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Heden, twaalf december negentienhonderd vieren
tachtig, verschenen voor mij, JOHANNA ANNA MARIA -
KOOL-VAN BEKKUM, notaris ter standplaats Zeist: --
1. de heer PIETER BASTIAAN STOEL, leraar, wonende 

te Utrecht, Verlengde Hoogravenseweg 165, vol
gens zijn verklaring geboren te Pladju (Indone
s~~) ?P zesentwintig maart negentienhonderd ---
v1Jft1g, --------------------------------------

2. de heer ANTON BERNHARD VAN WOERKOM, zoölogisch 
analist, wonende te Utrecht, Volkerakstraat 19-
bis, volgens zijn verklaring geboren te Schie
dam op vijf februari negentienhonderd vieren- -
vijftig,--------------------------------------

bestuursleden van de informele vereniging Neder- -
landse Doelgroep Slangen-Dutch Snake Society, die 
verklaarden dat voormelde vereniging op twaalf a
pril negentienhonderd tachtig is opgericht. De --
comparanten v~rklaarden te handelen uit kracht van 
het besluit tot statutenwijziging van de Algemene 
Ledenvergadering, gehouden te Utrecht op zesen- -
twintig mei negentienhonderd vierentachtig, welke 
Algemene Ledenvergadering de comparanten tevens -
heeft gemachtigd de gewijzigde statuten te doen -
opnemen in een notariële akte. Een uittreksel van 
de notulen van deze vergadering is aan de akte ge-
hecht. -------------------------------------------
De comparanten verklaarden dat de vereniging wordt 
beheerst door de volgende statuten: --------------
--------------------STATUTEN--------------------
----------------- NAAM en ZETEL------------------
Artikel 1. ---------------------------------------
De vereniging draagt de naam: NEDERLANDSE DOEL- --
GROEP SLANGEN-DUTCH SNAKE SOCIETY. --------------
Zij heeft haar zetel in de gemeente Utrecht. -----
----------------------DOEL---------------------
Artikel 2. ----------- -- ----------------------
1. De vereniging heeft ten doel: -----------------
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a. een juiste belangstelling voor reptielen te 
bevorderen, in het bijzonder voor slangen; -

b. het leggen van contacten tussen slangenlief-



hebbers,-----------------------------------
c. het onderling uitwisselen van ervaringen met 

het houden en kweken van slangen;----------
d. het leggen van contacten met andere instel

lingen, zoals buitenlandse verenigingen, --
dierentuinen, musea, universiteiten, enzo- -
voorts. ------------------------------------

2. Zij tracht dit doel te bereiken door: ---------
a. het uitgeven van een tijdschrift waarin de -

bovengenoemde doelstellingen nagestreefd ---
worden,------------------------------------

b. het jaarlijks organiseren van een 11 Slangen-
dag11. -------------------------------------

----------------------DUUR---------------------
Artikel 3. -------------------------------------
1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde----

tijd. -----------------------------------------
2. Het verenigingsjaar valt samen met het kalen- -

derjaar. --------------------------------------
------------------LIDMAATSCHAP------------------
Artikel 4. ---------------------------------------
1. De vereniging kent gewone leden en ereleden. --

Waar in deze statuten wordt gesproken van le- -
den, wordt daaronder verstaan zowel gewone le
den als de ereleden tenzij het tegendeel ------
blijkt. ---------------------------------------

2. Leden van de vereniging zijn zij die zich in --
willen zetten om het doel door de vereniging -
gesteld, te helpen bevorderen. ----------------

3. Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone 
verdiensten jegens de vereniging of in het ka
der van de doelstelling der vereniging door de 
Algemene Vergadering daartoe zijn benoemd. De -
ereleden kunnen vrijgesteld zijn van contribu-
tie. ------------------------------------------

4. Het bestuur houdt een register bij waarin namen 
en adressen van alle leden zijn opgenomen. ----

Artikel 5. ---------------------------------------
1. Alle natuurlijke personen, die de doelstellin-

gen van de vereniging onderschrijven, kunnen --
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lid worden. Als lid kunnen tevens aangemerkt -
worden rechtspersonen met een overeenkomstige -
doelstelling, zowel met of zonder een speciali
satie tot slangen. Gedacht kan worden aan we- -
tenschappelijke instituten met betrekking tot -
natuurstudie, dierentuinen, onderwijsinstellin
gen en dergelijke. ----------------------------

2. Als gewoon lid kan men worden toegelaten nadat 
men schriftelijk een verzoek dienaangaande bij 
het bestuur heeft ingediend en men de contribu
tie heeft voldaan. Het bestuur beslist over de 
toelating. Het bestuur kan een kandidaat weige
ren, doch doet dit altijd met opgave van rede
nen. Bij niet-toelating door het bestuur kan de 
Algemene Vergadering alsnog tot toelating be- -
sluiten. --------------------------------------

3. Ereleden worden op voorstel van het bestuur ---
door de Algemene Vergadering benoemd. ---------

Artikel 6. ---------------------------------------
Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor -
een periode van ten hoogste één maand, ingeval het 
lid bij herhaling in strijd handelt met zijn lid
maatschapsverplichtingen of door handelingen of -
gedragingen het belang van de vereniging in ern- -
stige mate heeft geschaad. Gedurende de periode -
dat een lid geschorst is, kunnen de aan het lid- -
maatschap verbonde-n rechten niet worden uitgeoe- -
fend. -------------------------------------------
Artikel 7. ---------------------------------------
1. Het lidmaatschap eindigt: ---------------------

a. door overlijden van het lid;---------------
b. door opzegging door het lid;---------------
c. door opzegging namens de vereniging; -------
d. door ontzetting. ---------------------------

2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan 
slechts geschieden tenminste dertig dagen voor 
het einde van het verenigingsjaar. Zij ge----
schiedt door een schriftelijke kennisgeving aan 
de penningmeester. Deze is verplicht de ont- -
vangst binnen acht dagen schriftelijk te beves-
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tigen. Indien een opzegging niet tijdig plaats 
heeft gehad, loopt het lidmaatschap door tot -
het einde van het volgend verenigingsjaar, ten
zij het bestuur anders besluit of van het lid -
redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lid
maatschap te laten voortduren. ----------------

3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vere
niging kan tegen het einde van het lopende ver
enigingsjaar geschieden door het bestuur met -
inachtneming van een opzeggingstermijn van ten
minste vier weken, wanneer het lid, na daartoe 
bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand, 
op de eerste van het nieuwe verenigingsjaar --
niet ten volle aan zijn geldelijke verplichtin
gen jegens de vereniging blijkt te hebben vol
daan, alsmede wanneer het lid opgehouden heeft 
te voldoen aan de vereisten, welke te eniger -
tijd door de statuten voor het lidmaatschap ge
steld mochten worden. De opzegging geschiedt -
steeds schriftelijk met opgave van reden(en). -

4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen wor
den uitgesproken wanneer een lid in strijd met 
de statuten, reglementen of besluiten van de -
vereniging handelt of de vereniging op onrede
lijke wijze benadeelt. -----------------------
De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat -
het betrokken lid ten spoedigste van het be- -
sluit, met opgave van reden(en), in kennis---
stelt. De betrokkene is gerechtigd binnen één -
maand na ontvangst van de kennisgeving in be- -
roep te gaan bij een commissie van drie stemge
rechtigde leden, gekozen uit de Algemene Verga
dering. Gedurende de beroepstermijn en hangende 
het beroep is het lid geschorst. Het besluit -
der commissie tot ontzetting zal moeten worden 
genomen met een meerderheid van het aantal gel
dig uitgebrachte stemmen. ---------------------

5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het --
verenigingsjaar, ongeacht de reden of oorzaak, 
eindigt, blijft desniettemin de bijdrage voor -
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het geheel door het lid verschuldigd, tenzij -
het bestuur anders besluit. -------------------

6. Opzegging namens de vereniging geschiedt door -
het bestuur. ------------------------------~--

------------------GELDMIDDELEN------------------
Artikel 8. ---------------------------------------
1. De geldmiddelen der vereniging bestaan uit de -

contributies van de leden en donaties van be- -
gunstigers, uit entreegelden, uit eventuele · --
verkrijgingen ingevolge erfstellingen, legaten 
en schenkingen en tenslotte uit eventuele ande
re toevallige baten. --------------------------

2. Ieder lid betaalt eén contributie, waarvan het 
bedrag jaarlijks door de Algemene Vergadering -
tijdens de jaarvergadering wordt vastgesteld. -

3. Van nieuwe leden kan verlangd worden dat zij -
een entreegeld betalen, welk bedrag wordt vast
gesteld door de Algemene Vergadering. ---------

~--------------------BESTUUR-------------------
Artikel 9. ---------------------------------------
1. Het bestuur bestaat uit tenminste vier perso- -

nen, te weten een voorzitter, een secretaris, -
een penningmeester en een hoofdredacteur. Het -
aantal bestuurders wordt vastgesteld door de -
Algemene Vergadering. -------------------------

2. De bestuurders worden door de Algemene Vergade
ring uit de leden der vereniging benoemd. Het -
bestuur wijst uit zijn midden een secretaris, -
een penningmeester en een hoofdredacteur aan. -
De voorzitter wordt steeds als zodanig door de 
Algemene Vergadering benoemd. -----------------

3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts: ------
a. ten aanzien van een bestuurslid dat uit de -

leden benoemd is: door het eindigen van het 
lidmaatschap van de vereniging;------------

b. op schriftelijk verzoek van het bestuurslid; 
c. bij ondercuratelestelling van het bestuurs-

lid. ---------------------------------------
4. De Algemene Vergadering kan een bestuurslid ---

schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen 
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aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een 
meerderheid vereist van tenminste twee/derde -
der geldig uitgebrachte stemmen. --------------

5. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een be- -
paalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door 
de Algemene Vergadering worden geschorst. Een -
schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd 
wordt door een besluit tot ontslag, te nemen -
door de Algemene Vergadering, eindigt door het 
verloop van die termijn. ----------------------

6. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaren na 
zijn benoeming af, volgens een door het bestuur 
op te maken rooster van aftreding. De aftreden
de is herkiesbaar, wie in een tussentijdse va
cature wordt benoemd, neemt op het rooster de -
plaats van zijn voorganger in. ----------------

Artikel 10. --------------------------------------
1. Het bestuur is belast met het besturen der ver-

eniging. Tenminste twee bestuursleden zijn ge
zamenlijk bevoegd de vereniging in en buiten -
rechte te vertegenwoordigen. De bestuursleden -
kunnen zich daarbij door een schriftelijk ge- -
machtigde doen vertegenwoordigen. -------------

2. Voor het beschikken over bank- en girosaldi is 
de handtekening van de penningmeester voldoen-
de. -------------------------------------------

3. Voor het aangaan van geldleningen, alsmede voor 
het kopen, vervreemden, bezwaren, huren of ver
huren van onroerende goederen, voor overeenkom
sten waarbij de vereniging zich als borg of --
hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor 
een derde sterk maakt of zich tot zekerheid- -
stelling voor de schuld van een derde verbindt, 
behoeft het bestuur goedkeuring van de Algemene 
Vergadering. ----------------------------------

---------- JAARVERSLAG en VERANTWOORDING---------
Artikel 11. --------------------------------------
1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoe- -

stand van de vereniging zodanige aantekeningen 
te houden dat daaruit te allen tijde haar rech-
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ten en verplichtingen kunnen worden gekend. ---
2. Het bestuur brengt op de Algemene Vergadering -

binnen zes maanden na afloop van het vereni- -
gingsjaar, behoudens verlenging van deze ter- -
mijn door de Algemene Vergadering, zijn jaar- -
verslag uit en doet, onder overlegging van een 
balans en een staat van baten en lasten, reke
ning en verantwoording over zijn in het afgelo
pen boekjaar gevoerd bestuur. Na verloop van de 
termijn kan ieder lid deze rekening en verant
woording in rechte van het bestuur vorderen. --

3. De Algemene Vergadering benoemt jaarlijks uit -
de leden een commissie van tenminste drie per
sonen, die geen deel mogen uitmaken van het be
stuur. De commissie onderzoekt de rekening en -
verantwoording van het bestuur en brengt aan de 
Algemene Vergadering verslag van haar bevindin-
gen uit. --------------------------------------

4. Vereist het onderzoek van de rekening en ver- -
antwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, 
dan kan de commissie van onderzoek zich door -
een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is -
verplicht aan de commissie alle door haar ge- -
wenste inlichtingen te verschaffen, haar desge
wenst de kas op de waarden te vertonen en inza
ge van de boeken en bescheiden der vereniging -
te geven. -------------------------------------

5. De last van de commissie kan te allen tijde ---
door de Algemene Vergadering worden herroepen, 
doch slechts door de benoeming van een andere -
commissie. ------------------------------------

6. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld 
in de leden 2 en 3, tien jaar lang te bewaren. 

-------------- ALGEMENE VERGADERING-------------
Artikel 12. -------------------------------------
Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar----
wordt een Algemene Vergadering (jaarvergadering) -
gehouden. Het bestuur brengt in deze vergadering: 
a. zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging 

van de nodige bescheiden, rekening en verant- -
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woording van z1Jn in het afgelopen boekjaar ge
voerd bestuur;--------------------------------

b. voorstellen met betrekking tot de voorziening -
in eventuele vacatures;-----------------------

c. voorstellen van het bestuur of de leden, aange
kondigd bij de oproeping voor de vergadering; -

d. een concept begroting voor het komende vereni
gingsjaar;------------------------------------

e. zo mogelijk een werkplan voor het komende vere-
nigingsjaar. ---------------------------------

Artikel 13. --------------------------------------
1. De Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen --

door het bestuur, met inachtneming van een ter
mijn van eenentwintig dagen. De bijeenroeping -
geschiedt door een aan alle leden te zenden --
schriftelijke mededeling. ---------------------

2. Behalve de in artikel 12 bedoelde jaarvergade
ring zullen Algemene Vergaderingen worden ge- -
houden zo dikwijls het bestuur zulks wenselijk 
acht, alsmede wanneer zulks schriftelijk met -
opgave van de te behandelen onderwerpen wordt -
verzocht door tenminste vijftien leden. -------

3. Na ontvangst van een verzoek als in lid 2 be- -
doeld, is het bestuur verplicht tot bijeenroe
ping ener Algemene Vergadering op een termijn -
van niet langer dan vier weken. Indien aan het 
verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen 
nadat dit ~oor het bestuur werd ontvangen, geen 
gevolg wordt gegeven, zullen de verzoekers zelf 
tot die bijee~roeping kunnen overgaan op de --
wijze waarop het bestuur de Algemene Vergade- -
ring bijeenroept. -----------------------------

Artikel 14. --------------------------------------
1. Alle leden hebben toegang tot de vergadering en 

hebben daar ieder een stem. -------------------
2. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al -

zijn deze niet in een vergadering bijeen,----
heeft, mits met voorkennis van het bestuur ge
nomen, dezelfde kracht als een besluit van de -
Algemene Vergadering. Een dergelijk besluit ---
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wordt door de secretaris aangetekend in het no
tulenboek, terwijl er melding van wordt gemaakt 
tijdens de eerstvolgende Algemene Vergadering. 

3. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over -
personen schriftelijk. Het aannemen van voor- -
stellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit -
geschiedt op voorstel van de voorzitter.------

4. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt -
beslist bij volstrekte meerderheid der uitge- -
brachte stemmen, voorzover de statuten niet an
ders bepalen. Bij staking van stemmen wordt het 
voorstel geacht te zijn verworpen. Bij stemming 
over personen is hij gekozen, die de volstrekte 
meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich -
heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid 
heeft verkregen, wordt een tweede stemming ge
houden tussen de personen, die het grootste --
aantal der uitgebrachte stemmen hebben verkre
gen en is hij gekozen, die bij die tweede stem
ming de meerderheid der uitgebrachte stemmen op 
zich heeft verenigd. Indien bij die tweede --
stemming de stemmen staken, beslist het lot. -
Onder stemmen worden in dit artikel verstaan -
geldfg uitgebrachte stemmen, zodat niet in aan
merking komen blanco en met de naam van het --
stemmend lid ondertekende stemmen. ------------

5. Een ter vergadering door de voorzitter uitge- -
sproken oordeel dat een besluit is genomen, is 
beslissend. Indien echter onmiddellijk na het -
uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan 
wordt betwist, heeft een nieuwe stemming-----
plaats, wanneer de meerderheid der vergadering 
of, indien de oorspronkelijke stemming niet --
hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een---
stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. -------

Artikel 15. --------------------------------------
1. De voorzitter van het bestuur leidt de vergade-

ringen. Bij zijn afwezigheid of ontstentenis -
zal een der andere bestuursleden als leider der 
vergadering optreden. ---------~---------------
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2. Van het ter Algemene Vergadering verhandelde -
worden door de secretaris of door een door de -
voorzitter aangewezen lid der vereniging notu
len gehouden. ---------------------------------

----------------STATUTENWIJZIGING---------------
Artikel 16. --------------------------------------
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaats -

hebben na een besluit van de Algemene Vergade
ring, waartoe werd opgeroepen met de medede- -
ling, dat daarin wijziging van de statuten zal 
worden voorgesteld. De termijn voor oproeping -
tot een zodanige vergadering moet tenminste --
eenentwintig dagen bedragen. ------------------

2. Zij, die de oproeping tot de Algemene Vergade
ring ter behandeling van een voorstel tot sta
tutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste 
vijf dagen voor de dag der vergadering een af
schrift van dat voorstel, waarin de voorgestel
de wijziging(en) woordelijk is (zijn) opgeno- -
men, op een daartoe geschikte plaats voor de -
leden ter inzage leggen tot na afloop van de -
dag, waarop de vergadering wordt gehouden. ----

3. Tot wijziging van de statuten kan slechts wor
den besloten door een Algemene Vergadering met 
een absolute meerderheid van het aantal uitge-
brachte stemmen. ------------------------------

Artikel 17. -------------------------------------
Het in artikel 16 bepaalde is niet van toepassing 
indien ter Algemene Vergadering alle leden aanwe
zig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot -
statutenwijziging met algemene stemmen wordt geno-
men. ---------------------------------------------
Artikel 18. --------------------------------------
1. De statutenwijziging treedt niet in werking dan 

nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. 
2. De bestuurders zijn verplicht een authentiek -

afschrift van de wijziging en de gewijzigde --
statuten neer te leggen ten kantore van de Ka
mer van Koophandel en Fabrieken binnen welker -
gebied de vereniging haar woonplaats (zetel) --
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heeft. ---------------------------------------
Artikel 19. --------------------------------------
Een bepaling dezer statuten, welke de bevoegdheid 
tot wijziging van een of meer bepalingen beperkt, 
kan slechts worden gewijzigd met inachtneming van 
gelijke beperking. ------------------------------
------------ ONTBINDING en VEREFFENING-----------
Artikel 20. --------------------------------------
1. Behoudens het bepaalde in artikel 50 boek 2 van 

het Burgerlijk Wetboek, wordt de vereniging --
ontbonden door een besluit daartoe van de Alge
mene Vergadering genomen met tenminste twee/- -
derde van het aantal geldig uitgebrachte stem
men in een vergadering, waarin tenminste drie/
vierde van de leden aanwezig of vertegenwoor- -
digd is. --------------------------------------

2. Bij gebreke van het quorum kan ongeacht het ---
aantal ter vergadering aanwezige of vertegen- -
woordigde leden tot ontbinding worden besloten 
op een volgende, tenminste acht dagen doch ui
terlijk dertig dagen na de eerste, te houden -
vergadering, met een meerderheid van twee/derde 
van het aantal uitgebrachte stemmen. ----------

3. Bij de oproeping tot de in de leden 1 en 2 van 
dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden 
medegedeeld, dat ter vergadering zal worden --
voorgesteld de vereniging te ontbinden. De ter
mijn voor oproeping tot zodanige vergaderingen 
moet tenminste veertien dagen bedragen. -------

4. Indien bij een besluit tot ontbinding te dien -
aanzien geen vereffenaars zijn aangewezen, ge
schiedt de vereffening door het bestuur. ------

5. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend 
voor door de Algemene Vergadering te bepalen -
zodanige doeleinden als het meest met het doel 
der vereniging overeenstemmen. ----------------

6. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbe
staan voor zover dit tot vereffening van haar -
vermogen nodig is. Gedurende de vereffening --
blijven de bepalingen van de statuten en regle-
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menten voor zover mogelijk van kracht. In stuk
ken en aankondigingen die van de vereniging --
uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd 
de woorden 11 in liquidatie 11

• -------------------

------------- HUISHOUDELIJK REGLEMENT------------
Artikel 21. --------------------------------------
1. De Algemene Vergadering kan bij huishoudelijk -

reglement nadere regels geven omtrent het lid
maatschap, de introductie, het bedrag der con
tributie en entreegelden, de werkzaamheden van 
het bestuur, de vergaderingen, de wijze van --
uitoefening van het stemrecht, het beheer en -
gebruik van het gebouw der vereniging en alle -
verdere onderwerpen, waarvan de regeling haar -
gewenst voorkomt. -----------------------------

2. Wijziging van het huishoudelijk reglement kan -
geschieden bij besluit van de Algemene Vergade-
ring. -----------------------------------------

------------------SLOTBEPALING------------------
Artikel 22. --------------------------------------
1. Het bestuur is belast met de interpretatie en -

de naleving van de statuten, het huishoudelijk 
reglement en de besluiten van de Algemene Ver-
gadering. -------------------------------------

2. In gevallen waarin de wet, statuten, het huis-
houdelijk reglement of de besluiten van de Al
gemene Vergadering niet voorzien, beslist het -
bestuur. --------------------------------------

3. De leden van het bestuur zijn: ----------------
a. de comparant sub 1, voorzitter;------------
b. de heer Jacobus Hubertus Kooij, wonende te -

Noordwijkerhout, Langevelderweg 137, geboren 
op twintig april negentienhonderd vijfen- -
vijftig, secretaris;-----------------------

c. mevrouw Edith Elisabeth Den Ouden-Melissant, 
wonende te Utrecht, Morelstraat 31, geboren 
op vijftien december negentienhonderd acht
envijftig, penningmeester;-----------------

d. de comparant sub 2, hoofdredacteur. -------
De comparanten zijn mij, notaris, bekend.--------
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------------------ WAARVAN AKTE-----------------
in minuut opgemaakt, is verleden te Zeist op de -
datum in het hoofd dezer vermeld. Na zakelijke op
gave van de inhoud dezer akte aan de comparanten -
hebben deze comparanten eenparig verklaard van die 
inhoud te hebben kennisgenomen en op volledige --
voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Onmid- -
dellijk na beperkte voorlezing is deze akte door -
de comparanten en mij, notaris, ondertekend. ----
P.B. Stoel; A.B. van Woerkom; J.A.M. KOOL-van BEK-
KUM. ---------------------------------------------
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------------- HUISHOUDELIJK REGLEMENT------------
--------------------- ORGANEN--------------------
Artikel 1. ---------------------------------------
1. De Nederlandse Doelgroep Slangen-Dutch Snake --

Society kent de volgende organen: -------------
a. de algemene vergadering;--~----------------
b. het bestuur;-------------------------------
c. eventuele commissies. ----------------------

2. Al deze organen hebben hun eigen vergaderingen. 
Van het besprokene op een vergadering wordt zo 
mogelijk een verslag gemaakt, doch ten minste -
een besluitenlijst. Deze wordt op de eerstvol
gende vergadering van het desbetreffende orgaan 
vastgesteld, nadat de aanwezigen in de gelegen
heid zijn gesteld correcties aan te brengen. --

------------------- HET BESTUUR------------------
Artikel 2. ---------------------------------------
1. Het bestuur bestaat uit ten minste vier en ten 

hoogste vijf personen, onder wie de funkties -
van voorzitter, secretaris, penningmeester en -
hoofdredakteur van het tijdschrift verdeeld ---
moeten zijn. ----------------------------------

2. Een bestuurslid kan slechts tijdelijk maximaal 
twee van de bovengenoemde funkties uitoefenen. 

3. Indien het aantal bestuursleden beneden vier is 
gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is --
echter verplicht zo spoedig mogelijk een alge
mene vergadering te beleggen waarin de vacante 
plaatsen worden ingevuld. ---------------------

4. Alle bestuursleden hebben een zittingstermijn -
van drie jaar en zijn direkt herkiesbaar voor -
een nieuwe termijn, behoudens het gestelde in -
artikel 4. -----------------------------------

Artikel 3. ---------------------------------------
Het bestuur maakt een rooster van aftreden op en -
wel zodanig, dat na drie jaar alle bestuursleden -
éénmaal aftredend zijn geweest. De voorzitter en -
de secretaris treden niet in hetzelfde jaar af, e
venmin als de secretaris en de penningmeester. ---
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Artikel 4. ---------------------------------------
Een bestuurslid kan door de algemene vergadering -
van zijn funktie worden ontheven op voorstel van -
het bestuur of van tenminste vijftien leden. Dit -
kan slechts geschieden op grond van verregaande -
nalatigheid in de waarneming van zijn funktie, van 
schromelijke overtreding van de statuten of regle
menten of opzettelijke benadeling van de vereni- -
ging. -------------------------------------------
Artikel 5. ---------------------------------------
1. Het bestuur neemt besluiten aangaande: --------

a. voorwaarden scheppende zaken, zoals eventue
le subsidieaanvragen;----------------------

b. huur van akkomodaties; ---------------------
c. beheer van financiën en administratie en de 

daarvoor benodigde goederen;---------------
d. beleidsvoorbereiding en coördinatie van de -

redaktie en produktie van het tijdschrift in 
samenwerking met de redaktiecommissie. -----

2. Op de bestuursvergaderingen hebben alleen be- -
stuursleden stemrecht. ------------------------

3. Het bestuur bepaalt zelf de frequentie van ver
gaderen, doch komt tenminste viermaal per jaar 
bijeen. Tenminste vier bestuursvergaderingen -
per jaar zijn openbaar. Alle aanwezige stemge
rechtigde leden van de vereniging hebben-----
spreekrecht. ----------------------------------

4. De voorzitter roept het bestuur ter vergadering 
bijeen zo dikwijls hij dit nodig acht, of wan
neer twee bestuursleden daarom vragen. --------

5. Alle besluiten worden genomen met gewone meer
derheid van stemmen. Bij staken der stemmen be
slist de voorzitter. --------------------------

6. Ter bevordering van de doelstellingen en de --
werkbaarheid van de vereniging kunnen commis- -
sies worden ingesteld. -----------------------

------------- DE ALGEMENE VERGADERING------------
Artikel 6. ---------------------------------------
De algemene vergaderingen worden gehouden op door 
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het bestuur vast te stellen data. Op de jaarverga
deringen moeten in elk geval aan de orde komen: --
a. het verslag van de secretaris over het afgelo

pen verenigingsjaar;--------------------------
b. het verslag van de penningmeester, de rekening 

en verantwoording en het verslag van de kascom
missie over het afgelopen verenigingsjaar;----

c. de begroting voor het komende verenigingsjaar; 
d. benoeming van bestuurs- en kascommissieleden; -
e. de notulen van de vorige algemene vergadering; 
Verder kunnen aan de orde komen: -----------------
f. het beleid van de vereniging;-----------------
g. voorstellen tot wijziging van statuten en/of -

reglementen;----------------------------------
h. voorstellen van het bestuur en/of de leden; ---
i. andere door het bestuur gewenste punten en/of -

ingekomen stukken. ---------------------------
De goedkeuring van de jaarstukken genoemd onder -
sub a en b strekt tot décharge van het bestuur, -
respectievelijk de penningmeester. ---------------
Artikel 7. ---------------------------------------
Stemuitbrenging voor een afwezige stemgerechtigde 
is slechts bij schriftelijke machtiging toege- --
staan. Iedere aanwezige stemgerechtigde kan-----
slechts één stem uitbrengen voor een afwezige---
stemgerechtigde. ---------------------------------
Artikel 8. ---------------------------------------
Voorstellen van de leden zullen in de algemene ---
vergadering worden behandeld mits zij tenminste -
tien dagen voor de desbetreffende vergadering---
schriftelijk bij het bestuur zijn ingediend en --
door tenminste vijf leden zijn ondertekend. Het -
bestuur zal dusdanige voorstellen steeds schrifte
lijk of mondeling van zijn prae-advies voorzien. -
Artikel 9. ---------------------------------------
In afwijking van het bepaalde in artikel 8 dienen 
voorstellen voor het benoemen van bestuursleden -
tenminste vijf dagen voor de datum der algemene -
vergadering waarin de verkiezing aan de orde komt, 
bij het bestuur te worden ingediend en door ten- -
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minste vijf leden te z1Jn ondertekend, terwijl een 
schriftelijke verklaring van het kandidaat gestel
de lid moet zijn bijgevoegd, inhoudende dat hij -
bereid is een eventuele benoeming te aanvaarden. -
------------------ DE COMMISSIES----------------
Artikel 10. --------------------------------------
1. De commissies nemen in samenwerking met het be

stuur alle besluiten die op het terrein van de 
desbetreffende commissie liggen. --------------

2. Elke commissie kiest een coördinator. ---------
3. Op een commissievergadering hebben alleen de -

vaste leden van de commissie stemrecht. -------
4. Commissies vergaderen naar eigen inzicht en be-

hoefte. ---------------------------------------
------------------KASCOMMISSIE------------------
Artikel 11. --------------------------------------
1. De kascommissie, als genoemd in artikel 6 van -

dit reglem'ènt, bestaat uit drie stemgerechtigde 
leden. De commissieleden worden jaarlijks op -
voorstel van het bestuur door de algemene ver
gadering gekozen, met dien verstande dat elk -
jaar één commissielid zal aftreden die in dat -
jaar niet herkiesbaar is en dat geen der com- -
missieleden meer dan drie jaar achtereen in --
funktie mag blijven. --------------------------

2. De commissie heeft tot taak tenminste eenmaal -
per jaar, en wel na het einde van het vereni- -
gingsjaar, op uitnodiging van de penningmeester 
de boeken en bescheiden van de vereniging te -
controleren. Zij brengt van deze controle ver
slag uit aan het bestuur, dat dit verslag tesa
men met de financiële jaarstukken ter kennis --
van de leden brengt. --------------------------

-------- TIJDSCHRIFT en REDAKTIECOMMISSIE --------
Artikel 12. --------------------------------------
1. Periodiek ontvangen de in artikel 4 van de sta-

tuten genoemde leden het tijdschrift van de --
vereniging. Heeft een lid bij de aanvang van -
het nieuwe verenigingsjaar nog niet betaald, -
dan wordt de toezending van het tijdschrift ge-
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staakt totdat de betaling heeft plaatsgevonden. 
2. De samenstelling van het tijdschrift geschiedt 

door de redaktiecommissie, eventueel bijgestaan 
door het bestuur. De hoofdredakteur maakt deel 
uit van het bestuur. Hij is tevens coördinator 
van de redaktiecommissie. De redaktiecommissie 
draagt zorg voor het regelmatig verschijnen van 
het tijdschrift. ------------------------------

3. Bij verschil van mening omtrent de inhoud en --
opmaak van het tijdschrift beslist het bestuur. 

------ CONTRIBUTIE, ENTREEGELDEN en DONATIES-----
Artikel 13. --------------------------------------
1. De contributie wordt, op voorstel van het be- -

stuur, door de algemene vergadering vastge- ---
steld. ----------------------------------------

2. Donateurs die een bedrag betalen gelijk of ho-
ger .aan het contributiebedrag, worden als beta
lend lid beschouwd. ---------------------------

3. Het lidmaatschap van de vereniging kan elk mo
ment ingaan tegen betaling van de contributie, 
waarbij het nieuwe lid de gehele lopende jaar
gang van het tijdschrift ontvangt. ------------

4. Het bestuur kan in bijzondere gevallen kwijt- -
schelding of verlaging, al dan niet tijdelijk, 
van de contributie verlenen. Dit besluit wordt 
in de bestuursvergadering genomen, met overleg
ging van redenen, zonder de naam van de betrok
kene te noemen. -------------------------------

5. Zij die een bedrag betalen minder dan de ver- -
eiste contributie, zonder dat op hen lid 4 van 
dit artikel van toepassing is, dienen als dona
teur beschouwd te worden. ---------------------

6. De te maken kosten voor evenementen ten behoeve 
van de vereniging kunnen gecompenseerd worden -
door het vragen van entreegeld. --------------

---------------ONKOSTENVERGOEDING---------------
Artikel 14. -------------------------------------
Bestuursleden, commissieleden en andere funktiona-
rissen kunnen aanspraak maken op vergoeding van 
onkosten, welke zij voor een juiste uitoefening --
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van hun funktie hebben moeten maken. Het bestuur -
kan te dezer zake regels stellen. ---------------
--------------REGLEMENTSWIJZIGINGEN-------------
Artikel 15. --------------------------------------
Wijziging van dit huishoudelijk reglement kan----
slechts plaats vinden in een mede daartoe belegde 
algemene vergadering, met absolute meerderheid van 
stemmen. Onder absolute meerderheid wordt ver- --
staan: meer voor- dan tegenstemmen, waarbij blanco 
stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. -
Bij staking der stemmen wordt de wijziging geacht 
te zijn verworpen. -------------------------------
----------------------SLOT----------------------
Artikel 16. ---------- ------------------------
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, -
beslist het bestuur onder voorbehoud van goedkeu
ring door de eerstvolgende algemene vergadering. -
-------- Aldus vastgesteld in de algemene vergade-
-------- ring gehouden te Utrecht op 26 mei 1984. 
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