REGLEMENT VAN DE NEDERLANDSE ASTRONOMENCLUB
Opgericht te Utrecht 5 oktober 1918

I. NAAM EN DOEL
Artikel 1:
De vereniging draagt de naam Nederlandse Astronomenclub en is gevestigd te
Dwingeloo.

Artikel 2:
Zij stelt zich ten doel de studie der sterrenkunde in Nederland te bevorderen en
tracht dit doel te bereiken door het houden van bijeenkomsten waarop korte
voordrachten gehouden worden, gevolgd door bespreking, en door alle andere
geoorloofde middelen.

II. VERENIGINGSJAAR
Artikel 3:
Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, loopt van 1 januari tot 31 december.

III. LIDMAATSCHAP
Artikel 4:
Gewoon lid der vereniging kunnen zijn Nederlanders of in Nederland gevestigde
personen die:
a. gepromoveerd zijn op een sterrenkundig of natuurkundig onderwerp;
b. ten minste twee cursusjaren van de studierichting sterrenkunde of
natuurkunde hebben voltooid;
c. door de huishoudelijke vergadering als lid worden toegelaten.

Artikel 5:
Belgisch lid der vereniging kunnen zijn Belgen of andere in Belgie gevestigde
personen die Nederlands kennen en die gelijkgesteld kunnen worden met hen, die
tot een der in artikel 4 genoemde categorieen behoren. Bij vestiging in
Nederland worden Belgische leden gewoon lid der vereniging.

Artikel 6:
Gewone leden of Belgische leden welke zich langdurig buiten Nederland of Belgie
vestigen, worden aan het eind van het verenigingsjaar waarin hun vertrek valt
buitenlands lid, tenzij zij de wens te kennen geven gewoon lid of Belgisch lid
te blijven. Een buitenlands lid dat zich weer in Nederland of Belgie vestigt,
wordt weer gewoon lid of Belgisch lid, met ingang van het begin van het
verenigingsjaar waarin de terugkeer plaats vindt.

Artikel 7:
Aanmelding of aanbeveling als adspirant-lid geschiedt schriftelijk bij de
secretaris onder vermelding van gegevens over beroepsopleiding en werkkring.
Artikel 8:
Over de toelating tot lid beslist het bestuur voorzover het personen betreft die
vallen in de categorieen als bedoeld in artikel 4 sub a en sub b.

Artikel 9:
Van een weigering tot toelating als lid staat het adspirant-lid beroep open bij
de huishoudelijke vergadering door middel van schriftelijke kennisgeving aan de
secretaris binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van de weigering.

Artikel 10:
Het lidmaatschap eindigt:
a. door schriftelijke opzegging aan de secretaris uiterlijk een maand
voor het einde van het verenigingsjaar;
b. door overlijden;
c. door niet voldoen van de contributie gedurende drie achtereenvolgende
jaren;
d. door ontzetting uit het lidmaatschap.

Artikel 11:
Ontzetting geschiedt door het bestuur bij gemotiveerd besluit wegens het
handelen in strijd met de doelstellingen of de belangen van de vereniging.
Beroep bij de huishoudelijke vergadering staat open binnen een maand na
ontvangst van de kennisgeving van ontzetting, door middel van schriftelijke
kennisgeving aan de secretaris.

IV. BESTUUR
Artikel 12:
lid 1.
Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een
penningmeester en een assessor.
lid 2.
Ieder van de bestuursleden is bevoegd de vereniging in en buiten rechte
te vertegenwoordigen.

Artikel 13:
lid 1.
De bestuursleden worden door de vergadering voor drie jaar gekozen uit de
gewone leden. De verkiezing heeft plaats in de jaarvergadering (artikel 18). Een
aftredend bestuurslid is eenmaal terstond herkiesbaar. Elk jaar treedt om
beurten de voorzitter, de secretaris of de penningmeester in deze volgorde af.
De assessor treedt af in dezelfde vergadering als de penningmeester.
lid 2.
Indien een bestuurslid tussentijds aftreedt kan het bestuur een opvolger
benoemen uit de gewone leden. Deze benoeming moet aan de eerstvolgende
huishoudelijke vergadering ter goedkeuring worden voorgelegd. Gaat het bestuur
niet over tot benoeming van een opvolger, dan wordt deze op de eerstvolgende
vergadering gekozen uit de gewone leden. De opvolger maakt zo mogelijk de
termijn van het afgetreden bestuurslid vol en is eenmaal terstond herkiesbaar.
lid 3.
In de convocatie van een huishoudelijke vergadering waarin een of meer
bestuursleden moeten worden gekozen, stelt het bestuur een kandidaat voor elke
vrijkomende functie. Tot uiterlijk een dag voor het begin van de huishoudelijke
vergadering kunnen gewone leden een voordracht van andere kandidaten bij de
secretaris indienen. De voordracht dient door ten minste drie gewone leden te
worden gesteund.
lid 4.
In alle gevallen dient een kandidaat in zijn kandidatuur te bewilligen.

Artikel 14:
Bij ontstentenis van de voorzitter neemt zo nodig een ander bestuurslid het
voorzitterschap waar.

Artikel 15:
De secretaris houdt een lijst bij van door de huishoudelijke vergadering genomen
besluiten die een meer dan incidentele strekking hebben.

V. GELDMIDDELEN
Artikel 16:
De jaarlijkse contributie wordt door de huishoudelijke vergadering vastgesteld
en moet per 1 april van het verenigingsjaar zijn voldaan. Buitenlandse leden ex
artikel 6 betalen geen contributie. De huishoudelijke vergadering bepaalt het
bij toetreding als lid verschuldigde intredebedrag.

Artikel 17:
De penningmeester legt aan de jaarvergadering (zie artikel 18) een staat van
baten en lasten over het afgelopen verenigingsjaar en een balans per 31 december
van dat jaar voor. Deze stukken moeten vergezeld gaan van een ondertekend
verslag van de kascommissie, die de jaarstukken van de penningmeester heeft
onderzocht.
De kascommissie bestaat uit twee gewone leden, die geen bestuurslid zijn
en die door de huishoudelijke vergadering worden gekozen.

VI. BIJEENKOMSTEN
Artikel 18:
De Club komt ten minste eenmaal per jaar bijeen en wel in januari, en voorts zo
vaak als opportuun wordt geacht. De eerste bijeenkomst in een verenigingsjaar
bestaat uit een huishoudelijk gedeelte (jaarvergadering) en een wetenschappelijk
gedeelte.

Artikel 19:
Tijdens de jaarvergadering brengt het bestuur verslag uit over de werkzaamheden
van de vereniging, doet rekening en verantwoording van het beheer van de
geldmiddelen en dient een begroting van inkomsten en uitgaven in voor het nieuwe
verenigingsjaar. Verder vinden in deze vergadering de verkiezingen van nieuwe
leden van het bestuur en van de kascommissie plaats.

Artikel 20:
Het bestuur kan aan wetenschappelijke bijeenkomsten een huishoudelijk gedeelte
toevoegen of in dringende gevallen een buitengewone huishoudelijke vergadering
uitschrijven; het is verplicht dit te doen op een schriftelijk en met redenen
omkleed verzoek van ten minste vijf leden.

Artikel 21:
De secretaris zendt uiterlijk drie weken voor elke bijeenkomst de convocaties
rond, waarop de agenda voor de bijeenkomst is vermeld. Buitenlandse leden
ontvangen doorgaans geen convocaties.

Artikel 22:
In de huishoudelijke vergadering worden de notulen van de daaraan voorafgaande
huishoudelijke vergadering vastgesteld. Indien de notulen niet schriftelijk ter
kennis van de leden zijn gebracht worden zij ter vergadering voorgelezen.

Artikel 23:
Bij stemmingen beslist de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen van de
gewone leden, behoudens de bepalingen in artikel 24 en artikel 29. Stemming over
personen geschiedt schriftelijk; bij staking beslist het lot. Stemming over
zaken geschiedt mondeling; bij staking is het voorstel verworpen.

Artikel 24:
De vergadering kan besluiten een voorstel dat niet op de convocatie is vermeld
in behandeling te nemen. Zulk een voorstel kan slechts worden aangenomen, als de
meerderheid der aanwezige gewone leden zich er voor verklaart.

Artikel 25:
De agenda voor de wetenschappelijke bijeenkomsten wordt vastgesteld door het
bestuur. Van deze bijeenkomsten worden geen notulen gemaakt; een verslag van de
wetenschappelijke bijeenkomsten wordt opgenomen in het jaarverslag.

Artikel 26:
De bijeenkomsten staan open voor belangstellenden.

VII. ONVOORZIENE GEVALLEN
Artikel 27:
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de huishoudelijke
vergadering. Het bestuur is echter gerechtigd in spoedeisende gevallen een
voorlopige beslissing te nemen. Deze beslissing wordt eerst definitief als de
eerstvolgende huishoudelijke vergadering haar goedkeurt.

VIII. ONTBINDING DER VERENIGING
Artikel 28:
Een voorstel tot ontbinding der vereniging moet door ten minste vijf leden
schriftelijk bij de secretaris worden ingediend; het komt op een buitengewone
huishoudelijke vergadering in behandeling. Het voorstel wordt geacht te zijn
aangenomen indien 2/3 der gewone leden er zich voor verklaren; de schriftelijke
stemmen der afwezige gewone leden worden opgenomen.

Artikel 29:
Indien tot ontbinding besloten is wordt een eventueel nadelig saldo door
hoofdelijke omslag vereffend; een eventueel batig saldo wordt met de bezittingen
der vereniging voor een astronomisch doel, door de vergadering aan te wijzen,
bestemd.

Oorspronkelijk vastgesteld 23 april 1919
Het Bestuur:
A.A.Nijland, voorzitter.
J.E.de Vos van Steenwijk, secretaris-penningmeester.
J.van der Bilt, bibliothecaris.

Voor het laatst gewijzigd op 9 januari 1987.
T.A.Th.Spoelstra, secretaris

BESLUITENLIJST

Op de huishoudelijke vergadering van 13 januari 1989 is besloten, dat
met ingang van het verenigingsjaar 1989 voor AIO’s en OIO’s dezelfde
contributieregeling geldt als voor studenten, te weten f 10,-- per jaar.
J.B.G.M. Bloemen, secretaris

Op de huishoudelijke vergadering van 10 januari 1992 is besloten, dat
met ingang van het verenigingsjaar 1993 de contributie wordt verhoogd
met f 5,-gewone leden
gewone leden die ook NNV lid zijn
leden in Belgie, studenten, aio’s,
oio’s, gepensioneerden en
dienstplichtige militairen
leden in het buitenland
J.B.G.M. Bloemen, secretaris

van f 20,-- naar f 25,-van f 17,-- naar f 22,--

van f 10,-- naar f 15,---

