STATUTEN
van de vereniging

“HET NATUURKUNDIG GEZELSCHAP”
opgericht te Middelburg anno 1780
vastgesteld door de algemene ledenvergadering d.d. 23 april 2004.

DE VERENIGING
Art 1.
De vereniging is genaamd: Het Natuurkundig Gezelschap. Zij is gevestigd te
Middelburg.
Art 2.
De vereniging, oorspronkelijk opgericht op 29 november 1780 - erkend bij
Koninklijk Besluit no. 38 op 28 oktober 1898 - is weer aangegaan voor drie
perioden van 29 jaar en 11 maanden te rekenen vanaf 28 maart 1894, en is
vervolgens vanaf 1 januari 1983 aangegaan voor onbepaalde tijd.
Art 3.
1. Het doel van de vereniging is de verspreiding en de bevordering van de kennis
van de natuur, in de
meest algemene zin.
2. Zij tracht dit doel te bereiken door activiteiten zoals het doen houden van
lezingen en excursies, en
voorts door andere middelen, die voor het doel bevorderlijk kunnen zijn.
Art 4.
Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus van het
volgende kalenderjaar.
LEDEN EN LIDMAATSCHAP
Art 5.
De leden van de vereniging worden onderscheiden in
a. gewone leden;
b. ereleden.
Art 6.
1. Gewone leden kunnen zijn allen die daartoe de wens te kennen geven. Een
gewoon lid heeft alle
rechten van het lidmaatschap zoals het bijwonen van activiteiten, het stemrecht
en het recht zich
verkiesbaar te stellen voor een bestuursfunctie.

2. Het erelidmaatschap wordt toegekend aan personen die de vereniging
belangrijke diensten hebben
bewezen, op voorstel van het bestuur, door een besluit van de
ledenvergadering. Ereleden hebben
dezelfde rechten en plichten als gewone leden.
Art 7.
1. Het lidmaatschap van de vereniging wordt verkregen door opgave bij de
secretaris.
2. Het lidmaatschap gaat verloren:
a. bij overlijden;
b. door schriftelijk te bedanken bij de secretaris en wel uiterlijk op 31 augustus
van het lopende jaar;
c. door royement uitgesproken door de ledenvergadering.
BESTUUR
Art 8.
1. Het bestuur bestaat uit minstens drie, maar bij voorkeur vijf, leden die op
aanbeveling van het bestuur
uit en door de leden met gewone meerderheid worden gekozen.
2. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester.
3. De vereniging wordt vertegenwoordigd door twee, gezamenlijk handelende
bestuursleden.
Art. 9.
Elk bestuurslid treedt na uiterlijk vier jaar af. Hij/zij is dan direct herkiesbaar voor
een volgende periode van vier jaar. Na een tweede bestuursperiode van vier jaar
kan hij/zij pas na één jaar opnieuw worden gekozen.
Art 10.
1. De voorzitter is belast met de leiding van de lezingen en vergaderingen en
handhaaft de goede orde.
2. De secretaris is belast met het uitnodigen van leden voor de activiteiten en de
vergaderingen, het
voeren van correspondentie, het maken van notulen, het bijhouden van de
ledenlijst, het maken van
een secretarieel jaarverslag en het beheren van het archief.
3. De penningmeester beheert de financiën, brengt een financieel jaarverslag uit
over het afgelopen jaar
en een begroting voor het nieuwe verenigingsjaar, en int de contributie van de
leden.
4. De overige bestuursleden vervangen of ondersteunen de voorzitter, de
secretaris en de
penningmeester, of vervullen andere specifieke taken binnen het bestuur. Deze

taken worden
verdeeld door het bestuur.
MIDDELEN EN BEZITTINGEN, BEHEER
Art 11.
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit contributies, giften, legaten,
renten van belegd kapitaal en uit toevallige baten.
Art 12.
De eigendommen van de vereniging staan onder toezicht van het bestuur en
worden door zijn zorgen eventueel tegen brandschade verzekerd.
Art 13.
De secretaris beheert het recente archief. Regelmatig, bijvoorbeeld elke vier jaar,
worden stukken ouder dan vier jaar uit het recente archief overgebracht naar het
Zeeuws Archief.
Art 14.
Het behandelen van alle zaken, de bewaargegeven effecten betreffende, is
opgedragen aan de voorzitter en de penningmeester.
Art 15.
De contributie wordt door de penningmeester bij voorkeur in de eerste vier
maanden van het verenigingsjaar geïnd.
Art 16.
Het bestuur heeft de speciale machtiging van een ledenvergadering nodig om
voor rekening van de vereniging te beleggen of enig eigendom van de vereniging
te verkopen of te verpanden, of enige uitgave te doen buiten de in Art 18
genoemde begroting.
ACTIVITEITEN EN LEDENVERGADERINGEN
Art 17.
1. Het bestuur stelt het aantal activiteiten, als lezingen en excursies, vast voor
het komende
verenigingsjaar.
2. De activiteiten worden zo mogelijk in de maanden oktober tot en met april
georganiseerd.
3. Het bestuur organiseert de activiteiten, nodigt sprekers uit en zorgt voor een
goede accommodatie.
4. Het bestuur kondigt de activiteiten aan bij de leden. De eventuele partner en
minderjarige kinderen
van een lid hebben toegang tot de activiteiten.
5. Het bestuur is bevoegd andere personen dan de leden tot de activiteiten toe te

laten al dan niet tegen
betaling van een door de ledenvergadering vastgesteld bedrag.
Art 18.
1. Jaarlijks wordt minstens één ledenvergadering gehouden, waarin door het
bestuur een verslag van de
werkzaamheden over het afgelopen jaar en de toestand van de vereniging
wordt gegeven, rekening en
verantwoording van het gevoerd beheer wordt afgelegd en een begroting voor
het nieuwe
verenigingsjaar wordt aangeboden. Tegelijkertijd wordt een eventueel voorstel
voor aanpassing van de
contributie gedaan. Deze ledenvergadering vindt plaats in de eerste vier
maanden van het
verenigingsjaar.
2. Extra ledenvergaderingen worden gehouden als één of meer van de
bestuursleden dit nodig oordelen
of binnen één maand, nadat door vijf gewone leden de wens daartoe
schriftelijk, met opgaaf van
redenen, is meegedeeld.
3. Een kascommissie van twee leden brengt jaarlijks een verslag uit over het
financiële beleid van het
bestuur.
4. De ledenvergadering stelt de jaarrekening van het afgelopen verenigingsjaar,
de begroting voor het
nieuwe jaar, en de contributie vast.
5. Met de goedkeuring van de jaarrekening krijgt het bestuur décharge over het
afgelopen boekjaar.
6. Voorstellen voor agendapunten van leden, die niet minstens drie dagen voor
de te houden vergadering
aan de secretaris zijn medegedeeld, kunnen alleen dan in behandeling worden
genomen, indien het
bestuur zich hiermee kan verenigen.
7. In een ledenvergadering wordt tevens voorzien in de vacature, ontstaan door
het aftreden van een lid
van het bestuur.
Art 19.
1. Minstens één week voor een ledenvergadering worden de leden schriftelijk
uitgenodigd waarbij de
redenen voor de vergadering worden aangegeven.
2. In, door de voorzitter te beoordelen, spoedeisende gevallen kan de termijn tot
oproeping worden
verkort.

Art 20.
In alle gevallen waarin deze statuten niet of niet volledig voorzien, beslist het
bestuur, behoudens beroep op de ledenvergadering.
STEMRECHT EN STEMMEN
Art 21.
1. Stemgerechtigd zijn alle leden.
2. Besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen van de
aanwezige leden, behalve
in de gevallen genoemd in Art 22.
3. Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd.
4. Staken de stemmen in geval van zaken, dan wordt het voorstel geacht te zijn
verworpen. Staken de
stemmen in geval van personen, dan wordt er een herstemming gehouden.
Staken de stemmen
opnieuw, dan beslist het lot.
STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING
Art 22.
1. Tot ontbinding van de vereniging, of tot wijziging van de statuten kan slechts
worden besloten in een
volgens art 19. alinea 1 bijeengeroepen ledenvergadering, waarin meer dan de
helft van de
stemgerechtigde leden aanwezig is en 2/3 van de aanwezige leden zich
daarvoor verklaart.
2. Is het vereiste aantal leden niet aanwezig dan zal binnen 8 weken een nieuwe
ledenvergadering
worden gehouden, waarin, ongeacht het aantal aanwezigen, besloten wordt
met 2/3 meerderheid van
de aanwezige leden.
Art 23.
Bij ontbinding van de vereniging beslist de ledenvergadering wat met de
eigendommen van de vereniging zal geschieden.

