingsblad.

Art. 42. Ieder nieuw lid ontvangt van de secretaris

een exemplaar van de statuten en reglementen van de

vereniging en van de vijzigingsbloden daarop.

Lelden, 13 januari 1989

De reglementscoDiiissie:

M. van den Bosch

M.C. Cadée


