Huishoudelijk Reglement
van de Nederlandse Malacologische Vereniging
Vastgesteld bij besluit van de Algemene Ledenvergadering op 22 oktober 1948 en
gewijzigd bij besluit van de Algemene Ledenvergadering op 17 februari 1951, op 23
oktober 1971, op 27 oktober 1973, op 22 maart 1980, 12 april 1997 en laatstelijk
gewijzigd bij besluit van de Algemene Ledenvergadering op 6 april 2019.
I. LIDMAATSCHAP
Artikel 1
Het bestuur kan leden wegens hun gebleken buitengewone verdiensten voor de
vereniging aan de algemene ledenvergadering voordragen voor benoeming tot erelid.
Artikel 2
Leden die gedurende een jaar hun contributie niet hebben betaald, worden automatisch
van het lidmaatschap vervallen verklaard. Zij worden schriftelijk hiervan in kennis
gesteld.
Artikel 3
a. Indien een lid dat is geschorst overeenkomstig het bepaalde in artikel 9, vierde lid,
van de Statuten beroep heeft ingesteld beslist de algemene ledenvergadering niet
dan nadat het lid in de gelegenheid is gesteld te worden gehoord.
b. Het horen van het lid als bedoeld in het vorige lid geschiedt door een daartoe door
het bestuur uit leden samengestelde commissie. Leden van het zittende bestuur en
leden van het bestuur ten tijde van de beslissing om het lid te schorsen kunnen geen
deel uitmaken van de commissie. Het lid kan zich doen bijstaan door een
vertrouwenspersoon.
c. De commissie brengt haar verslag uit aan de algemene ledenvergadering. Het
bestuur en het geschorste lid ontvangen een exemplaar van het verslag.
d. Indien de algemene ledenvergadering niet tot ontzetting uit het lidmaatschap heeft
besloten beslist het bestuur over een eventueel verzoek tot vergoeding van de kosten
van de vertrouwenspersoon.
II. GELDMIDDELEN
Artikel 4
De hoogte van de vast te stellen contributie is mede afhankelijk van:
a. welke tijdschriften het lid heeft gekozen;
b. of het lid in Nederland of het buitenland woont.
Artikel 5
a. Het bestuur is bevoegd op grond van bijzondere omstandigheden een lid geheel of
gedeeltelijk vrijstelling te verlenen van het betalen van contributie.
b. Een verzoek om vrijstelling dient schriftelijk of per e-mail met opgave van redenen te
worden ingediend.
c. Een vrijstelling geldt slechts voor één verenigingsjaar.

III.

BESTUUR

Artikel 6
a. Het bestuur bestaat uit ten hoogste zeven leden, onder wie een voorzitter, secretaris
en penningmeester, eventueel een ondervoorzitter, een tweede secretaris en een
tweede penningmeester.
b. Het bestuur is gerechtigd tijdelijk meer dan een functie aan een bestuurslid toe te
vertrouwen, met uitzondering van de voorzitter.
Artikel 7
a. Het bestuur stelt voor elke vacature een of meer kandidaten aan de algemene
ledenvergadering voor.
b. Gelijk recht komt toe aan minstens drie stemgerechtigde leden mits zij hun
kandidaten voor de algemene ledenvergadering aan de secretaris hebben opgegeven.
c. Kandidaatstelling geschiedt met vermelding van enige toepasselijke gegevens over de
kandidaat.
Artikel 8
a. Bestuursleden treden na aanvaarding van hun benoeming onmiddellijk in functie.
b. Een afgetreden bestuurslid draagt, indien de opvolger zijn plaats niet direct kan
innemen, de waarneming van die functie over aan een van de andere bestuursleden,
met uitzondering van de voorzitter.
c. Indien een geschorst bestuurslid zich in de algemene ledenvergadering door een
vertrouwenspersoon heeft laten bijstaan, zoals bepaald in de artikel 9, vierde lid, van
de Statuten, beslist het bestuur over een eventueel verzoek om vergoeding van de
kosten van de vertrouwenspersoon.
IV.

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Artikel 9
a. Stemgerechtigde leden kunnen ter vergadering vertegenwoordigd zijn bij een
schriftelijke, gedateerde en ondertekende machtiging aan een ander stemgerechtigd
lid dat voor de vergadering deze machtiging aan het bestuur heeft afgegeven.
b. Besluiten worden genomen conform het bepaalde in de artikelen 14 en 17 van de
Statuten met uitzondering van blanco en ongeldig uitgebrachte stemmen.
c. Uitsluitend indien er zich onregelmatigheden hebben voorgedaan bij de
stemprocedure kan tot herstemming worden overgegaan.
Artikel 10
a. Bij aanvang van een algemene ledenvergadering wordt de agenda vastgesteld door
de stemgerechtigden.
b. In de algemene voorjaarsvergadering komt in ieder geval het volgende aan de orde:
1. het jaarverslag van de secretaris met betrekking tot het verenigingsleven over het
afgelopen jaar;
2. de rekening en verantwoording van de penningmeester van het financieel beheer
en beleid over het afgelopen jaar en een begroting van de inkomsten en uitgaven
voor het lopende jaar;
3. het door de in het voorgaande jaar benoemde kascommissie van twee leden
uitbrengen van het verslag over de door haar gehouden kas- en boekencontrole
en haar voorstel over het al dan niet dechargeren van de penningmeester voor
het beheer en het bestuur voor het beleid;
4. het voor het lopende verenigingsjaar benoemen van een nieuwe kascommissie
van twee leden en een reservelid, met dien verstande dat een lid van de
kascommissie niet langer dan twee achtereenvolgende jaren in functie is;
5. het vaststellen van de jaarlijkse contributie;
6. de verslagen van de werkzaamheden van de redacties van de tijdschriften, van de
excursiecommissie, de webmaster en de beheerder van de handbibliotheek;

7. alle overige verslagen van werkzaamheden die ten behoeve van de vereniging zijn
verricht;
8. het benoemen van bestuursleden ter voorziening in vacatures, in het bijzonder die
ontstaan door het aftreden van bestuursleden die aan de beurt van aftreden zijn;
9. de rondvraag;
10. de overige op de agenda geplaatste onderwerpen.
c. Introducés nemen niet deel aan de beraadslagingen tenzij daartoe uitdrukkelijk door
de voorzitter uitgenodigd.
V. ACTIVITEITEN
Artikel 11
a. De vereniging geeft de volgende tijdschriften uit: Spirula, Basteria en Vita
Malacologica.
b. Het bestuur benoemt de leden van de redacties van de in het vorige lid genoemde
tijdschriften op voordracht van de betrokken redactie dan wel met haar instemming.
c. Basteria en Vita Malacologica bevatten uitsluitend wetenschappelijke artikelen.
d. Spirula is het verenigingsblad. Hierin kunnen ook op enigerlei wijze aan de
malacologie gerelateerde advertenties worden opgenomen. Het bestuur stelt de
tarieven van de advertenties vast.
e. Leden kunnen kiezen welke van de drie tijdschriften zij willen ontvangen. Daarop is
de hoogte van hun contributie afgestemd.
Artikel 12
a. Gewone leden en ereleden hebben recht op een exemplaar van de door hen gekozen
tijdschriften die zijn verschenen en verschijnen in de jaren van hun lidmaatschap mits
zij aan hun financiële verplichtingen jegens de vereniging hebben voldaan.
b. Exemplaren van tijdschriften waarop een lid geen abonnement heeft zomede extra
exemplaren kunnen slechts worden verkregen tegen de voor leden geldende prijs,
verhoogd met de portokosten.
c. Toezending van tijdschriften aan een lid wordt gestaakt wanneer deze de
verschuldigde contributie niet binnen vier maanden na de aanvang van het
verenigingsjaar heeft betaald en niet binnen twee weken heeft gereageerd op een
aanmaning door het bestuur tot nakoming van de financiële verplichtingen jegens de
vereniging. Onder reageren wordt mede verstaan het schriftelijk verzoeken om
vrijstelling als bedoeld in artikel 3. Hervatting van de toezending van de publicaties
vindt eerst plaats nadat de contributie en aanmaningskosten zijn voldaan.
Artikel 13
a. De vereniging kan ook andere uitgaven verzorgen, zowel gedrukt als digitaal.
b. Het bestuur benoemt de leden die deze uitgaven verzorgen.
c. Het bestuur bepaalt of deze uitgaven gratis dan wel tegen betaling van een ledenprijs
aan de leden beschikbaar worden gesteld.
d. Elk extra exemplaar van een van deze uitgaven kan slechts worden verkregen tegen
de voor niet-leden geldende prijs.
Artikel 14
De vereniging heeft een excursiecommissie. De leden van deze commissie worden in
overleg met haar door het bestuur benoemd.
Artikel 15
a. De vereniging bezit een handbibliotheek.
b. Het bestuur benoemt de beheerder van deze bibliotheek.
c. Leden kunnen werken uit de bibliotheek lenen. Losse tijdschriften worden niet
uitgeleend.

d. Het lid dat een werk heeft geleend is verplicht dit aan de beheerder terug te bezorgen
op de eerstvolgende verenigingsbijeenkomst als bedoeld in artikel 18, tenzij de lener
een andere retourdatum heeft afgesproken met de beheerder..
e. Indien enig werk niet of niet in goede staat wordt terugbezorgd, is de lener
aansprakelijk voor de schade zoals die door de beheerder wordt vastgesteld. De
beheerder stelt de lener hiervan schriftelijk op de hoogte.
f. Tegen de vaststelling van de schadevergoeding kan de lener bezwaar maken bij het
bestuur. Bezwaar wordt gemaakt door het binnen drie weken na kennisneming van
de vaststelling inzenden van een bezwaarschrift met opgave van de redenen.
Artikel 16
a. De vereniging heeft een archief.
b. Het bestuur benoemt de beheerder van het archief en stelt diens taken vast.
Artikel 17
a. De vereniging heeft een internet-website: www.spirula.nl.
b. De website geeft bekendheid aan de vereniging en haar activiteiten en verwijst naar
malacologische en daaraan gerelateerde websites in Nederland en daarbuiten;
c. De website wordt beheerd door een webmaster die door het bestuur wordt benoemd.
Artikel 18
De vereniging organiseert minimaal tien keer per jaar een bijeenkomst van leden ter
bevordering van de kennis over de malacologie en de onderlinge contacten.
Artikel 19
Alle leden die op enigerlei wijze werkzaamheden verrichten ten behoeve van de
vereniging:
a. hebben voor wat betreft de onderwerpen die de hun toevertrouwde taken raken
toegang tot de vergaderingen van bestuur;
b. zijn voor de uitvoering van de hun toevertrouwde taken verantwoording schuldig aan
het bestuur.
Artikel 20
In aangelegenheden waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.
VI.

OVERIG

Artikel 21
In het Engels wordt de naam van de vereniging vertaald als “Netherlands Malacological
Society.”

