
STATUTEN
van de

NEDERLANDSE BODEMKUNDIGE VERENIGING
Opgericht 9 november 1935 te Amersfoort

Art. 1.
De Nederlandse Bodemkundige Vereniging stelt zich ten doel al

degenen, die in theoretische en toegepaste bodemkunde en daarmede
samenhangende onderwerpen belang stellen, met elkander in contact
te brengen en daardoor de beoefening van deze wetenschap in haar
meest uitgebreide zin zoveel mogelijk te bevorderen.

Art. 2.
Zij tracht dit doel.te bereiken:
a. door het houden van bijeenkomsten waarop onderwerpen van

bodemkundige aard worden ingeleid en besproken;
b. door het organiseren van excursies op bodemkundig gebied;
c. door contact met en deelneming aan organisaties in binnen- en

buitenland met eenzelfde of verwant doel;
d. door alle overige wettige middelen, die daartoe dienstig zijn.

Art. 3.
De vereniging is aangegaan voor de tijd van 29 jaar en 1I maanden,

te rekenen van de dag der oprichting zijnde 9 november 1935. Bij
het verstrijken van dit tijdvak wordt de vereniging opnieuw aangegaan
voor de tijd van 12 jaren, derhalve eindigende 8 oktober 1977.

Art. 4.
Lid der vereniging zijn alle natuurlijke en rechtspersonen, die zich

daartoe schriftelijk aanmelden bij de Secretaris-penningmeester en
niet binnen 4 weken schriftelijk mededeling hebben ontvangen dat het
dagelijks bestuur hun toelating weigert. Van een weigering als lid
staat de betrokkene gedurende 30 dagen na de dagtekening daarvan
beroep open op de ledenvergadering.
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Art. 5.
De geldmiddelen der vereniging worden verkregen door:
a. contributies der leden;
h. opbrengst van bezittingen;
c. subsidies, schenkingen, legaten, erfstellingen en toevallige baten.

Art. 6.
De leden betalen een door de algemene vergadering vastgestelde

jaarlijkse contributie, te voldoen uiterlijk in de maand juni en door
hen, die later in het jaar toetreden bij de aanvaarding van het lid-
maatschap.
Opzegging van het lidmaatschap ontheft niet van de verplichting om

de contributie te betalen over het jaar in hetwelk werd opgezegd.
Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.

Art. 7.
Het lidmaatschap gaat verloren door schriftelijke opzegging, verval-

len verklaring door de algemene ledenvergadering en bij natuurlijke
personen door overlijden, bij rechtspersonen door ontbinding of verlies
van de rechtspersoonlijkheid. Beëindiging van het lidmaatschap door
opzegging is slechts mogelijk met ingang van 1 januari van enig jaar
en heeft slechts rechtsgevolg indien de opzegging schriftelijk voor
I december daaraan voorafgaande aan de Secretaris-penningmeester
is kenbaar gemaakt.

Art. 8.
Het Bestuur bestaat uit een dagelijks- en een algemeen bestuur.

Het dagelijks bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris-penning-
meester en een lid, plaatsvervangend voorzitter. Het algemeen bestuur
bestaat behalve uit het dagelijks bestuur uit ten minste 9 en ten hoog-
ste 21 leden.
Bij de samenstelling van dit bestuur wordt gelet op de verschillende

wetenschappelijke richtingen die met de bodemkunde verwant zijn.
De leden van het algemeen bestuur hebben zitting voor 6 jaren.

Tedere twee jaar treedt een derde gedeelte af; een aftredend lid is
niet onmiddellijk herkiesbaar, met dien verstande dat hij wel direct ge-
kozen kan worden in een openvallende plaats in het dagelijks bestuur.
De leden van het dagelijks bestuur hebben eveneens zitting voor

6 jaren, terwijl ook iedere 2 jaar een der leden aftreedt. Zij zijn niet
direct herkiesbaar.

Art. 9.
De benoeming van de leden van het dagelijks zowel als van het
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algemeen bestuur geschiedt uit de leden der vereniging op de eerste
in het jaar uit te schrijven ledenvergadering.
Het algemeen bestuur stelt een of meer candidaten voor elk der te

vervullen plaatsen en zorgt dat deze tenminste twee maanden voor de
te houden vergadering aan de leden worden bekend gemaakt. Tegen-
candidaten kunnen worden voorgesteld door tenminste 5 leden, mits
het voorstel hiertoe ten minste een maand voor de vergadering schrif-
telijk bij de secretaris-penningmeester van het bestuur is ingediend.
Alle gestelde candidaten moeten op de convocaties van de betrokken
ledenvergadering worden vermeld.

Art. 10.
De taak van het algemeen bestuur is de algemene leiding van de

vereniging en het voorbereiden van de programma's voor de weten-
schappelijke bijeenkomsten.

Het dagelijks bestuur is belast met de dagelijkse leiding en vertegen-
woordigt de vereniging in en buiten rechte. Het voert de besluiten uit
van de ledenvergaderingen en van het algemeen bestuur, tenzij die
uitvoering aan een bijzondere commissie wordt opgedragen; het draagt
de verantwoordelijkheid voor het juiste beheer der geldmiddelen en
bezittingen van de vereniging. Stukken, uitgaande van het algemeen
bestuur of van het dagelijks bestuur, worden getekend door de voor-
zitter en de secretaris-penningmeester of door wie hen vervangen.

Art. 11.
Zo mogelijk worden jaarlijks twee van de in artikel 2 genoemde

wetenschappelijke bijeenkomsten georganiseerd, tevens wordt tenmin-
ste eenmaal per jaar een huishoudelijke algemene ledenvergadering
gehouden.

Art. 12.
I In de vergaderingen van het algemeen- en dagelijks bestuur en de
algemene ledenvergaderingen worden besluiten genomen bij meerder-
heid der stemmen van de aanwezige leden. Staken de stemmen, dan
wordt het voorstel geacht te zijn verworpen zo het zaken betreft en
beslist het lot als het keuze-voordrachten of aanbevelingen van per-
sonen betreft.
Stemmingen over personen geschieden schriftelijk, met dien ver-

stande, dat een benoeming bij acclamatie kan geschieden, tenzij een
der aanwezige leden schriftelijke stemming verlangt.
Stemmingen over zaken geschieden mondeling.

Art. 13.
De huishoudelijke ledenvergadering stelt een reglement vast, dat
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onder meer voorschriften geeft omtrent de werkzaamheid der ver-
eniging bedoeld in artikel 2 der statuten.
Het reglement mag niet enige bepaling inhouden welke met deze

statuten in strijd is.
Het algemeen bestuur stelt zijn eigen reglement van orde vast.

Art. 14.
Besluiten tot WljZlgmg of aanvulling van deze statuten kunnen bij

meerderheid van stemmen door de huishoudelijke ledenvergadering
worden genomen, indien de te behandelen voorstellen op de con-
vocaties zijn vermeld. Deze voorstellen kunnen uitgaan van het alge-
meen bestuur of tenminste 5 leden.
Wijzigingen of aanvullingen van de statuten treden niet in werking

voordat de koninklijke goedkeuring is verkregen.

Art. 15.
Tussentijdse ontbinding der vereniging kan slechts geschieden indien

het voorstel daartoe op cle convocatie is vermeld. Een voorstel daar-
toe kan uitgaan van het algemeen bestuur of tenminste 10 leden.
Tot zodanig besluit is tenminste 3/4 der gelclig uitgebrachte stem-

men, tevens uitmakende cle helft van het stemmenaantal der gezamen-
lijke leden vereist.

De liquidatie zal geschieden met inachtneming van het bepaalde bij
artikel 1702 B.W. Het dagelijks bestuur, clat op het ogenblik der ont-
binding zitting heeft is met de liquidatie belast, tenzij de ledenverga-
dering andere vereffenaars aanwijst.

Baten cler vereniging zullen evenwel niet onder cle leden verdeeld
mogen worden, doch moeten worden bestemd op een wijze zo na
overeenkomende met het doel van de vereniging.

Art. 16.
Gevallen, waarin deze statuten niet voorzien, worden door het alge- '

mene bestuur beslist, behoudens bekrachtiging dier beslissing door de
huishoudelijke ledenvergadering; cle beslissing van het algemeen be-
stuur, wordt tot op het tijdstip dier vergadering nageleefd.


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004

