NEDERLANDSE VERENIGING
VOOR ZEEGESCHIEDENIS
SOUS-COMMISSION NÉERLANDAISE
DE LA COMMISSION INTERNATIONALE D'HISTOIRE MARITIME

Doel van de vereniging:
art. 1 De vereniging stelt zich ten doel wetenschappelijke en algemene belangstelling
te wekken voor de zeegeschiedenis en de studie daarvan te bevorderen door samenwerking
tussen de leden en tussen leden en andere instanties.
art. 2 De Vereniging tracht dit doel te bereiken in het bijzonder door:
a. het uitgeven van een tijdschrift;
b. het organiseren van werkgroepen, contactbijeenkomsten en studiebezoeken;
c. de onderlinge uitwisseling van wetenschappelijke gegevens te stimuleren ;
d. het samenstellen van hulpmiddelen voor wetenschappelijk onderzoek;
e. het optreden als Nederlandse subcommissie van de Commission Internationale d¶Histoire
Maritime, een werkgroep van het Comité International des Sciences Historiques.

Het Lidmaatschap:
art. 3 Tot lid kunnen worden toegelaten natuurlijke en rechtspersonen.
Toelating geschiedt door het bestuur.
art. 4 Het verenigingsjaar is gelijk aan een kalenderjaar.
art. 5 Het lidmaatschap eindigt:
a. bij overlijden, of in geval van een rechtspersoon bij opheffing;
b. door schriftelijke opzegging vóór 1 december van het lopende verenigingsjaar;
c. door opzegging door de Vereniging, wanneer dit in een gegeven situatie de beste oplossing
is na een daartoe strekkend besluit van het bestuur en met ingang van het nieuwe verenigingsjaar;
d. door ontzetting, wanneer een lid tegen de besluiten van de Vereniging handelt of de Vereniging op onredelijke wijze benadeelt, na een daartoe strekkend besluit van het bestuur, behoudens beroep op de Algemene Vergadering.

Geldmiddelen:
art. 6 De jaarlijkse contributie van de leden wordt vastgesteld tijdens de najaarsvergadering voorafgaande aan het nieuwe verenigingsjaar.
art. 7 De contributie is ook geheel verschuldigd indien het lidmaatschap tussentijds
in het jaar wordt beëindigd.
art. 8 Donateurs steunen de Vereniging met een jaarlijkse bijdrage die minimaal gelijk is aan de voor dat jaar vastgestelde contributie. Zij hebben het recht vergaderingen bij te
wonen, maar hebben geen stemrecht.

Bestuur:
Art.9 Het bestuur van de vereniging bestaat uit 5 tot 7 leden en wijst uit zijn midden
een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan; de beide laatste functies kunnen
verenigd worden;
Art.11 Bestuursleden worden gekozen voor een periode van drie jaar. Zij zijn direct
herkiesbaar. Bij hun aftreden doet het bestuur een voordracht ter vervulling van de ontstane
vacatures.
art. 12 Bestuursleden kunnen een vergoeding ontvangen voor onkosten, gemaakt ten
behoeve van de Vereniging,
art. 13 De Vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het dagelijks
bestuur. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door voorzitter, secretaris en penningmeester.

Algemene Vergadering:
art. 12 Het bestuur organiseert contactbijeenkomsten en studiebezoeken.
Het beslist of en in welke mate introductie van niet-leden is toegestaan.
art. 13 Algemene vergaderingen van leden worden tenminste eenmaal per jaar gehouden en voorts zo dikwijls als het bestuur dit nodig oordeelt of wanneer tenminste 10 leden
zulks noodzakelijk achten. In de AV brengt het bestuur zijn verslag uit over het afgelopen
verenigingsjaar.
art. 14 Elke jaarvergadering benoemt een commissie die bestaat uit twee van haar
1eden, tot onderzoek van het financiële beleid tijdens het lopende verenigingsjaar. Deze kascommissie brengt op de volgende jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen.
art. 15 Besluiten op een algemene ledenvergadering worden genomen met meerderheid van uitgebrachte stemmen, tenzij de wet een grotere meerderheid voorschrijft. De leden
zijn gerechtigd ook schriftelijk hun stem uit te brengen.

Onvoorziene omstandigheden:
art. 16 In alle voorkomende gevallen waarin statuten noch het huishoudelijk reglement
voorzien, of waarin een geschil omtrent de uitlegging ontstaat, beslist het bestuur, behoudens
beroep op de algemene vergadering.
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