
Reglement sektie "Everts" NEV 

 

[Vastgesteld in 1988 bij oprichting van de Sektie Everts; met wijzigingen 

aangenomen door de ledenvergadering in Tilburg op 27 november 2010] 

 

1. Het doel van de sektie is, in overeenstemming met de algemeen-

entomologische doelstellingen van de NEV, de studie van de 

Coleoptera te bevorderen, in het bijzonder die van Europa. 

2. De sektie funktioneert binnen de NEV, conform de statuten en 

reglementen. Dit betekent dat niet-NEV-leden kunnen worden 

toegelaten tot de sektie; de voorzitter dient NEV-lid te zijn. 

NEV-leden worden zonder meer toegelaten tot de sektie. Niet-

leden worden benoemd door het bestuur van de sektie. 

3. Het bestuur van de sektie bestaat uit maximaal 5 personen, te 

weten een voorzitter, een sekretaris en evt. werkgroep-

koordinatoren q.q., de laatste dus tot een maximum van 3. Het 

bestuur houdt de koordinatoren die niet in het bestuur zitting 

hebben op de hoogte van voornemens, vergaderingen en 

aktiviteiten en het omgekeerde dient ook het geval te zijn. 

Zonodig dient een redakteur te worden aangesteld (al dan niet 

binnen het bestuur) om de redaktie en circulatie van 

mededelingen te verzorgen. De koordinatoren worden toegelaten 

tot de bestuursvergaderingen. Deze vinden minstens één keer 

jaarlijks op nader vast te stellen data plaats. 

4. De bestuursfunktionarissen zitten maximaal vijf jaar, tenzij de 

plenaire sektievergadering tot ontheffing van deze bepaling 

besluit. 

5. Minstens een maal per jaar wordt een sektievergadering gehouden, 

waartoe de bij de sekretaris geregistreerde leden schriftelijk 

worden opgeroepen. Nieuwe bestuursleden worden verkozen en 

benoemd in deze plenaire vergadering. 

6. Zowel in bestuurs- als in sektievergaderingen worden (desgewenst) 

door stemming besluiten genomen, en wel bij gewone meerderheid 

van stemmen. Met desgewenst wordt bedoeld: een van de 

geregistreerde leden vraagt om stemming. Besluiten betreffende 

personen (bestuursverkiezingen) worden schriftelijk genomen 

zodra meer kandidaten zijn gesteld. 

7. Werkgroepen kunnen worden toegelaten voor de studie van een 

beperkt onderwerp; deze werkgroepen (die uit minstens 3 personen 

dienen te bestaan) wijzen een koordinator aan. Maximaal 3 van 

deze koordinatoren kunnen zitting hebben in het bestuur, te 

bepalen volgens art. 5. Werkgroepen regelen hun eigen zaken, 

maar funktioneren binnen de sektie en in overeenstemming met dit 

reglement. 

8. Conform de NEV-statuten worden financiën niet door de sektie zelf 

geregeld, maar door, of volgens schriftelijke afspraken met, de 

1ste penningmeester in het NEV-bestuur. Regelingen met derden 

(subsidie-aanvragen bijv.) dienen dientengevolge door het NEV-

bestuur te worden goedgekeurd, en door of met het NEV-bestuur te 

worden afgehandeld. 

9. Dit reglement kan gewijzigd en aangevuld worden in de onder 5 

genoemde sektievergadering, behoudens goedkeuring door het NEV-

bestuur. 

 


