
No. 98
1008 februari 1962,

t blcek

Concept reglement op de Kapitaalsdienst

Art. 2) In deze dienst worden ondergebracht alle middelen, welke aan de Vereniging,
in welke vorm ook, ter beschikking worden gesteld en welke niet geacht
kunnen worden tot de normale jaarlijkse exploitatie te behoren, zoals erf-

stellingen, legaten en geschenken, tenzij bij de ter beschikkingstelling
uitdrukkelijk anders is bepaald.

Art. 3) Ook zullen hierin worden ondergebracht alle gelden welke aan de Vereniging
toekomen uit -hoofde van lidmaatschappen voor het leven en/of abonnementen

op Basteria voor het leven.

Art. 4) De exploitatie van tot de Kapitaalsdienst behorende fondsen blijft buiten

de exploitatierekening van de vereniging. Aan het eind van ieder vereni-

gingsjaar wordt hierover door de penningmeester afzonderlijk verslag uit-

gebracht.

Art. 5) Het Bestuur besluit over de wijze waarop do tot de Kapitaalsdienst behoren-

de gelden belegd zullen worden en kan zich daarbij desgewenst door een of

meer leden laten adviseren.

Art. 6) Beleggingen worden gesteld ten name van de Nederlandse Malacologische Ver-

eniging .

Art. 7) Eventuele overschotten uit de exploitatie van de Gewone Dienst kunnen,
indien de verwachtingen voor de exploitatie van volgende jaren zulks toe-

laten, naar de Kapitaalsdienst worden overgeboekt.

Art. 8) Voor onttrekkingen aan de Kapitaalsdienst ten behoeve van de Gewone Dienst,

dan wel voor bijzondere doeleinden, doet het bestuur een voorstel aan de

Algemene Ledenvergadering.

Art. 9) De jaarlijkse opbrengst (renten, dividenden etc.) van de tot de Kapitaals-

dienst behorende fondsen, komt in principe ten gunste van de Gewone Dienst

'en wordt daaruit jaarlijks overgeboekt. Vindt deze overboeking echter niet

plaats, dan blijven deze opbrengsten deel uitmaken van de Kapitaalsdienst

en kunnen daaraan niet met terugwerkende kracht worden onttrokken, behou-

dens het bepaalde in art. 8.

Art.10) Tot de Kapitaalsdienst behoren naar hun aard ook de vaste bezittingen

(niet geldmiddelen) van de vereniging, voor zover deze niet aan verbruik

onderhevig zijn, zoals de 'bibliotheek, kasten e.d,

Art.11) Controle op naleving van het reglement op de Kapitaalsdienst behoort tot

de taak van de Kascommissie.

Art. 1) De Nederlandse Malacologische Vereniging kent, ten aanzien van haar

financiën, naast de Gewone Dienst waarin de normale jaarlijkse financiële

exploitatie is ondergebracht, een Kapitaalsdienst.


