
 
 
 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
versie 1997 

1

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

 

Vastgeste ld b i j  bes lu i t  van de A lgemene Ledenvergader ing op 22 oktober 1948 en 

gewi jz igd b i j  bes lu i t  van de A lgemene Ledenvergader ing op 17 februar i  1951,  op 23 

oktober  1971, op 27 oktober  1973, op 22 maart 1980 en laatste l i jk  gewi jz igd b i j  

bes lu i t  van de A lgemene Ledenvergader ing op 12 apr i l  1997.   

 

Artikel  1   

a. Het bestuur bestaat ten hoogste uit zeven leden, waaronder behalve een 

voorzi tter, secretaris en penningmeester, eventueel  een ondervoorzitter, en 

een tweede secretaris.  

b. Het bestuur is gerechtigd t i jdel i jk meer dan een functie aan een bestuursl id toe 

te vertrouwen, met uitzondering van de functie van voorzi tter.  

Artikel  2  

a. Het bestuur stelt  voor elke vacature kandidaten voor, die uiter l i jk zeven 

werkdagen voor de algemene vergadering van leden, in welke in de vacature 

zal worden voorzien, aan de gewone en ereleden bekend moeten worden 

gemaakt.  

b. Gel i jk recht komt toe aan minstens drie stemgerechtigde leden, mits zi j  hun 

kandidaten voor de betrokken vergadering schri ftel i jk aan het secretariaat 

hebben opgegeven.  

c. Kandidaatstel l ing geschiedt onder vermelding van enige toepassel i jke gegevens 

over de kandidaat.  

Artikel  3  

a. Bestuursleden treden na aanvaarding van hun benoeming onmiddel l i jk in 

functie.  

b. Een afgetreden bestuursl id draagt, indien zi jn opvolger zi jn plaats niet direct 

kan innemen, de waarneming van zi jn funct ie over aan een van de andere 

bestuursleden, met uitzondering van de voorzitter.  

c. Indien een geschorst bestuursl id z ich in de algemene vergadering van leden 

door een raadsman wenst te doen bijstaan, zoals bepaald in artikel  9 l id 4 van 

de statuten, geschiedt zulks niet op kosten van de vereniging.  

Artikel  4  

a. Stemgerechtigde leden kunnen ter vergadering vertegenwoordigd zi jn bi j  

geschreven, gedateerde en ondertekende machtiging aan een ander 
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stemgerechtigd l id, dat voor de aanvang van de vergadering deze machtiging 

aan het bestuur heeft afgegeven. Dit mag een blanco volmacht zi jn.  

b. Besluiten worden genomen conform artikel  14 en artikel  17 van de statuten met 

uitslui t ing van blanco en ongeldig uitgebrachte stemmen.  

c. Uitsluitend indien er z ich onrechtmatigheden hebben voorgedaan bij  de 

stemprocedure kan tot herstemming worden overgegaan.  

Artikel  5  

a. Toezending van publ icat ies van de vereniging aan een l id wordt gestaakt 

wanneer deze na een aanmaning door het bestuur tot nakomen van de 

f inanciële verpl ichtingen jegens de vereniging, gedaan in een t i jdvak van vier 

maanden na het begin van het lopende verenigingsjaar, hieraan geen gevolg 

heeft gegeven, dan wel niet schri ftel i jk om dispensatie heeft verzocht. Het 

bestuur kan dispensatie verlenen. Hervatting van de toezending der publ icaties 

vindt eerst plaats nadat contributie- en aanmaningskosten zi jn voldaan.  

b. Leden die gedurende een jaar hun contributie aan de vereniging niet hebben 

betaald, worden automatisch van het l idmaatschap verval len verklaard. Zij  

worden door bet bestuur schri ftel i jk hiervan in kennis gesteld.  

Artikel  6  

Het bestuur kan leden wegens hun gebleken buitengewone verdiensten tegenover 

de vereniging aan de algemene vergadering van leden voordragen voor benoeming 

tot erel id van de vereniging.  

Artikel  7  

a. Bij  aanvang van een algemene ledenvergadering wordt de agenda vastgesteld 

door de aanwezigen.  

b. Elk voorjaar wordt een algemene ledenvergadering gehouden waarin:  

1. De secretaris zi jn jaarverslag met betrekking tot het verenigingsleven over 

het afgelopen jaar uitbrengt.  

2. De penningmeester rekening en verantwoording af legt van zi jn f inancieel 

beheer en beleid over het afgelopen jaar en een begroting van inkomsten en 

uitgaven voor het lopende jaar indient.  

3. De daartoe in het voorgaande jaar benoemde kascommissie van twee leden 

verslag uitbrengt over de door haar gehouden kas- en boekencontrole en 

over het al  of niet dechargeren van het bestuur wordt besl ist.  Tevens wordt 

een nieuwe kascommissie van twee leden en een reservel id voor het 
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lopende verenigingsjaar benoemd, met dien verstande dat een l id niet 

langer dan twee achtereenvolgende jaren in functie is.  

4. De redactie van Basteria verslag uitbrengt van haar werkzaamheden.  

5. De bibl iothecaris verslag uitbrengt van zi jn werkzaamheden.  

6. Al le overige door het bestuur ingestelde commissies, redacties of andere 

groepen verslag uitbrengen van hun werkzaamheden.  

7. Het aftreden plaatsvindt van de bestuursleden die aan de beurt van aftreden 

zi jn of om andere reden hun taak moeten neerleggen en voorts voorzien 

wordt in de bestuursvacatures.  

8. Behandeld wordt wat verder op de agenda is geplaatst.  

c. Elk l id heeft het recht introducés mee te nemen naar algemene 

ledenvergaderingen. Tijdens een algemene ledenvergadering worden introducés 

geacht te zi jn uitgenodigd door de algemene vergadering.  

Artikel  8  

a. De vereniging geeft ui t het "Correspondentieblad van de Nederlandse 

Malacologische vereniging", het t i jdschri ft "Basteria", informatiebladen en 

overige geschri f ten. 

b. De redactie van het Correspondentieblad wordt aangezocht door het bestuur. 

c. De redactie van de informatiebladen wordt aangezocht door het bestuur. 

d. De redactie van Basteria wordt aangezocht door het bestuur. 

e. Leden van de redacties van het Correspondentieblad, Basteria en 

informatiebladen, alsmede anderen die in verenigingsverband een taak op zich 

hebben genomen, hebben, voor wat betreft onderwerpen die de hen 

toevertrouwde taken raken, toegang tot de vergaderingen van het bestuur.  

f .  De vereniging kent een Internet-website die bekendheid geeft aan de 

verenigingsactivi tei ten en verwijz ingen bevat naar malacologische en 

gerelateerde websites in Nederland en daarbuiten. De website wordt beheerd 

door een coördinator (webmaster) die daartoe door het bestuur wordt 

aangezocht.  

g. De redacties van de verenigingsuitgaven en de Internetcoördinator zi jn voor de 

uitvoering van de hen toevertrouwde taak verantwoording schuldig aan het 

bestuur.  

Artikel  9  

a. Gewone leden en ereleden hebben recht op een exemplaar van al le publicat ies 

van de vereniging verschenen na de datum waarop hun l idmaatschap is 
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ingegaan, indien zi j  aan hun f inanciële verpl ichtingen jegens de vereniging 

hebben voldaan, met inachtneming van het bepaalde in art ikel  5 sub a.  

b. Gewone leden, ereleden, huisgenootleden zomede donateurs hebben recht op 

een exemplaar van elke publ icatie tegen ledenpri js. Elk exemplaar meer kan 

slechts worden verkregen tegen de voor niet-leden geldende pri js.   

Artikel  10  

a. Het l idmaatschap van de vereniging kan worden aangegaan met of zonder 

toezending van Basteria. Wat de contributie betreft wordt er daarnaast verschi l  

gemaakt tussen binnen- en buitenlandse leden. De algemene vergadering van 

leden stelt de betreffende contributies vast.  

b. In geval len waar art ikel 10 sub a niet voorziet stel t het bestuur de pri jzen vast.   

Artikel  11  

Ti jdens de algemene ledenvergadering in het voorjaar wordt op voorstel van het 

bestuur een Excursiecommissie benoemd, die tot taak heeft het organiseren en 

leiden van excursies en die tevens de verslaglegging regelt.  Een van de leden van 

deze Excursiecommissie is tevens l id van het bestuur.  

Artikel  12  

a. De vereniging bezit een bibl iotheek die wordt beheerd door een bibl iothecaris. 

Deze wordt benoemd door de algemene ledenvergadering op voorstel van het 

bestuur en wordt terzi jde gestaan door een Bibl iotheekcommissie bestaande uit 

de bibl iothecaris,  een bestuursl id en maximaal twee andere leden uit de 

vereniging. Deze commissie wordt t i jdens de algemene ledenvergadering in het 

voorjaar benoemd op voorstel  van het bestuur.  

b. Hij  die een werk uit de bibl iotheek heeft geleend is verpl icht di t  aan de 

bibl iothecaris terug te bezorgen binnen veert ien dagen nadat een daartoe 

strekkende oproep aan hem verzonden is.  Bi j  niet nakomen van deze bepal ing 

kan de bibl iothecaris een boete per geleend werk opleggen, hetgeen de 

bibl iothecaris schri ftel i jk meedeelt aan de lener. De boete wordt vastgesteld 

door de bibl iotheekcommissie.  

c. Indien een geleend werk niet of niet in goede staat wordt teruggegeven, is de 

lener aansprakel i jk voor de schade zoals die wordt vastgesteld door de 

bibl iothecaris. Deze stelt de lener hiervan schri ftel i jk op de hoogte.  

d. Tegen de vaststel l ing van de boetes en/of de schadevergoedingen volgens de 

leden b en c van dit art ikel  staat beroep open op het bestuur. Het beroep wordt 

ingesteld door het zenden van een beroepschri ft aan de secretaris binnen drie 

weken na kennisname van het in l id b resp. c bedoelde schri jven.  
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Artikel  13  

De vereniging kent een archief. De archivaris wordt benoemd door het bestuur, 

dat tevens zi jn taken vaststelt. De archivaris is voor de uitoefening van de aan 

hem toevertrouwde taak verantwoording verschuldigd aan het bestuur.  

Artikel  14  

In zaken waarin dit Reglement niet voorziet besl ist het bestuur.  

Artikel  15  

Dit Reglement kan worden gewijzigd indien de algemene ledenvergadering daartoe 

beslui t mits in overeenstemming met het bepaalde in art ikel  14 van de statuten.  

 

 

Voo r  eens l u i dend  a f s ch r i f t :  

J . A .  Bu i j s e  

14  novembe r  2004  
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