
Statuten van de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis 

 

Artikel 1 

De vereniging draagt de naam: Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis. Zij is lid van het Nederlands 

Comité voor Geschiedkundige Wetenschappen, de Nederlandse afdeling van het Comité International des 

Sciences Historiques. 

 

Artikel 2 

De vereniging is opgericht 20 mei 1961 en gevestigd te ‘s- Gravenhage. Zij is aangegaan voor de duur van 25 

jaar. 

 

Artikel 3 

De vereniging stelt zich ten doel wetenschappelijke belangstelling te wekken voor de zeegeschiedenis en de 

studie daarvan te bevorderen door samenwerking tussen de leden en van dezen met andere instanties, zowel 

nationaal als internationaal. 

 

Artikel 4 

De vereniging tracht dit doel te bereiken met alle wettige middelen en meer in het bijzonder door: 

a. uitgeven van een mededelingenblad; 

b. organiseren van werkgroepen, contactbijeenkomsten en studiebezoeken; 

c. stimuleren tot onderling uitwisselen van wetenschappelijke gegevens; 

d. samenstellen van hulpmiddelen voor wetenschappelijk onderzoek; 

e. optreden als Nederlandse subcommissie van de in 1960 opgerichte Commission Internationale 

d’Histoire Maritime, een werkgroep van het Comité International des Sciences Historiques. 

 

Artikel 5 

De vereniging bestaat uit leden en donateurs. 

 

Artikel 6 

Leden worden benoemd door het bestuur van de vereniging. Ieder lid heeft het recht aan het bestuur nieuwe 

leden ter benoeming voor te dragen. 

 

Artikel 7 

Tot lid worden benoemd natuurlijke en rechtspersonen, die blijk hebben gegeven belangstelling te bezitten voor 

de in artikelen 3 en 4 omschreven doelstelling en werkwijze van de vereniging. 

 

Artikel 8 

Het lidmaatschap eindigt door opzegging, overlijden of royement. Opzegging dient te geschieden aan het 

secretariaat vóór 1 december van elk kalenderjaar. De algemene vergadering beslist bij meerderheid van 

stemmen over royement. 

 

Artikel 9 

Donateurs zijn zij, die de vereniging steunen met een jaarlijkse financiële bijdrage. 

 

Artikel 10 

Het bestuur van de vereniging bestaat uit 5 tot 7 leden en wijst uit zijn midden een voorzitter benevens een 

secretaris en een penningmeester aan; de beide laatste functies kunnen verenigd worden. 

 

Artikel 11 

Het bestuur heeft zitting voor de tijd van 3 jaar en wordt gekozen bij kandidaatstelling uit de leden door de 

algemene vergadering. Bestuursleden zijn herkiesbaar. 

 

Artikel 12 

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. 

 

Artikel 13 

Het huishoudelijk reglement wordt op voorstel van het bestuur in een algemene vergadering vastgesteld en mag 

geen bepalingen bevatten, in strijd met de statuten. 

 



Artikel 14 

De geldmiddelen van de vereniging worden gevormd door: 

a. contributie van de leden; 

b. erfstellingen, legaten en schenkingen; 

c. subsidies; 

d. andere baten. 

 

Artikel 15 

De vereniging kan te allen tijdens worden ontbonden krachtens besluit ener daartoe uitdrukkelijk bijeengeroepen 

algemene vergadering, waarop ten minste ¾ der leden tegenwoordig is. Dit besluit kan alleen worden genomen 

met ten minste ¾ der uitgebrachte geldige stemmen. Is het voorgeschreven aantal leden niet tegenwoordig, dan 

kan alleen tot ontbinding worden besloten in een volgend algemene vergadering, te houden ten hoogste 30 dagen 

na de eerste, met ten minste ¾ van de uitgebrachte geldige stemmen, ongeacht het aantal tegenwoordige leden. 

In geval van ontbinding gaan de geldelijke middelen van de vereniging over op het Nederlandse Comité voor 

Geschiedkundige Wetenschappen, te Amsterdam. 

 

Artikel 16 

Wijzigingen in de statuten en in het huishoudelijk reglement kunnen slechts worden aangebracht met 

toestemming van 2/3 van het totaal aantal aanwezigen op een daartoe ten minste 2 weken tevoren aangekondigde 

vergadering. De statuten of wijzigingen daarin treden eerst in werking nadat daarop Koninklijke goedkeuring is 

verkregen. Wijzigingen in het huishoudelijk reglement treden terstond in werking. 

 

Artikel 17 

Geschillen omtrent uitlegging of toepassing dezer statuten worden beslecht door het bestuur, behoudens beroep 

op de algemene vergadering. 
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