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NAAM EN ZETET
Artikel l. -------------------------------------------------

1. De vereniging draagt de naam:”Ganootschap voor Microscopie
2. De vereniging is opgericht op 12 maart negentienhonderd

twee en tachtig) als voortzetting van de in negentien-
honoerd zes en veertig opgerichte ”Nedarlandse Verenigine
voor Microscopie.”

‘34

3, De vereniging is gevestigd te 's-Gravenhage.
's-Gravenhage.

a. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

1. He: doel van de vereniging is het bevorderen van de
belangstelling voor en de toepassing van de microscopie
op uiteenlopende gebieden.

2. De vereniging tracht i: doel te bereiken door:
a. hen-aankweken van zodanige kennis van de microscopie,

dat deze op de meest verantwoorde wifize kan wordpn
gebruikt;

b. he: organiseren van bijeenkomsten. waar de leden

hun ervaring en kennis kunnen uicwisselen;

c. bet beheren van een bibliotheek, preparatenverzameling

en instrumenten, opdat deze aan de leden beschikbaar

gesteld kunnen worden;

d. net uitgeven van een mededelingenblad;

e. he: bevorderen van de samenwerking met zusterver-

enigingen in binnen en buitenland;

Oh he: oroaniseren van excursies lezinoen en tentooon-D 2 D

steLllngen;

het aanwenden van a;1e overige wettige middelen, walks0")

aan het doel van de verenigin bevorderlijk kunnen zifE;



Artikel 3.——--—-—————————__-—_______L _____________________
1. De vereniging Rent: ____________________________________

a. gewone leden; ————————————————————————————."‘___________

b. ereleden; ______________________________________________

c. aspirantleden;———~———~—————~——~—————__; ________________

d. donatefirs.--—7—~—;_____________________________________

2. Waar in dere'statuten wordt gesproken van leden of lid

worden respectievelljflwordt‘daaronder begrepen ereleden

casu quo erelid, tenzij van het tegendeel blijkt. ---------

3. Het bestuu: houdt een register bij waarin de namen en

adressen van alle leden, aspirantleden en donateurs zijn

opgenomen. ------------------------------------------------

GEWONE LEDEN. ---------------------------------------------

tikei 4.—-——————---——-——-————--——-—-———-—-—4 ————————————
Gewone leden kunnen zijn natuurlijke personen die de leef

tijd van zestien jaar hebben bereikt. ---------------------

ERELEbEN. -------------------------------------------------

Artikel s. ------------------------------------------------ ‘

Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdienster

jegens de vereniging door de algemene vergadering als zoj

danig zijn benoemd.-—————-—-—--------—--------------; -----

ASPIRANTLEDEN EN DONATEURS. ———————————————————————————————
Artikel 6.-—-—--—--————-————-————-———-----;_______________
1. Aspirantleden zijn zij die aan de activiteiten van de

vereniging deelnemen, doch de leeftijd van zestien jaar

nog niet hebben bereikt. ——————————————————————————————————

Zij hebben toegang to: de door de Vereniging georganiseer-

de evenementen, alsmede tot de algemene vergaderingen.----

2. Donateurs ziSn zij die zich bereid hebben verklaard de

‘vereniging financieel te steunen met een door de algemene

vergadering vast te stellen minimum-bijdrage. —————————————

Zij hebben toegang tot de door de vereniging georganiseer-

de evenementen. ———————————————————————————————————————————

3. Aspirantleden en donateurs hebben geen andere rechten

en verplichtingen dan die welke hen bij of krachtens de

statuten en/of he: nurshoudelijk reglemen: zijn toegekend



of opgelegd. ————————————————————————————————————————————

TOELATING. ——————————————————————————————————————————————
Artikel 7. ——————————————————————————————————————————————

1. A15 lid, aspirantlid of donateur kan men worden toege
laten'na'een sobriftelijk verzoek dienaangaande, ingedie

bij de secreraris. Indien minderjarigen lid, aspirantlié

of donateur der vereBiging‘wensen te worden, dient de aa

melding mede te worden ondertekend door de wettelijke ve

tegenwoordiger van de;minderjarige. _-;_________________

2. Bet bestuur beslist over de toelating. ———————————————

3. Bij niet—toelating als lid of als aspirantlid door he

bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelatin;

besluiten. -----------------------------—————————————————

4. Opgave als lid, aspirantlid of donateur kan te allen

tijde geschieden. Na toelating is de jaarlijkse bijdrage

over het gehele lopende verenigingsjaar verschuldigd.—--

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP. -----------------------------

Artikel 8. --------------------------------l-------------

1. Eat lidmaatechap eindigt: ____________________________

a. door het overlijden van het lid; ______________________

b. door opzegging door bet lid; ——————————————————————————

'C. door opzegging namens de vereniging; ——————————————————

d. door ontzetting. ——————————————————————————————————————

Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigin

jaar eindigt, blijft desondanks de jaarlijkse bijdrage

voor het geheel verschuldigd.-—-—-—-———-———--————--————7

Artikel 9. ——————————————————————————————————————————————

1. Opzegging door een lid dies: schriftelijk te geschied

indien de opzegging plaats vindt véor één november eindi

'het lidmaatschap met het elude van het lopende verenigi:

jaar. Indien op een later tijdstip wordt opgezegd, eind:

het lidmaatschap met het einde van het daaropvolgende w

enigingsjaar. ___________________________________________



Artikel 10. ——————————————————————————————————————————————

1. Opzegging namens de vereniging geschiedt door he: be-

stuur en is mogelijk wanneer een lid zijn verplichtingen

jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelij

kerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lb
maatschap te laten voortduren. ———————————— e —————————————

2. Opzegginé namens de vereniging, gedaan voér één novem—

ber, doet he: lidmaatschap eindigen met het einde van het
_

‘ Q .
.lopende verenigingsjaar. Indien op een later tijdstip
.wordt opgezegd, eindigt het lidmaatschap met bet einde v
het daarop volgende verenigingsjaar, een en ander tenzij

van de vereniging redelijkerwijs niet gevergd kan worden

het lidmaatschap te laten voortduren, in welk geval he:

lidmaarschap eindigt met he: einde Van de maand, waarinc

opzegging ié gedaan.---—————~—-———-—e———e ————————————————

Artikel 11. ——————————————————————————————————————————————

1.0ntzettingkan alleen warden uitgesprokenlwanneer een

lid in strijd met de staguten, reglementen of besluiten

der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke

wijze benadeelt. —————————————————————————————————————————

2. Bet besluit tot ontzetting wordt namens de vereniging

door het bestuur genomen. ————————————————————————————————

Artikel 12. ——————————————————————————————————'—————— '- -----
1. Ben besluit tot ontzetting of opzegging door de vere-

niging wordt het desbetreffénde lid 20 spoedig mogelijk

schriftelijk, onder opgaaf van redenen meegedeeld. ———————

2. Van een besluit tot opzegging door de vereniging op d

grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd

kan worden het lmaatschap te laten voortduren en van e

besluit tot ontzetting staat de betrokkene binnen één

maand na de ontvangst van de kennisgeving beroep open op

de algemene vergadering.----——4-------------------------

3. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is

het lid geschorst. --------------------------------------

EINDE VAN DE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN ASPIRANTLEDEN

EN DONATEURS. ———————————————————————————————————————————

Artikel 13. —————————————————————————————————————————————



1. De rechten en verplichtingen var een aspirantlid of
donateur kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging
worden beéindigd, behoudens dat de jaarlijkse~bijdrage
over het lopende verenigingsjaar voor het geheel blijft
verschuldigd.---~-—----—--------—-—-—--¥----------------

2. De opzegging namens de vereniging geschiedt door het
bestuur.-—-—?-¥-----------------------------------------
JAARLIJKSE BIJDRAGEN". ——--——* —————————————————————————————
Artikel 14. —————————————————————————————————————————————

1. De gewone leden, de aspirantleden en de donateurs zij
gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, di
door de algemene vergadering zal worden vastgesteld. Zij
kunnen daartoe in categorién worden ingedeeld, die een
verschillende bijdrage betalen. —————————————————————————
2. flat bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele
of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot bet
betalen van de bijdrage te verlenen. -------L------------

Artikel 15. —————————————————————————————————————————————

1. Eat bestuur bestaat uit tenminste drie personen. Het'
aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene
vergadering. ————————————————————————————————————————————

2. De bestuursleden worden door de algemene vergadering

uit de leden der vereniging benoemd. De voorzitter wordt
steeds als zodanig door de algemene vergadering benoemd.

De overige functies worden door het bestuur in onderling

overleg verdeeld. ———————————————————————————————————————

3. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen

'of ontslaan iddien zij daartoe termen aanwezig acht.—-—-

Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van

tenminste twee/derden de: geldig uitgebrachte stemmeniF-

4. De bestuursleden zijn te allen tijde bevoegd hun ont—
slag te nemen, mits dit schriftelijk geschiedt met een o
zeggingstermijn van tenminste drie maanden. -------------

5. Jaarlijks treden één of meer bestuursleden af volgens

een door het bestuur op te maken rooster. Een afgetreden

bestuurslid is ters: nd herkiesbaar. wie in een tussen-



tijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de
plaats in van zijn voorganger. ————————————————————————————

Artikel 16. ----------------------------------------------

l. Het bestuur is belast met het besturen van de vereni-
ging. Ook indien het aantal bestuursleden beneden drie is
gedaald, blij o'het bestnur bevoegd. —————————————————————
2. Bet bestuur is bezoegd onder zijn verantwoordelijkheid
bepaalde onderdelen van zijn taak bij schriftelijke vol’
macht te delegeren. ——————————————————————————————————————

3. Het bestuur behoeftje goegxeuring van de al ___________
gebene vergadering voor het aangaan van geldleningen, als
mede voor het sluiten van overeenkomsten tot bet in eigen
dom verkrijgen, het vervreemden en het bezwaren van regis
tergoederen. ——————————————————————————————————————————————

Op het ontbreken van de goedkeuring kan door en tegen der~
den geen beroep worden gedaan.’----------------------——----
Artikel 17.---—--—--~-———----——-—-——--—-————-—-—----—~—L—-

1. Bestuursbesluiten worden genomen met volstrekte meerdez
heid van stemmen. ----------—------------------------- —————

Voor het nemen van rechtsgeldige besluiten dienen tenmin-
ste de helft van de in functie zijnde bestuursleden aanwe-
zig te zijn. Indien het vereiste aantal leden niet aanwe—
zig is, wordt een nieuwe vergadering belegd, welke niet
binnen één week na de vorige mag plaats hebben, in welke
vergadering, ongeacht net aantal aanwezige bestuursleden,

besluiten kunnen worden genomen omtrent de agendapunten

van de vorige vergadering. ————————————————————————————————

2. Bet bestuur.kan ook buiten vergadering besluiten nemen
nits dit schriftelijk en met algemene stemmen geschiedt.
VERTEGENWOORDIGING. ———————————————————————————————————————

Artikel 18. ———————————————————————————————————————————————

De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd
door twee gezamenlijk handelende bestuursleden, en wel de

voorzitter en de secretaris tezamen of één hunner tezamen
met een ande: bestuurslid. --------------------------------

VEFBJIG INGSJAAR. ---------------------------------------

Artikel 19. _______________________________________________



Het verenigingsjaar is gelijk aan een kalenderjaar. ——————

ALGEMENE VERGADERINGEN. ——————————————————————————————————

tikel 20. —————————————————————————————————————————————

1. Binnen zes maanden na afloop van elk verenigingsjaar

wprdt een algemene vergadering (jaarveréadering) gehouden
Het bestuur brengfi in deze vergadering zijn jaarverslag

nit en doet; ender overlegging van de nodige bescheiaen,

rekening en verantwaording van zijn in het afgelopen vere

nigingsjaar gevoerde beleid. —————————————————————————————

2. De algemene vergadering benoemt jaarlijks, doch uiter—

lijk dertig dagen v66: de jaarvergadering, een commissie

van tenminste twee leden, die geen deel mogen uitmaken

van het bestuur, tot onderzoek van de rekening en verant—

woording over het lopende casu quo laatst verstreken ver-

enigingsjaar. De commissie brenzt ter jaarvereadering ver-
slag uit van haar bevindingen, ----------------------------
Vereist he: onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis.

dan kan de commiSsie zich door een deskundige doen bij-

staan. ------------------------------a--------------------

3. Eat bestuur is verplicht aan deze commissie alle door

haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewens

8e kas en de waarden der vereniging te vertonen en inzage

van de boeken en bescheiden der vereniging te geven. -----

4. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaar-

verslag en de rekening en verantwoording strekt het be-

stuur tot décharge. --------------------------------------

5. Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoordin

wordt geweigerd, benoemt de algemene vergadering een ande

re commissie Bestaande uit tenminste drie leden, welke

een nieuw onderzoek doetnaar de rekening en verantwoordin

Deze commissie heeft dezelfde bevoegdheden als de eerder

benoemde commissie. Binnen een maand na de benoeming ----

brengt zij aan de algemene vergadering verslaq uit van

haar bevindingen. Wordt ook dan de goedkeuring geweigerd

dan neemt de algemene vergadering al die maatregelen wel—

‘. -ke door haar in he: belang van de vereniging nodig geacne



1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door
het bestuur, met inachtneming van een termijn van veertie
dagen. De bijeenroeping gescniedt door een advertentie in
tenminste één ter plaatse waar de vereniging is gevestigd
veelgelezen_dag— of weekblad of door plaatsing in het ver
enigingsblad.-———:—:r-—-~—ff____________________,_________
2. Behalve de in artikel 20 bedoelde jaarvergadering zul—
len algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls he
bestuur zulks wenselijk acht, alsmede‘zo dikwijls zulks
schriftelijk mar opgave van de te behandelen onderwerpen
wordt verzocht door tenminste een zodanig aantal leden al
bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte der
stemmen in de algemene vergadering, indien daarin alle le
den tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. ———————————————

3. Na ontvangst van een verzoek als in lid 2 bedoeld is
het bestuur verplicht tot bijeenroeping ener algemene ver
gadering op een termijn van niet langer dan vie: weken.
Indian aan het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien
dagen nadat dit door het bestuur werd ontvangen, geen ge-
volg wordt gegeven, zullen de verzoekers zelf tot die bi}
eenroeping kunnen overgaan op de wijze waarop het bestuur
de algemene vergaderingen bijeenroept. ————————————————————

Artikel 22. -----------------------------------------------

1. Alle leden en aspirantleden die niet zijn geschorst

hebben toegang tot de algemene verzaderinzz ---------------
slechts gewone en ereleden hebben het recht ieder één ste:
uit te brengen. -------------------------------------------

Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door eex
’schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid. ----------------

2. Ben lid heeft geen stemrecht over zaken, die hem, zijn

echtgenoot of één van zijn bloed— of aanverwanten in de

rechte lijn betreffen. -----------------------------------

3. Ben eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze

niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis

van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit

van de algemene veraadering. Een dezgelijk beslui: word:



door de secretaris aangetekend in net notulenboek, terwi

er melding van wordt gemaakt tijdens de eerstvolgende a1

gemene
vergadering.—-—-———-—————-——————~—---f ———————————

4. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over persone
schriftelijk. Het aannemen van voorstellen bij acclamati
is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voor—

zitter.—--r—7=—-—---—-—--—-—-; ——————————————————————————

5. Over alle voqrstellen betreffende zaken wordt beslist

bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, voo

zover de statuten niet anders bepalen. Bij stemming over

personen is hij gekozen, die de volstrekte meerderheid
‘der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien

niemand die meerderheid heeft verkregen wordt een tweede

stemming gehouden tussen de personen, die het grootste

aantal der uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is h

gekozen, die bij die tweede stemming de meerderheid der

uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigdr Indian bij

die tweede stemming de stemmen staken beslist het lot. 0

der stemmen wordt in dit artikel verstaan geldig uitge-

brachte stemmen, zodat niet in aanmerking komen blanco e

met de naam van het stemmend lid ondertekende stembiljet

ten. ----------------------------------------------------

6. Ben ter vergadering door de voorzitter uitgesproken

oordeel dat een besluit is genomen, is beslissend. Indie

echter onmiddelijk na het uitspreken van dit oordeel de

juistheid daarvan wordt betwist, vindt een nieuwe stemmi

plaats wanneer de meerderheid der vergadering of, indien

de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schrifte—

Vlijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit ver-

langt. ------
.-------------------------------------------

Artikel 23. ---------------------------------------------

1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voo:—

zitter of, ingeval van zijn afwezigheidldoor een ander b

stuurslid. Zijn geen der oestuursleden aanwezig dan voor

ziet de vergadering zelf in haar leiding. --------------

2. Van het ter algemene vergadering verhandelde worden

door de secretaris of door een door de voorzitter aangek



zen lid van de Vereniging notulen gehouden.—--‘ ...........
gm TENWIJZIQINGEN. ——————————————————————————————————————
Artikel 24_-______-__-_______-______-___;-----------------
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben na
een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd op-
geroepen met de mefiedeling dat daarin wijziging van de ———

statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping

tot een zodanige vergadering moet tenminste veertien dager
bedragen.--fi——————————————————————————————————————————————

2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter
behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben
gedaan, moeten tenminste vijf dagen v66: de dag der verge-
dering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorge—
stelde wijziging(en) woordelijk is (zijn) opgenomen, op
een daaztoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leg-
gen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering
wordt gehouden.--------—-----——-—-~-----——--------————-4—-

3. Tot vijziging van de statuten kan slechts warden beslo—

ten door een algemene vergadering waar tenminste twee/der-

den van het totaal aantal leden der vereniging aanwezig
9f vertegenwoordigd is, met een meerderheid van tenminste

twee/derden van het aantal uitgebrachte stemmen. ----------

Is niet twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegen-

woordigd dan wordt binhen vier weken daarna een tweede ve:

gadering gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in

de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht he:

aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan wor—.
den besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/

derde van de uitgebracnte stemmen. ------------------------

Artikel 25.—; -----------------------------------------

Bet in artikel 24 bepaalde is niet van toepassing indien

ter alqemene vergadering alle leden aanwezig zijn en he:

besluit tot statutenwijziging me: algemene stemmen word:

genomen. __________________________________________________



Artikel 26. -------------------------------------------

De bestuurders zijn verplicht een authenciek afschrift
van de wijziging en de gewijzigde statuten neder te
leggen ten kantore van de Kamer van Koophandel en
Fabrieken binnen welker gebied de vereniging haar zetel
heeft.-----------::: -----------------------------------

ONTBINDINC.-~-----~---'----"-*‘----------—---; --------

Artikel 27.--~--~-¥-----4 -------------------------------

1. De vereniging Ran worden ontbonden door een besluit

van de algemene vergadeiing. Het bepaalde in artikel
24 is dienovereenkomstig van toepassing. ---------------

2. Indien bij een besluit tot ontbinding te dien
aanzien geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiadt
de veréffening door het bestuur. ------------------------

‘
3. Ben eventueel batig saldo zal worden aangewend voor
door de algemene vergadering te bepalen zodanige doel-
eindan als met he: doel der vereniging overeenstemmen.-‘

4. Na ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor-
zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de
statuten en reglementen voorzover mogelijk van kracht.4-
In stukken en aankondigingen die van de vereniging uit-
gaan moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden
”in liquidatie”. --------------------------------------

‘HUISHOUDELIJK REGLEMENT.-—-------—----——-----—--—---'——-
Artikel 28. -------------------------------------------

1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk regle-
ment vaststellen.----"--"f ---------------------

2. Eat huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn
met de wet noch met de statuten. -----------------------

Aldus vastgesteld te 's-Gravenhage 24 April 1982

/
e secretarls, De pennlngmeester,De voorzitter,


