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Oe afdeling draagt de naam rrAideling ULrecht en 0mqeving van de
Nederlandse Vereniging voor !Jeer- en Sterrenkunde.
Zij Ís te Utrecht oevestigd en omvat, behalve de qemeente Utrecht,
die gemeenten !n oe naaste omgeving van Utrecht, uaar niet reeds
een Afdeling van de Ned. Ver, voor LJeer- en Sterrenkunde is gevestigd.

Verenieinosjaar
Artikel
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Het verenigingsjaar
en met f1 decerber.

van de Afd.Utrecht

Ioopt van l januari

tot

LidmaaLschap
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1. 0e Afd.Utrecht kent landelijke
Ieden, afdelingsleden,
urerkgroepl.eden, ereleden, begunstige!s en huisgenootleden.
2. Landelijke leden zijn natuurlijke
personen, die geabonneerd
rrZenit"
zijn op het tJ.jdschrift
en de uens te kennen geqeven
hebben lid te uillen zijn van Afd.Utrecht.
Landelijke Ieden hebben rech! op een mininumpakket van de door
afdeling Utrecht aan zijn leden verleende diensle 6 bestaande
ui t:

3.
4.
5.

6.
?.
8.

a. het recht de dnor de afdeling geoaganiseerde lezingen en
Iedenvercaderinoen bij te uonen i
b. het ontvànQen van een door het afdelingsbestuuD vast te
stellen aantal konvokaLies oet een mininum van !án per
i,-r
Afdelingsleden zijn natuurlijke personen die uensen deeL te
nemen aan de ak"iviteiten u,elke door de afdeling uotden qeorganiseerd, zonder zich te abonneren op het onder punt 2 bedoelde
tijdschrift.
lrêrkgroepleden zijn naluurlÍJke personen die zich hebben aangesloten bij een tot de afdeling behorende uerkqroep.
EreLeden zijn natuurlijke personen die uegens bijzondere verdiensten jegens de vereniging en of afdeling op voordracht vaa
het besluur aIs zodanig zijn benoemd. Zij hebben dezelfde
rechten als de landelijke leden. Van hen uordt geen kontributie
geheven.
Begunsligers zijn natuurlijke personen of rechLspersonen die
door een vastgestelde jaarlijcse minimumbijdrage de afdelinq
uil.Ien steunen zonder daarvoor op rechten aansgraak te maken.
HuisgenooLleden zijn familieleden van de afdelingsleden, die
zich ook als lid hebben aangemeld.
Aanmelding voor het lidmaatschap van landelijke leden vindt
plaats bij het buro van de vereniging of bij de sekretarLs van
Afd.Utrecht, die van afdelingsleden of uerkgroepleden biJ de
sekretaris van de gekozen afd. of uerkgroep te Utrecht, die van
begunstigers bij de sekretaris van de Afd.Utrecht.

Elnde lldmaatsch
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Het lidnaatschap eindlgt door:

a. overl I Jden;
b. schriftelijke opzeqging, uiterliJk vier ueken voor het einde
van het kalenderjaar' voor landeli jke leden bi j het bureau van
de verenlglngr voo! afdellngsleden respektievelijk leden van
een uerkgroep, biJ de sekretaris van afdeling Utrecht' resoektievellJk van uerkgroeg 8fd. Utrecht.
c. toyement, hetgeen biJ uanb:taling uordt uiLqesproken door de
penningneester voor landeli jke Ieden' door de afde) ingspenningneester voor afdelingsleden en dool de penningmeester van een
uerkqroep voor uerkgroepleden.
Tegen royenent kan men binnen een maand na ontvangst van de
kennisgeving hiervên in beroep oêan bij de vereniging of afCeIing door mictdet vsn k€nnlsgeving aan de sekretaris.
d. ontzetting, uelke geschledt door he! bestuur bij gernotlveerd
besluit. uegens he'. handelen in strijd met de doelstellinqen of
de belangen van de afde).lng ofuel verenigiog..
tseroep staat open bi.j rle vereniqinqsraad binnen een maand na
ontvanest van de kennisgevlng van ontzetting door niddel van
kennisgeuing aan de sekretarls van het hsefJb"siuur.
6eldnlddelen

rtikel 5
1. 0e geldniddelen van afd.Utrecht bestaan uil kontributies,
donaties en biJzondere of toevallige baten.
2.0e afdellngsleden betalen een kontributie van f. 10'-- Der
Jaar of neer.
De verenigingsleden betalen geen kontribuLie aan de afdeling;
maar een donatie van f. 10r-- of neer - oo de afdelingskosten
le dekken - uordt sterk op prijs gesteld.
Hulsgenootleden betalen een kontributie van minimaal f. 5, -per jaar.
Bequnstigers betalen mlnimaêl f. 5,-- oer jaar.

A
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1. 0e afdelingsleden en de begunstigers zijn gehouden tot het
betalen van een jasrliJkse bijdráge die-doór de Al9s6gn6
Ledenvergadering uordt vastgeit,eló. Z ij kunnen daait.oe
ingedeeld uorden in kategorieËn die veischillende bijdragen beLalen.
2. Het Eestuur is bevoegd in bijzondere eevallen gehei.e of
gedeeltel.iJke ontheffing te verlenen van de verplichting
tot het betalen van een bljdrage.

AJ

BesLuur

v

Artrkul
/
t. t;;;=t-uur
van .Jo Aid.Utrecht besLaêt uit een oneven aantal
personcn, Cat icÍrninstr vi.tF en tpnhOo;9tp negen bedraaqt.
Zij ucrdL-n bpno"-.1 door dp A.lcemene LeCenvergadeting. De
benoeninq geschiedt ui L de leden, behoudens hel bepaalde
in lir'2
van Cit artikel.
2. 0e Algensns L edervergaderinq kan besluiten dat één lid van
het Bastuur bui |-en de leden om uordt benoemd.
l. De benoering van de bestuursleden geschiedt ult een oF neer
bindenje vccrdr achi"r-'n. Tot het opmaken van :;:,{ een voordracht
zijn zouel heL Sestuur bevoeed als Lendinste Lien leden.
De voordracht van lret Eestuur uordt bi j het ui tschrijven
van
de Algerene Ledenvergaderinq medeoedeeld. fan voordracht door
Lien of neer Ieden moet vóór de aanvang van de Algernene Ledenjk uorden ingediend bij het B€stuur.
vergadering schrifteli
4. llieuue bestuursleden uorden door da Algemene Ledenvergarlering
benoemd bij neerderheirJ van stemoen op de p::sonen die in
vootnoende voordrachterr kandidaat zijn qesteld.
5. Is geen voordracht gemaakt, of besl.uit de Allenene Ledenvergadering geen van de gesLelde kandi daten te k!e2sn, dan is
de Algs5sng Ledenvergatlerinq vrij in haar keuze.
5, I ndien er meer dan êón bindende voordracht is, dan geschiedt
de ben3e-ing uit die voordrachten,
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1. tIk besluurslid
kan te aIIen tijde door de Al.qeméne Ledenvergadering uorden oni slaclen of geschorst. Een schorsing die
niet binnen drie maanden gevolqd uordt door een besluit van
ontslag, uordl onoedaarr oemaakt door het veilopen van die
ternijn.
2. €1k bestuurs.Lid treedt q!tqrlil!
na zijn benoeming
vier;1933
af , volgens een door neT-Têïfrïï-ïó--Tiï5ï?n
roosaer van af treding.0e
aftredende is herkiesbaar. !Jie in een tussentijdse
vakature uordt benoemd, neemt o9 het roostet de plaats van zijn
voorqanqer in.
3. Het bestuursl.idmaatschap eindigt voorts:
a. doo! het eindigen van het Iidmaatschap van afd.Utrecht.
b. door bedanken.
Artikel

I

1. Het Bestuur uijst uit zijn midden een vooizitter,
een sekretaris en een penningmeesLeraan.llet
Bestuur kan voor ieder van hen
uit zijn mj.dden een vervanqer aanuijzen. Een bestuurslid
kan
meer dan één funktie bekleden, doch ni.et meer dan Èuee.
2. Van het verhandel,de in elke bestuurs- en ledenvergadering maakt
de sekretaris notulen op, die na goedkeuring door de vergaderinq
door de voorzilter
en de sekretarj.s uorden vastgesteld en
ondertekend.

Bestuurstaak, verteo enuoordioinq.
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1. Het Bêstuur is belast met het besturen van de afd. Utrecht.
2. Indlen he! aan!al bestuursleden beneden de vijf is gedaald,
bfijft het Eestuur bevoegó. Het is dan echter verplich! zo
spoedLg nooelijk een Alqemene Ledenvergadering te beleggen
saarin de voorziening in de open DIaats of open plaatsèÀ aan
de orde koínt.
3. Het Bestuur is bevoegd onder zijn verantuoordelijkheid bepaalde
ondetdelen van zijn taak te doen uitvoeren door komnissies.
4. Het Bestuur is, oiLs met goedkeuring van de Alqemene Ledenvergaderlngr bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het
kopen, yervreenrden of bezsaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten uaarbij de afdeling zich als borg of
hoofdrlijk medeschuldenaar verbindt, zich voor derden sterk
Ínaakt of zich verbindt !ol zekerheidsstel ling voor een schuld
van êen derde.
0p het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden
beroep uorden gedaan.
5. HeÈ Eestuur behoeft eveneens qoedkeuring van de Algemene Ledenvergadering voor besluiten lot:
a. onverminderd het onder b. bepaalde, het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van invesLeringen die een
bedrag of uaarde va. één derde van het kontributie-inkornen
van het voorafgaande verenigingsjaar te boven gaan;
b. 1e het huren, verhuren of op andere uijze in gebruik of
genot verkrijgen en geven van onroerende goederen;
?e heL aangaan van overeenkomsten, uaarbij aan de afdeling
een bankktediet uordt verleend;
3e het ter leen verstrekken van gelden, aismede het tea
leen opnenen van gelden, uaaronder niet is begrepen
het oebruiknaken van een aan de aidelinq verleend bankk redi et .
4e het aangaan van dadi.ngen;
5e het optreden in rechte, uaaronder begrepen het voeren
van arbitrale procedures, doch met uitzondering van
het nenen vên conservatoire naatregelen en die rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden.
0p heL ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden
beroep rorden gedaan.
6. 0nverninderd het in de laatste volzin van Iid 4 bepaalde, u,ordt
de afdeling in en builen rechte vertegenuoordiod door:
a. hetziJ heÈ Eestuur
b. hetziJ de Voorzitter
c. hetzij tree bestuurslêden
Jaarverslaq: rekenino en verantuoordino
Artikel lI
1. Het Bestuur 1s verpllcht aantekening te houden van de vernoqenstoestand van de afdellng, opdat te allen tijde haar rechten en
verpllchtingen kunnen uorden gekend.

2.

l.

4.

v

.r.
.b.

Het Bestuur brengt óp een Alqemene Ledenvergaderinq, binnen
tuee naanden na afloop van hát vereniglngsláar,
É";;r;;."
verlenging van dete termijn door de nigemeÁe làa"nu".l"Oering,
zijn Jaarverslag uit en Iágt rekening en verantuoordino af
over zijn in het afgelopen boekjaar qevoerd UeleiO. óiË
laatste geschiedt onÍJer overleqóino Jan een balans en
van baten en lêsten. Na ar'loop van de termiJn kan iederstaat
lid
in rechte rekening en verdntuoordinq van heI Bestuur
De Alggas6g L edenJerqadering benoemi laarli jks uit á"-vorderen.
i"o".
een konmissie van tenminste tuee persóne., àie geen deel utt
mogen maken van het Bestuur. Deze komnissie, hièrna kaskonmissie
te noenen, onderzoekt,:a
rÊk€ninq en verantuoording van het
Bestuur en brenot aan óe Argerenó t. ecrenveraadering"verslag uit
van haar bevindinqen.
InCien het onderzoek van de rekening en verantuoording bijzonr
dere boekhoudkundige kennis vereist,
dan kan de kaskoámissie
zich door een deskunc!r:q ctoeo bi jstaan. Het gestuur is verplicht
aan de kaskommissie al le dosr haar geuenste inlichtingen
te
verschaffen, haar des,:euenst de kas en de uaarden Le íonen
te.geven in de boeken en bescheiden der vereniging.
:lue il1:n"
last van de kaskommissie kan te allen tijde door de Ajggjgns
1"9:ly:lg"gering
uorden herroepen, doch uit;luitend
onder
benoenin; !an een andere komnj.ssie van onderzoek.
9.:rJ<trJdl9e
Hpt Eestuur is verpli:'r."
de bescheiden, bedoeld in de leden 2
en A, gedurende vijf jafen te beuaren,

loemene L edenverqaderi nqen
Artikel
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A

1.
_
2.

J.

..J

Aan de Algenene L edenveigadering konen ln de afdeling alle
bevoegdheden toe, cJie niát ooor de ttet of de StaÈuteri aan net
EesLuur zijn opgerJragen,
In rJe Algemene LerJenJergadering, bedoeld in artikel
I I lid 2,
komen onder meer aan rJe orde:
a. heL jaarverslag,
dr: Ëalang en rckcninq van Saten en Lasten
t.n 5al verslag vên,.JÊ xaskommissie;
b. de benoeming van de kaskommissj.e voor het Iopende vereni_
ginqsjaari
c. voorziening in evenLuele vakatures;
d. de begroting voor heL lopende verenigingsjaarl
e. het beleid van het Bestuur;
f. de agenda van de..jaarverqadering
van de Landelijke vereniqing:
g. voorstellen
van Het Eestuur of van de Leden, aaÀgekondigdbij heL uitschrijven
van rle vergadering;
h. benoeming van Ieden en huí.r plaaisvervaÁgers als afgevaardig_
den naar de vergadering v;rn de verenigiÀgsraad van de
Iandel i jke vereniging.
ue aqenda ven iedere vergadering van de verenigingsraad van
de landelijke
vereniging uorrlt Éesproken in eei Aigemene L eden_
vergadering, te houden minstr:ns óón maand voor de Jergadering
van bedoelde vereniqingsraad.

4.

Het Eestuur is verplicht op schriftelijk
verzoek van minstens
tlen leden over le gaan t.ot het uitschrijven van een BuiLengeuone Algemene Ledenvergadering binnen een termijn van ten
hoogste vier seken. Indien aan zodanig verzoek binnen veertien dagen oeen aevolg uordt gegeven, kunnen de verzoekers

zelf tot uitschrijving overgaan overeenkomsÈig arLikel
of op een andere door hen doeltreffend geachte uijze.
ArÈikeI 13

16

1. Toeganq tot de Algemene L edenvergaderino hebben alle leden
van dp a.4ei ina, aIe begunstioers en alle aspirant-leden.
2. 0ver toelatine van andère dan de in tid 1 bedoelde personen
beslist de Algemene Ledenvergadering.
l. Uitsluitend Iandelijke leden, afdel.ingsleden en ereleden
hebben ieder êén stem in de Algs6sns fedenvergadering.
Geen toegang hebben qeschorste leden en oeschorste bèstuursI eden.
t!, Ien slemgerechtigd lid kan zijn stern door een schriftelijk
dêartoê qenachtiqd stemgerechtigd lid laten uitbrengen. I eder
genachtigd lid ma9 niet neer dan êán nachtiging tot stemmen
vOefen.

Artikel

14.

1. De Algenene L edenvergaderineen uorden geleid door de voorzitter
van de afdeling of zijn plaatsvervanger. Eij ontstentenis van
ctezen treedt áán der andere bestuursleden - door het Eestuur
aan te uijzen - oo als voorzitter, lrordt ook o9 deze uijze
niet voorzien in het voorzitterschap, dan voorziet de vergadering zelve daarj n.
2. ZiJ die de vergadering bijeen roepen,moeten een notarieel
proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken.
3. De inhoud van de notulen dan uel van het proces-verbaal uordt
ter kennis van de leden gebrach!.
8es1ui tvorninq

Artikel
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1. Het ter Alqemene Ledenvergadering uitgesproken ocrdeel van de
voorzitter dat door de vereadering een besluit i.s genomen, is
besliEsend. Hetrelfde geldt voor de inhoud van een genomen
besluit voor2over gestemd uerd over een niet schriftelijk
veluoord voorstel..
2. tdordt echter onmiddellljk na het uitsoreken van het in lid
bedoelde oordeel de Juistheid ervan betulist, dan vindt een
nLeuue stemnlno pleats als de meerderheid der vergadering dit
verlangt, of, indien de oorspronkelijke st.emming niet hoofder
liJk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtiqde aanuezige
dlt verlangt.
Door deze nieuue stemming vervêIlen de rechtsgevolgen van de
oorspronkeli jke stemming.
3. Uoorzover de Statuten of de lrtet niet anders bepalen, uorden
alle besluiten van de AlggÍngns Ledenvergadering genomen mel
volstrekte meerderheld van de uitgebrachte stemmen. Blanco
stemmen uorden daarbiJ beschouud als niet Le zijn uitgebracht.
1

\a-

4. Herstemming bij verkiezing van personen is moqeltjk, uanneer
bi.j eerste stemming niemand dt: volsLrekLe meerderheid heeft
verkregen.

Stemning over zaken geschietJt monrte)irrg; stenming ouer personen
geschiedL - .indien êón of neer I erJen cJaar om vraqen schrifLelijk.
Besluitvorminty bij akt<lama!ie is nogelijk,tenzÍj
een stengerechLigde hoofdelijke
slrmning verl.anqt.
fen eenstennig besluit van alle sLÍ?mqerechtiede "leden, ook al
zijn deze niet in een Algemene LerJenverqadering bijeen, heefL
dezel.fde krachL als een beslu.il von de Algemene Ledenvergaderinq
nits het met voorkennis van het flestuur is genomen.
I nJien i.n een Algemene I edenvergaCet ing ondubbeltinning blijkt
dar" alle stemgerechtigdr: lecJen aanuezig of vertegenuoordigd
zi jn. kunnen met alqeoeÍ)e stemmen besluiten genonen uorden
ortrgnt alle aan de ordr konende cnderue!pen, ook al is niet
voldaan aan de voorschriften
voor uilschrijven
en inkennisstelle
Artikel
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De Á lqemene L edenverqadL'!i neen uJr iJen bi jeen geroepên door het
Sestuur. De oproeping oeschiedt schrirtelijk
aan de adressen
van de leden volgens het Iedenrei,::.ster. 0e Lermijn voor de
oproeoinq bedraagt tenninste zeven daoen.
8ij de coroepinq uorden de te bretranCelen onderuËrpen verneld,
onverminderd heL volgende ar!lke.l.

,l u' i-l4si!s'ArLikel 17
1. Het regLeoent van aldcling trtrectrt kan uitsluiLend
geuijzigd
uorden door een beslui t van rJe A lnpnene L edenvergadèring, uaartoe is opoeroepen net de meí1,:dpl iÀq dat ui jzigini
van h;L
reqlement zal worden vooroestel d.
2. 0e oprcrep tot een bi j,renkíln5l. vaÍt ':r8n rJerqeli.jk Algemene L edenverc;adering dienL ver{}ezÍ_,ld te qflnn van de LeksÈ van het uijzj._
qinqsvoorstel.
Tevens dient een afschri fl van het voorstel óp
een daartoe geschikte plaats voor al le Leden en begunstigers
ter inzage te líqqen.
J. Een besluit tot reqlenentsuijziqinq
b"hoeft tenminste t'eederde
van de uitgebracht€ stemmen in een vergadering uaarin tenminste tueederde van de stengerechtigde leden aanuezig of ver_
teqenuoordigd is.Vol.doet cle vergadering niet aan deze vereisten,
dan uordt binnen acht ueken een vergadering bijeen qeroepen,
uaarin over qenoemd voorsLel kan uorden besloten ongeacht het
aantal aanuezige of verteeenuoordigde stemgerechtigàe leden.
fchter dient besloten te ruorden met een meerderheià van ten minste tureederde der uitoebrachtestemmen,

llg-l-e.t

Afdelinos- c. o. voordrachLsbi ieenkomsten
Artikel
18
0e afde)..ing zal jaarlijks
tenminste 2es voordracht-avonden organiseren, uaarbij er naar gestreeld
raI uorden deze gelijkelijk
over astronomische- en meteololuclisclre onderuerpen te verdelen.
Tenminste óénmaal per jaar zaI rij eln rxcursie organiseren;zij
zal het verrj.chten van uaarneminclen bevorderen en lektuur ter
beschikkinq van haar leden sLellen.

AIlikel,

19

8iJ de vcrEaderingen en excursies zal door het Bestuur
beperkt êanb!l introduc6rs uordBn toeqelaLen.
Slotbeoalinoen
A,r!ikel ?0

een

1. In geval van leentÊ of onduirJelijkheid van heL Reglement
beslist hEt Bestuur. Oeze beslissingen mo9€n niet ln st.riJd
uijn net de h,et. Reglernent of met dc oo grond hiervan door
de AlgEms6g Ledenverqaderif,Q vastgeslelde bepallngen. f venmin
mogen deze bslissingen in strtjd zlJn meL de statuten der
landeli jke verenlging.
2. Voor de in lid 1 qenoêmde beslissingen staêt voor belanghebbenden beroep open biJ dc Vereniqingsraad door middel van
kennisgevinq aan de sêkretaris van de vereniginq.
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