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STATUTEN VAN DE NEDERLANDSE ENTOMOLOGISCHE VERENIGING 
 

 
NAAM, VESTIGING en DUUR 

De naam der vereniging luidt: "Nederlandse Entomologische Vereniging", hierna te noemen: 
de vereniging.  De vereniging is opgericht op twaalf oktober achttienhonderd vijfenveertig 
voor onbepaalde tijd en is gevestigd te Amsterdam.  Het verenigingsjaar loopt van één 
januari tot en met éénendertig december. 

Artikel 1 

 

 
DOEL 

De vereniging stelt zich ten doel het in Nederland bevorderen van de entomologie, 
waaronder hier wordt verstaan de studie van de Hexapoda, de Arachnida en de Myriapoda. 

Artikel 2 

Zij tracht dit doel te bereiken door: 
- het houden van vergaderingen en excursies 
- het bijeenbrengen en instandhouden van een bibliotheek 
- het uitgeven van publicaties op entomologisch gebied  
- het geldelijk en anderszins ondersteunen van activiteiten, welke bevorderlijk zijn voor 

de kennis van de entomologie  
- het instellen van commissies voor bepaalde doeleinden   
- het oprichten en instandhouden van regionale afdelingen en onderwerpgebonden 

secties 
- het bevorderen van de bescherming van in entomologisch opzicht belangrijke 

natuurgebieden 
- het gebruikmaken van alle andere wettige middelen welke aan het doel der vereniging 

bevorderlijk zijn. 
 

 
LEDEN 

De vereniging kent de navolgende categorieën van leden: 1) gewone leden; 2) aspirant-
leden; 3) student-leden; 4) huisgenootleden, 5) leden van verdienste en 6) ereleden.  De 
vereniging kent voorts begunstigers. 

Artikel 3 

 
 

Met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 zijn: 
Artikel 4 

1. 
natuurlijke personen, die hun domicilie hebben in Nederland en de achttienjarige leeftijd 
hebben bereikt; 

gewone leden 

2. 
natuurlijke personen, die echter de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt; 

aspirant-leden 

3. 
natuurlijke personen die een dagopleiding volgen aan een Nederlandse onderwijsinstelling 
en het afsluitend examen nog niet met goed gevolg hebben afgelegd; zij kunnen ten hoogste 
vijf jaar student-lid blijven; in bijzondere gevallen kan het bestuur van het bepaalde in dit lid 
afwijken; 

student-leden 

4. huisgenootleden
natuurlijke personen, die huisgenoot zijn van een gewoon lid; 

  

5. 
natuurlijke personen, die zich wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging 
hebben onderscheiden; het aantal leden van verdienste bedraagt ten hoogste tien; 

leden van verdienste 

6. 
natuurlijke personen, die zich door hun entomologische arbeid buitengewoon hebben 
onderscheiden; het aantal ereleden bedraagt ten hoogste twintig; 

ereleden 
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7. 
natuurlijke en rechtspersonen en instellingen, die zich jegens de vereniging verbinden tot het 
schenken van een jaarlijkse bijdrage, tenminste gelijk aan de helft van de contributie van 
gewone leden, waarvan het bedrag jaarlijks op de algemene vergadering wordt vastgesteld. 

begunstigers 

 

Om gewoon lid, aspirant-lid, student-lid, huisgenootlid of begunstiger te worden dient men 
zich schriftelijk of per e-mail aan te melden bij de secretaris.  

Artikel 5 

Tot lid van verdienste of erelid wordt men door de algemene vergadering op voordracht van 
het bestuur benoemd met tenminste drie/ vierde van de uitgebrachte stemmen en met 
inachtneming van het bepaalde in artikel 22 lid 2 van deze statuten. 
 

 
SCHORSING EN BEËINDIGING VAN HET LIDMAATSCHAP 

1. Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste zes 
maanden in geval het lid bij herhaling in strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen 
of door handelingen of gedragingen het belang van de vereniging in ernstige mate heeft 
geschaad.  Gedurende de periode dat een lid is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap 
verbonden rechten niet worden uitgeoefend. 

Artikel 6 

2. Begunstigers kunnen als zodanig worden geschorst of geroyeerd indien een 
begunstiger naar oordeel van het bestuur het belang van de vereniging heeft geschaad. 
 

Indien de betalingen van een lid of van een begunstiger meer dan zes maanden na het 
opeisbaar worden ten achter zijn, is het bestuur gerechtigd aan de betrokkene(n) het 
toezenden van publicaties of het verrichten van diensten te staken, dan wel uitgeleende 
boekwerken terug te vorderen. 

Artikel 7 

 

Het lidmaatschap eindigt: 
Artikel 8 

a. door het overlijden van het lid;  
b. door opzegging door het lid; 
c. door opzegging namens de vereniging; 
d. door ontzetting. 

 
ad. b. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het 
einde van een verenigingsjaar.  Zij geschiedt door een kennisgeving per brief of per e-mail, 
welke vóór 31 december in het bezit van de secretaris moet zijn.  Deze is verplicht de 
ontvangst zo spoedig mogelijk schriftelijk te bevestigen. 
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaats gehad, loopt het lidmaatschap door tot het 
einde van het eerstvolgende verenigingsjaar, tenzij het bestuur anders besluit of van het lid 
redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. 
ad c. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan te allen tijde op voorstel 
van het bestuur door een besluit van de algemene vergadering, genomen met tenminste 
twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen, geschieden zonder inachtneming van 
een opzegtermijn in de volgende gevallen: - wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen 
aan de vereisten welke te eniger tijd door de statuten voor het lidmaatschap gesteld 
mochten worden; - wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het 
lidmaatschap te laten voortduren, Het betrokken lid wordt ten spoedigste van het besluit 
schriftelijk met opgave van reden(en) in kennis gesteld door de secretaris. 
ad d. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in 
strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging 
op onredelijke wijze benadeelt.  De ontzetting geschiedt op voorstel van het bestuur door 
een besluit van de algemene vergadering, genomen met tenminste twee/ derde van de 
uitgebrachte stemmen.  Het betrokken lid wordt ten spoedigste van het besluit, met opgave 
van reden(en),schriftelijk in kennis gesteld door de secretaris.  
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Wanneer terzake van een lid door het bestuur een ontzetting uit het lidmaatschap wordt 
voorgesteld, geschiedt zulks met inachtneming van het bepaalde in artikel 22 lid 2 van 
deze statuten en wordt de desbetreffende oproeping ter vergadering aan het betrokken lid 
per aangetekende post toegezonden. 

 
 

Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar, ongeacht de reden of 
oorzaak, eindigt, blijft niettemin de jaarlijkse contributie en - indien van toepassing - het 
abonnementsgeld voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders 
besluit.  Evenmin ontslaat de beëindiging van het lidmaatschap het betrokken lid, of zijn 
rechtsopvolger(s) van de schulden of verplichtingen die het lid jegens de vereniging nog 
had, inzonderheid de teruggave van uit de bibliotheek geleende werken. 

Artikel 9 

 

In afwijking van het bepaalde in de eerste volzin van artikel 36 lid 3 van Boek 2 van het 
Burgerlijk Wetboek kan een lid zich door opzegging van zijn lidmaatschap niet onttrekken 
aan een besluit krachtens hetwelk de verplichtingen van geldelijke aard van de leden worden 
verzwaard, behoudens uiteraard het bepaalde ad b van artikel 8 der statuten. 

Artikel 10 

 

 
RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VERBONDEN AAN HET LIDMAATSCHAP 

Tenzij uit de statuten het tegendeel blijkt, kunnen aan het lidmaatschap de volgende rechten 
worden ontleend:  

Artikel 11 

1.  alle leden hebben het recht de landelijke vergaderingen der vereniging te bezoeken en 
aldaar hun stem uit te brengen; bij verhindering is ieder lid bevoegd zijn stem te doen 
uitbrengen door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid dan wel zijn stem schriftelijk bij 
de secretaris in te leveren.  Begunstigers hebben het recht de landelijke vergaderingen te 
bezoeken. 
2. alle leden hebben het recht een buitengewone algemene vergadering te doen 
beleggen met inachtneming van het hieromtrent bepaalde in artikel 21. 
3. alle leden hebben het recht van gebruik van de bibliotheek, echter met inachtneming 
van de bepalingen van het bibliotheekreglement, bedoeld in artikel 26. 
4. alle leden hebben het recht met inachtneming van het bepaalde in artikel 15 voor elke 
vacature in het bestuur één of meer kandidaten te stellen. 
5. alle leden, met uitzondering van de huisgenootleden, hebben het recht op het 
kostenloos ontvangen van één exemplaar van elk nummer te vanaf het jaar van hun 
toetreding - van Entomologische Berichten en het Jaarboekje en op het tegen gereduceerde 
prijs ontvangen van één exemplaar van de uitgaven, waarvoor het bestuur een speciale 
ledenprijs heeft vastgesteld; leden van verdienste en ereleden hebben bovendien recht op 
het kosteloos ontvangen van één exemplaar van elke aflevering van het Tijdschrift voor 
Entomologie, te rekenen vanaf het jaar van hun benoeming. 
 

Onverminderd het bepaalde in de statuten zijn aan het lidmaatschap de volgende plichten 
verbonden:  

Artikel 12 

1. na als lid te zijn toegelaten verbindt men zich voor het lopende verenigingsjaar tot betaling 
van de contributie en - indien van toepassing - de abonnementsgelden; 
2. elk betalend lid is gehouden de contributie dan wel de abonnementsgelden vóór één 
maart van elk jaar te voldoen; bij niet tijdige betaling kunnen aan het nalatige lid 
administratiekosten in rekening worden gebracht;  
3. elk lid, dat het lidmaatschap wenst te beëindigen, dient hiervan tijdig kennis te geven aan 
de secretaris, overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 ad b. 
 
Artikel 13 
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Indien een lid zich door een bestuursbesluit onrechtmatig behandeld gevoelt, kan hij 
éénmaal bij de algemene vergadering beroep aantekenen.  Indien het betreffende lid dit per 
aangetekend schrijven onder vermelding van zijn grieven aan het bestuur meldt, is de laatste 
verplicht het beroep in de eerstvolgende algemene vergadering aan de orde te stellen; 
indien de eerstvolgende vergadering een seizoensvergadering is, wordt zo dit redelijkerwijze 
mogelijk is, een buitengewone algemene vergadering ingelast.  Een en ander geschiedt met 
inachtneming van het bepaalde in artikel 22 lid 2 en met de bepaling dat, indien een lid tegen 
zijn schorsing beroep wil aantekenen, hij ondanks zijn schorsing, toegang heeft tot de 
vergadering waar zijn beroep dient. 
 

 
BESTUUR 

1. Het bestuur der vereniging bestaat uit tenminste zeven natuurlijke personen; het aantal 
bestuurders wordt vastgesteld door de algemene vergadering. 

Artikel 14 

2. De bestuurders worden door de algemene vergadering met volstrekte meerderheid 
van stemmen uit de leden der vereniging benoemd voor een periode van vier jaar; de 
voorzitter kan door de algemene vergadering worden benoemd buiten de leden; 
nieuwbenoemde bestuursleden treden dadelijk na afloop van de vergadering waarin zij 
benoemd zijn in functie. 
3.  Het bestuur wijst uit zijn midden aan: 1) vice-voorzitter, 2) secretaris, 3) 
penningmeester, 4) uitgever, 5) bibliothecaris, en bepaalt in onderling overleg de 
werkzaamheden van de overige bestuursleden; de voorzitter wordt steeds als zodanig door 
de algemene vergadering benoemd; de verdeling van de functies en de werkzaamheden van 
de overige bestuursleden worden zo spoedig mogelijk aan de leden bekend gemaakt. 
4. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe 
termen aanwezig acht; voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste 
twee/ derde der uitgebrachte stemmen. 
5. De bestuursleden zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te nemen, mits dit 
schriftelijk geschiedt met een opzegtermijn van tenminste drie maanden. 
6. Bestuursleden treden af volgens een door het bestuur opgesteld rooster; aftredende 
bestuursleden zijn éénmaal terstond herkiesbaar. Bij het ontstaan van een vacature in de 
loop van het verenigingsjaar kan het bestuur zichzelf aanvullen. Deze beslissing dient op de 
eerstvolgende algemene ledenvergadering als kandidaatstelling in stemming te worden 
gebracht. Als het betrokken bestuurslid wordt gekozen wordt zijn zittingsperiode geacht op 
dat moment in te gaan. Indien een bestuurslid in de tweede zittingsperiode zijn functie 
neerlegt dient hij uit het bestuur te treden.  Wordt een bestuurslid tot voorzitter van de 
vereniging gekozen, dan telt de voorgaande zittingsperiode niet mede voor de nieuwe 
zittingsperiode. 
7. Het bestuur draagt er zorg voor, dat er een vertegenwoordiging uit de sectie 
toegepaste entomologie in het bestuur zitting heeft. 
 

Het bestuur draagt voor elke vacature tenminste één kandidaat voor.  Elke tien leden 
hebben het recht voor elke vacature een kandidaat te stellen; de voorgestelde kandidaten 
dienen schriftelijk aan de secretaris te worden bekend gemaakt, uiterlijk vier weken voor de 
vergadering waarin de verkiezing zal plaatsvinden, onder overlegging van een 
bereidverklaring van de voorgestelde kandidaat.  De namen van de kandidaten worden op 
de agenda van de vergadering vermeld.  Vacatures in het bestuur worden tenminste tien 
weken vóór de vergadering, waarin de verkiezing zal plaatsvinden, aangekondigd. 

Artikel 15 

 

1. Het bestuur is belast met het besturen der vereniging en met het toezicht op de 
naleving van de bepalingen der statuten en reglementen.  Alle bestuurders gezamenlijk, 
alsmede de voorzitter en de secretaris gezamenlijk dan wel hun plaatsvervangers zijn 
bevoegd de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen, onverminderd het in de 
artikelen 18 en 31 over de bevoegdheden van de penningmeesteren uitgever en 

Artikel 16 
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bibliothecaris bepaalde.  De bestuursleden kunnen zich daarbij door een schriftelijk 
gemachtigde doen vertegenwoordigen. 
2. Voor het aangaan van geldleningen, alsmede voor het kopen, vervreemden, 
bezwaren, huren of verhuren van registergoederen, voor overeenkomsten waarbij de 
vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk 
maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt, behoeft het 
bestuur de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering. 
 
 

Het bestuur regelt z'n werkzaamheden in onderling overleg, voor zover deze niet 
voortvloeien uit de functie, waarin de bestuursleden zijn benoemd, voor zover in de statuten 
daaromtrent niets nader is bepaald en voor zover de reglementen dienaangaande geen 
nadere bepalingen geven.  Tot het geldig houden van een bestuursvergadering is de 
aanwezigheid van tenminste vier bestuursleden vereist. 

Artikel 17 

 

De verdeling van de werkzaamheden over de bestuursleden geschiedt met inachtneming 
van de volgende bepalingen:  

Artikel 18 

voorzitter - de voorzitter leidt in elk geval de landelijke vergaderingen der vereniging alsmede 
de bestuursvergaderingen; in de bestuursvergaderingen heeft bij een beslissende stem, 
indien de stemmen staken. 
vice-voorzitter - de vice-voorzitter vervangt de voorzitter bij diens ontstentenis. 
secretaris - de secretaris verzorgt de correspondentie van de vereniging en houdt het 
lopende archief bij; het oude archief wordt in de bibliotheek bewaard.  Hij zorgt voor 
geschikte accommodatie voor het houden van de landelijke vergaderingen en 
bestuursvergaderingen.  Hij geeft de betrokkenen tenminste twee weken voor elke 
vergadering kennis van de dag, plaats en uur van de vergadering, met opgave van de 
agenda.  Hij houdt de notulen van hetgeen op deze vergadering verhandeld en besloten is; 
de notulen dienen na goedkeuring te worden ondertekend door de voorzitter en de 
secretaris.  Hij brengt op de algemene vergadering verslag uit over de toestand van de 
vereniging.  
penningmeester - de penningmeester beheert alle financiële zaken der vereniging alsmede 
de uitgeverij, behoudens het bepaalde onder uitgever, onder zijn persoonlijke 
verantwoordelijkheid.  De lopende stukken betreffende het geldelijke beheer blijven onder 
zijn berusting; het terzake bestaande archief wordt in de bibliotheek bewaard.  Hij zorgt voor 
de invordering van alle aan de vereniging toekomende gelden en hij verzorgt de specifiek tot 
zijn functie behorende correspondentie.  Op de algemene vergadering brengt hij verslag uit 
over de financiële toestand der vereniging. Het bestuur kan in overleg deeltaken delegeren 
aan de uitgever. Voor het beschikken over bank- en girosaldi is de handtekening van de 
penningmeester voldoende. 
uitgever - de uitgever staat de penningmeester bij in het uitoefenen van diens taak.  Namens 
de penningmeester beheert hij de uitgeverij en de in de staat van baten en lasten hiervan 
verantwoorde financiële zaken onder zijn persoonlijke verantwoordelijkheid.  Hij zorgt voor 
de invordering van alle uit de uitgeverij voortvloeiende gelden en hij verzorgt de daarbij 
behorende correspondentie.  Voor het beschikken over specifiek voor de uitgeverij 
bestemde bank- en girosaldi is de handtekening van de uitgever voldoende.  De uitgever 
vervangt de penningmeesterbij diens ontstentenis. 
bibliothecaris - de bibliothecaris voert het beheer over de bibliotheek en het oude archief van 
de vereniging; hij voert een beleid dat jaarlijks door het bestuur wordt vastgesteld; op grond 
van dit beleid beslist hij over de aanschaffingen voor de bibliotheek; hij kan zich hierbij laten 
adviseren door deskundigen dan wel een eventueel in te stellen bibliotheekcommissie.  Hij 
verzorgt de specifiek tot zijn taak behorende correspondentie.  Voor het beschikken over de 
tot aankoop van werken bestemde gelden, alsmede het aangaan van ruilovereenkomsten 
met derden is zijn handtekening voldoende, zulks echter met de beperking dat een aanschaf 
die een/ derde van het jaarlijks beschikbare geldbedrag te boven gaat, slechts kan worden 
gedaan in overleg met voorzitter en/ of secretaris en de penningmeester.  Na overleg met 
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het bestuur kan hij tot verkoop van doubletten overgaan.  Hij ziet erop toe dat er een 
catalogus van de bibliotheek wordt bijgehouden en dat alle stukken, deel uitmakend van de 
bibliotheek, worden voorzien van het eigendomsstempel van de vereniging.  Hij brengt op de 
algemene vergadering verslag uit over de toestand van de bibliotheek.  
overige bestuursleden

 

 - de overige bestuursleden zonder aangewezen functie als bedoeld in 
dit artikel, nemen bij ontstentenis van een der andere bestuursleden in overleg diens functie 
waar, behoudens het bepaalde bij de vice-voorzitter en de uitgever. 

 
VERGADERINGEN 

De vereniging kent de volgende landelijke vergaderingen, die voor alle leden en 
begunstigers die niet geschorst of geroyeerd zijn, toegankelijk zijn: 

Artikel 19 

1. algemene vergaderingen, 
2. seizoensvergaderingen, te weten de lente-, zomer-, herfst- en wintervergadering. 
Tijdens de seizoensvergaderingen komen entomologische zaken aan de orde.  De 
zomervergadering is speciaal bedoeld voor het houden van een gezamenlijke excursie.  
Op de algemene vergadering komen huishoudelijke zaken aan de orde.  
 

 
Artikel 20 

1. Binnen vijf maanden na afloop van elk verenigingsjaar wordt een algemene 
vergadering gehouden.  Het bestuur brengt in deze vergadering zijn verslag uit, bestaande 
uit de in de statuten voorgeschreven verslagen van de bestuursleden en andere 
functionarissen, en doet onder overlegging van de nodige bescheiden rekening en 
verantwoording van zijn in het afgelopen verenigingsjaar gevoerd bestuur. Ook hebben in 
deze vergadering de nodige verkiezingen plaats. 

Algemene Vergadering 

2. De algemene vergadering benoemt jaarlijks, doch uiterlijk dertig dagen vóór deze 
vergadering, een commissie van tenminste twee gewone leden die geen deel mogen 
uitmaken van het bestuur, tot onderzoek van de rekening en verantwoording van de 
penningmeesters over het laatstverstreken verenigingsjaar.  De commissie brengt op de 
algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen.  De commissie kan zich op kosten 
van de vereniging desgewenst door een deskundige doen bijstaan.  De penningmeesteren 
uitgever zijn verplicht de commissieleden tijdig de jaarstukken toe te zenden en aan deze 
commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en 
de waarden der vereniging te tonen en inzage van bescheiden en de boeken der vereniging 
te geven. 
3. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en 
verantwoording strekt het bestuur tot décharge. 
4. Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd benoemt 
de algemene vergadering een andere commissie bestaande uit tenminste drie leden, welke 
een nieuw onderzoek doet van de rekening en verantwoording.  Deze commissie heeft 
dezelfde bevoegdheden als de eerder benoemde commissie.  Binnen een maand na de 
benoeming brengt zij aan een door het bestuur uit te schrijven buitengewone algemene 
vergadering verslag uit van haar bevindingen.  Wordt ook dan de goedkeuring geweigerd, 
dan neemt de buitengewone algemene vergadering al die maatregelen welke door haar in 
het belang van de vereniging nodig geacht worden. 
 

1. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur met inachtneming 
van een termijn van twee weken.  De bijeenroeping geschiedt middels een door de 
secretaris te verzorgen kennisgeving aan de leden en begunstigers, waarin vermeld dag, 
plaats en uur van de vergadering met een opgave van de agenda. Deze kennisgeving kan 
bekendgemaakt worden door publicatie in Entomologische Berichten of schriftelijke 
toezending.   

Artikel 21 
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2. Behalve de in artikel 20 bedoelde algemene vergadering zullen buitengewone 
algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur zulks wenselijk acht, 
alsmede zo dikwijls zulks schriftelijk met opgave van de te behandelen onderwerpen aan het 
bestuur wordt verzocht door tenminste vijfentwintig leden. 
3. Na ontvangst van een verzoek als in lid 2 bedoeld is het bestuur verplicht tot 
bijeenroeping van een buitengewone algemene vergadering op een termijn van niet langer 
dan vier weken.  Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen twee weken nadat dit door 
het bestuur werd ontvangen, geen gehoor wordt gegeven, zullen de verzoekers zelf tot die 
bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene vergadering 
bijeenroept. 
4. In algemene vergaderingen kunnen slechts geldige besluiten worden genomen, indien 
tenminste een/ dertigste van het aantal stemgerechtigde leden vertegenwoordigd of 
aanwezig is.  Indien in een vergadering dit quorum niet wordt bereikt, kan de voorzitter der 
vergadering besluiten dat het belang van de ter behandeling liggende zaken van dien aard 
is, dat op korte termijn een nieuwe algemene vergadering moet worden bijeengeroepen.  
Deze mag dan niet eerder dan twee en niet later dan acht weken na de vorige worden 
gehouden.  Indien ook in die vergadering het vereiste quorum niet wordt bereikt, zijn de 
genomen besluiten niettemin geldig. 
 
 

1. De leden en de begunstigers die de landelijke vergaderingen bezoeken, tekenen de 
presentielijst. 

Artikel 22 

2. Alle leden hebben elk één stem. Elk lid kan maximaal twee volmachten uitoefenen.  
Besluiten mogen slechts worden genomen inzake voorstellen die op de agenda voorkomen. 
3. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.  Het aannemen 
van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter. 
4. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij volstrekte meerderheid der 
uitgebrachte stemmen, voor zover de statuten niet anders bepalen.  Bij staking van de 
stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. 
Bij stemming over personen is hij gekozen, die de volstrekte meerderheid van stemmen op 
zich verenigd heeft.  Indien niemand die meerderheid heeft verkregen, wordt een tweede 
stemming gehouden tussen de twee personen, die het grootste aantal der uitgebrachte 
stemmen hebben verkregen en is hij gekozen, die bij die tweede stemming de meerderheid 
der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd.  Indien bij die tweede stemming de 
stemmen staken, beslist het lot. Onder stemmen worden in deze statuten verstaan geldig 
uitgebrachte stemmen, zodat niet in aanmerking komen blanco en met de naam van het 
stemmend lid ondertekende stemmen. 
5. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel dat een besluit is 
genomen, is beslissend.  Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de 
juistheid daarvan wordt betwist, vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid 
der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk 
geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. 
 
 
 

 
AFDELINGEN EN SECTIES 

1. Leden van de vereniging kunnen met machtiging van het bestuur afdelingen en secties 
oprichten.  Deze kunnen eigen reglementen hebben, die echter aan de voorafgaande 
goedkeuring van het bestuur onderworpen zijn. 

Artikel 23 

2. Kiest een afdeling of sectie een eigen voorzitter, dan dient deze lid te zijn van de 
vereniging. 
3.   De afdelingen kunnen voor haar leden een contributie vaststellen. 
4.   De afdelingen of secties hebben geen rechtspersoonlijkheid. 
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EIGENDOMMEN VAN DE VERENIGING 

De eigendommen van de vereniging bestaan uit: 
Artikel 24 

1. contante gelden en waardepapieren; 
2. fondsen voor bijzondere doeleinden; 
3. bibliotheek; 
4.  archief; 
5.  andere roerende en onroerende zaken. 
 

1. De contante gelden behoudens die onder art. 25 lid 2 genoemd en de gelden van de 
fondsen worden door de penningmeester beheerd.  

Artikel 25 

2.  De gelden die beschikbaar zijn voor en voortvloeien uit de uitgeverij worden met 
instemming van de penningmeester door de uitgever beheerd. 
3. Het bestuur geeft de effecten, die aan de vereniging toebehoren, ten name van de 
vereniging in open bewaargeving bij een bankinstelling.  De penningmeester, respectievelijk 
degene die hem ingevolge deze statuten vervangt, is gerechtigd over bedoelde effecten, 
respectievelijk over het provenu bij verkoop ten bate van de vereniging te beschikken en 
daaromtrent de vereiste instructies aan bedoelde bankinstelling te geven. 
 

1. Voor het gebruik van de bibliotheek wordt een biblotheekreglement opgesteld, dat de 
goedkeuring behoeft van het bestuur. 

Artikel 26 

2. Over vervreemding van werken uit de bibliotheek beslist het bestuur met inachtneming 
van hetgeen in artikel 18 ten aanzien van doubletten is gesteld.  Over deze vervreemding, 
behoudens die van doubletten, wordt jaarlijks in de algemene vergadering verslag 
uitgebracht. 
 

Het archiefbeheer is geregeld bij artikel 18. 
Artikel 27 

 

1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de contributies, abonnementsgelden, 
administratiekosten en bijdragen der leden en begunstigers, uit baten voortvloeiende uit 
bezittingen en publicaties van de vereniging, uit eventuele verkrijgingen ingevolge 
erfstellingen, legaten en schenkingen en tenslotte uit eventuele andere toevallige baten. 
Erfenissen kunnen slechts worden aanvaard onder voorrecht van boedelbeschrijving. 

Artikel 28 

2. De contributie der onderscheiden categorieën van leden, de abonnementsgelden voor 
leden en de administratiekosten worden jaarlijks door de algemene vergadering vastgesteld, 
met dien verstande dat de leden van verdienste en ereleden geen contributie verschuldigd 
zijn en van de lopende jaargangen van Entomologische Berichten en Tijdschrift voor 
Entomologie één volume kosteloos ontvangen. 
 
 

 
PUBLICATIES DER VERENIGING 

De vereniging geeft de volgende publicaties uit: 
Artikel 29 

1. Tijdschrift voor Entomologie; 
2. Entomologische Berichten; 
3. Entomologia Experimentalis et Applicata; 
4.    Proceedings of the Netherlands Entomological Society Meeting; 
5. Monografieën van de Nederlandse Entomologische Vereniging; 
6. Jaarboekje; 
7. Losse uitgaven van de vereniging. 
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De redactie van de publicaties wordt gevoerd door een redactiecommissie, waarvan de 
leden door het bestuur worden benoemd.  De redactiecommissie stelt een reglement samen, 
waarin de werkzaamheden van de commissieleden en bijzonderheden van de publicaties 
zijn vastgelegd. 

Artikel 30 

Dit reglement behoeft de goedkeuring van het bestuur. 
 

1. De vereniging bezit een uitgeverij, waarin zijn ondergebracht de (financiële) 
administratie van de publicaties genoemd in artikel 29, alsmede de exploitatie van 
fotokopieerapparatuur.  Het beheer van de uitgeverij wordt gevoerd door de uitgever. 

Artikel 31 

2. De prijzen waarvoor de uitgaven verkrijgbaar worden gesteld. worden door het bestuur 
vastgesteld, met in achtneming van het bepaalde in artikel. 28, lid 2. 
 

 
STATUTENWIJZIGING 

1. Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben na een besluit van de algemene 
vergadering, waartoe werd opgeroepen onder vermelding van de voorgestelde wijzigingen.  
De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste dertig dagen 
bedragen.  

Artikel 32 

2. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden overgegaan krachtens een besluit, 
genomen met een meerderheid van tenminste tweederde van het aantal uitgebrachte 
stemmen. 
 

1. De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte is 
opgemaakt. 

Artikel 33 

2. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde 
statuten neder te leggen ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen 
welker ressort de vereniging haar zetel heeft. 
 

1.  De doelstelling van de vereniging zal door statutenwijziging niet mogen worden 
beperkt. 

Artikel 34 

2. De strekking van het onder lid 1 van dit artikel gestelde mag niet worden gewijzigd. 
 
 

 
ONTBINDING EN VEREFFENING 

1. Behoudens het bepaalde in artikel 50 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt de 
vereniging ontbonden door een besluit daartoe van de algemene vergadering genomen met 
tenminste drie/vierde van het aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin 
tenminste twee/ derde van het aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is.  Indien 
genoemd aantal niet ter vergadering aanwezig is, wordt een tweede vergadering binnen zes 
weken bijeengeroepen en gehouden, welke ongeacht het aantal aanwezige of 
vertegenwoordigde leden een besluit tot ontbinding kan nemen over ontbinding met 
voormelde meerderheid van stemmen, 

Artikel 35 

2. Bij de oproeping tot de in dit artikel bedoelde vergadering moet worden medegedeeld, 
dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden.  De termijn voor 
oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste veertien dagen bedragen. 
3. Indien bij een besluit tot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars zijn 
aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur.  
4.  Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene vergadering 
te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel der vereniging overstemmen. 
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5. Na de 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 voor zover mogelijk van kracht.  In stukken en aankondigingen die van de 
vereniging uitgaan moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie'. 
 

 
SLOTBEPALINGEN 

Alle niet of niet nader in deze statuten geregelde gevallen worden geregeld bij reglementen, 
vast te stellen door de algemene vergadering. 

Artikel 36 

 

In alle gevallen waarin de statuten en reglementen niet voorzien, beslist het bestuur. 
Artikel 37 

 

De volledige tekst van de statuten en reglementen van de vereniging wordt in elk uit te 
geven jaarboekje afgedrukt. 

Artikel 38 

 
********** 
vastgesteld op de algemene vergadering van 21 april 1979 
gewijzigd op de algemene vergaderingen van 26 april 1980, 23 april 1994 en 24 april 2004 
 


