
Nieuw HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Nederlandse Vereniging voor 
Thoraxchirurgie d.d. 18 november 1961 
 
Bestuur 
 
Artikel 1. Het bestuur is belast met 
a.  de organisatie der vereniging, 
b.  de verwezenlijking van het doel der vereniging. 
 
Artikel 2. Het bestuur is voor zijn algemeen beleid verantwoording schuldig aan de algemene 
vergadering. 
 
Artikel 3: Het bestuur stelt de algemene richtlijnen voor de werkzaamheid der vereniging vast 
Artikel 4. In tussentijdse vacatures wordt door de eerstvolgende algemene vergadering 
voorzien. In die tussentijd is toevoeging van een plaatsvervanger door het bestuur zelf 
geoorloofd. Het nieuw gekozen lid treedt in plaats van het afgetreden lig. 
 
Artikel 5. Namen van candidaten voor het bestuur moeten voor 1 juni bij de secretaris 
worden ingediend. Het recht om een candidaat te stellen hebben: het bestuur en minstens 
vijf stemgerechtigde leden. De candidaten moeten zich schriftelijk bereid hebben verklaard 
hun eventuele benoeming te zullen aanvaarden. Terstond na de algemen vergadering 
dragen de afgetreden bestuursleden hun mandaat benevens de onder hen berustende 
bescheiden aan de nieuwgekozen over. 
 
Artikel 6 De voorzitter heeft de leiding van de vergadering van het bestuur en van de 
algemene vergaderiong. Hij bepaalt in overleg met de secretaris en/of penningmeester 
wanneer de bestuursvergaderingen gehouden zullen worden. Hij is verplicht een 
bestuursvergadering te beleggen wanneer een van de bestuursleden dit verlangt. 
Artikel 7 De voorzitter stelt in overleg met de andere leden van het bestuur de agenda’s voor 
de bestuursvergaderingen vast. De overige bestuursleden hebben het recht andere door hen 
voor bespreking wenselijk geachte punten ter toevoeging aan de agenda te zenden aan de 
secretaris 
Artikel 8. Alle stukken, die van het secretariaat uitgaan worden getekend door de secretaris. 
Artikel 9. In afwijking van het bepaalde in het voorgaande atikel, zullen belangrijke stukken 
door de voorzitter en de secretaris worden ondertekend, terwijl een verzoekschrift aan de 
Minister betreffende wijziging van de statuten door het volledige bestuur ondertekend moet 
worden, behoudens machtiging van de voorzitter of een der andere bestuursleden door de 
algemene vergadering. 
 
Artikel 10. Bij ontstentenis van de voorzitter wordt deze vervangen door de vice-voorzitter. Bij 
ontstentenis van een der andere bestuursleden worden de door hen te verrichten 
werkzaamheden door de overige leden onderling verdeeld. 
 
GELDELIJK BEHEER 
 
Artikel 11. De contributie over een verenigingshaar wordt voor 1 november van dat jaar door 
leden en begunstigers op de rekening van de vereniging gestort of overgeschreven. Is dit op 
1 november niet geschied dan wordt over het verschuldigde bedrag, verhoogd met 
inningskosten, beschikt. 
 
Artikel 12. Voor 1 juni maakt de penningmeester een ontwerp-begroting op, die na 
goedkeuring door het bestuur ter kennis van de leden wordt gebracht. De begroting wordt op 
de algemene vergadering ter goedkeuring en vaststelling aangeboden. 
 



Artikel 13. Na afloop van het verenigingsjaar sluit de penningmeester de boeken af. Hij 
maakt voor 15 juni een concept-balans en rekening en verantwoording op, die na 
goedkeuring door het bestuur ter kennis van de leden wordt gebracht. Een en ander wordt 
op de jaarvergadering na goedkeuring definitief vastgesteld. 
 
Artikel 14. Voor het aangaan van geldleningen en het verpanden of verkopen van 
eigendommen der vereniging, wordt de toestemming der ledenvergadering vereist. De 
controle op de geldmiddelen en het financiele beheer geschiedt door een accountant of door 
een commissie van twee gewone leden, door de jaarlijkse algemene vergadering telkenmale 
opnieuw te benoemen. 
 
LIDMAATSCHAP 
 
Artikel 15. Het lidmaatschap wordt verworven op de wijze als bij de statuten geregeld. De 
gewone leden hebben stemrecht. Alleen gewone leden zijn verkiesbaar voor 
bestuursfuncties. Bij toetreding ontvangt ieder lid en donateur kosteloos een exemplaar van 
de statuten en het huishoudelijk reglement. 
 
Artikel 16. Bij latere opzegging dan 1 december blijft de contributie ober het daarop volgende 
verenigingsjaar verschuldigd. 
 
ALGEMENE VERGADERING 
Artikel 17 Jaarlijks wordt minstens een algemene vergadering gehouden, welke voor 1 
augustus zal plaatsvinden. Voorstellen voor deze vergadering moeten voor 1 juli bij het 
secretariaat zijn ingediend. 
 
Artikel 18. De oproep voor de algemene vergadering wordt minstens twee weken tevoren 
gedaan. 
 
Artikel 19. Over punten, niet in de oproeping voorkomende, kunnen geen bindende besluiten 
worden genomen, tenzij met twee/derden der uitgebrachte stemmen de urgentie is 
uitgesproken, hetgeen bij aanvang der vergadering moet geschieden. 
 
Artikel 20. In geen geval kan op de wijze als in het vorige artikel bedoeld een besluit 
genomen worden tot wijziging van de statuten of huishoudelijk reglement of tot ontbinding 
der vereniging. 
 
Artikel 21. Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen bij gesloten of ongetekende 
briefjes, tenzij is de statuten anders is bepaald.  
 
Artikel 22. In afwijking van het bepaalde in het voorgaande artikel wordt niet gestemd, indien 
de vergadering zich bij acclamatie met een voorstel verenigt. 
 
Artikel 23. Een stemming is nietig, indien het aantal uitgebrachte stemmen minder is dan de 
helft der ter vergadering aanwezige leden. Leden die blanco stemmen hebben uitgebracht, 
worden geacht niet aan de stemming te hebben deelgenomen. 
 
Artikel 24. Indien bij een verkiezing, of voor het tot stand komen van een besluit een 
stemming plaatsvindt, wordt een volstrekte meerderheid vereist. Indien deze niet wordt 
bereikt, vindt, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 26 en 27, een tweede vrije 
stemming plaats. Wordt ook dan geen volstrekte meerderheid bereikt, dan vindt een 
herstemming plaats over de beide personen of voorstellen, die het grootste aantal stemmen 
hebben verkregen. 
 
Artikel 25. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. 



 
Artikel 26. Bij staking van stemmen over personen heeft een herstemming plaats tussen de 
beide personen, die de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Indien bij herstemming 
de stemmen staken, beslist terstond het lot. 
 
WIJZIGINGEN 
 
Artikel 27. Op voorstel van het bestuur of van een groep van vijf leden kunnen door de 
algemene vergadering wijzigingen in dit reglement worden aangebracht met twee/derde der 
uitgebrachte stemmen. 
 
SLOTBEPALINGEN 
Artikel 28. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. 
 
Amsterdam, 18 november 1961 
 
J. Wieberdink, secretaris 


