
REGLEMENT
van de Vereeniging

SECTIE NEDERLAND VAN DE INTERN. BODEMKUNDIGE VEREENIGING
opgericht 9 November 1935 te Amersfoort

Art. 1.
De Vereeniging draagt den naam Sectie Nederland van de

Internationale Bodemkundige Vereeniging en heeft ten doel, al
degenen die in de theoretische en toegepaste bodemkunde belang-
stellen, met elkander in contact te brengen en daardoor de beoefe-
ning van deze wetenschap in haar meest uitgebreiden zin zooveel
mogelijk te bevorderen.

Art. 2.
Zij tracht dit doel te bereiken:
(/. door het houden van bijeenkomsten, waarop bodemkundige

onderwerpen worden ingeleid; na de inleiding wordt een
algemeene discussie over het betreffende onderwerp ge-
houden;

b. door het organiseeren van excursies op bodemkundig gebied;
c. op andere wijzen.

Art. 3.
Zoo mogelijk worden jaarlijks twee van de in art. 2 genoemde

wetenschappelijke bijeenkomsten georganiseerd.

Art. 4.
Naast de wetenschappelijke bijeenkomsten wordt minstens

éénmaal per jaar een huishoudelijke vergadering gehouden.

Art. 5.
Personen of organisaties, die belangstellen in de bodemkundige

wetenschap, kunnen lid van de Vereeniging worden, door zich bij
den Secretaris-Penningmeester daarvoor op te geven.

Art. 6.
De contributie der leden bedraagt f 1.- per jaar.

Art. Î.

Het veree11lgmgspar valt samen met het kalenderjaar.
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Art. 8.
Het Bestuur bestaat uit een Algemeen en een Dagelijksch

Bestuur.
. Bij de samenstelling van het Algemeen Bestuur wordt gelet op de

verschillende wetenschappelijke richtingen, die met de bodem-
kunde verwant zijn. De leden van het Algemeen Bestuur hebben
zitting voor zes jaar. Iedere twee jaar treedt een derde gedeelte af,
hetwelk niet onmiddellijk herkiesbaar is. De taak van het Alge-
meen Bestuur is de algemeene leiding van de Sectie Nederland en
het voorbereiden van de programma's voor de wetenschappelijke
bij eenkomsten .

Het Dagelijksch Bestuur wordt eveneens voor zes jaar benoemd
terwijl iedere twee jaar één der leden aftreedt. Een aftredend lid
van het Algemeen Bestuur kan wel direct gekozen worden in het
Dagelijksch Bestuur. De taak van het Dagelijksch Bestuur is de
dagelijksche leiding van de Sectie Nederland.

Art. 9.
De benoeming van de leden van het Dagelijksch, zoowel als van

het Algemeen Bestuur geschiedt op de eerste in het jaar uit te
schrijven huishoudelijke vergadering op voorstel van het Bestuur.
De leden kunnen naar aanleiding hiervan tegencandidaten stellen
voor een bestuursfunctie, mits de voorstellen hiertoe door vijf
leden gezamenlijk minstens een maand voor de huishoudelijke
vergadering schriftelijk bij den Secretaris' van het Bestuur zijn
ingediend. Alle gestelde candidaten moeten op de convocaties
van de betrokken huishoudelijke vergadering worden vermeld.

Art. 10.
Besluiten tot wijziging van dit reglement kunnen bij meerder-

heid van stemmen in huishoudelijke vergaderingen worden
genomen, indien de te behandelen voorstellen op de convocaties
zijn vermeld. Deze voorstellen kunnen uitgaan van het Bestuur
of van minstens vijf leden der Vereeniging.

Art. 11.
In gevallen, waarin dit Reglement niet voorziet, beslist het

Bestuur.
Aldus vastgesteld in de Huishoudelijke Vergadering
der Vereeniging van 22 November 1946 te Utrecht.

Het Dagelijksch Bestuur,
Drs. P. BRUIN, Voorzitter.
Ir. T. K. HUIZINGA, Secretaris-

Penningmeester.
Ir. W. R. DOMINGO.


	00000001
	00000002

