Statuten NVRB
NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR
ARTIKEL 1.
De vereniging draagt de naam Nederlandse vereniging voor radiobiologie. De vereniging wordt
gevestigd te Utrecht.
ARTIKEL 2.
De vereniging stelt zich ten doel de beoefening van radiobiologie in de ruimste zin te bevorderen.
Zij tracht haar doel te bereiken door:
a.
b.

het houden van wetenschappelijke vergaderingen.
het openbaar maken of doen openbaar maken van de verslagen van wetenschappelijke
vergaderingen en van de resultaten van onderzoekingen op het gebied van de radiobiologie.
andere wettige middelen die tot het bereiken van het gestelde doel dienstig kunnen zijn.

c.

Het behalen van winst wordt niet beoogd.
ARTIKEL 3.
De vereniging is aangegaan voor de tijd van 29 jaar en 11 maanden, te rekenen van de dag der
oprichting 2 februari 1959, derhalve eindigende 1 januari 1989.

LEDEN
ARTIKEL 4.
De vereniging telt gewone leden, student-leden, corresponderende leden, ereleden en donateurs.
A. Gewone leden van de vereniging kunnen rijn natuurlijke personen, die op het gebied van de
radiobiologie of aanverwante gebieden werkzaam zijn of daarvoor daadwerkelijke belangstelling
tonen, mits genoemde personen tenminste in het bezit zijn van een bewijs van met goed gevolg
afgelegd doctoraal examen in éen van de F-faculteiten of een daarmee tenminste gelijkstaand
examen van een binnen- of buitenlandse inrichting van hoger onderwijs. Zij hebben stemrecht.
B. Student-lid der vereniging kunnen zijn natuurlijke personen, die zijn ingeschreven als student in
eén der B-faculteiten aan een binnen- of in een overeenkomstige richting aan een buitenlandse
inrichting van hoger onderwijs en nog geen examen in de zin als boven bedoeld hebben
afgelegd. Zij hebben stemrecht, maar zij zijn niet tot een bestuursfunctie benoembaar. Indien
een student lid der vereniging het onder A bedoeld bewijs verwerft, verkrijgt hij hiermede
zonder meer de status van gewoon lid.
Natuurlijke personen, die niet aan de in de sub A en B hierboven genoemde voorwaarden

voldoen, kunnen op voordracht van het bestuur door de ledenvergadering als lid worden
toegelaten.
Indien iemand als lid of student-lid wil toetreden, geeft hij zich daartoe schriftelijk op bij de
secretaris. De adspirant-leden, die aan de gestelde voorwaarden voldoen, worden geacht lid van
de vereniging te zijn geworden op de datum van ontvangst van de schriftelijke aanmelding. Het
bestuur kan evenwel lid toelating aanhouden en ter beslissing voorleggen aan de eerstvolgende
ledenvergadering.
C. Tot corresponderende leden kunnen buitenlanders of Nederlanders, die voor onbeperkte duur
in het buitenland verblijf houden, door de algemene vergadering op voorstel van het bestuur
worden benoemd. Zij hebben geen stemrecht.
Ereleden kunnen door de algemene vergadering op voorstel van het bestuur of van tenminste
10 stemgerechtigde leden worden benoemd op grond van hun verdiensten ten opzichte van de
radiobiologie in het algemeen. Zij hebben geen stemrecht.
Donateurs zijn natuurlijke personen of instellingen, die jaarlijks een bepaald bedrag aan de
vereniging betalen. Zij hebben geen stemrecht, doch wel het recht de vergaderingen van de
vereniging bij te wonen.
ARTIKEL 5.
Het lidmaatschap eindigt:
a. door overlijden
b. door uittreding
c. door royement.
Uittreding kan slechts aan het eind van het verenigingsjaar geschieden en nadat de wens daartoe
schriftelijk met inachtneming van een termijn van tenminste één maand is ingediend bij de secretaris.
Hij, die het lidmaatschap der vereniging opzegt, is verplicht, de contributie over het lopende
verenigingsjaar te voldoen.
Royement kan slechts geschieden op een gemotiveerd voorstel van het bestuur en bij besluit van een
leden-vergedering, waarin tenminste 15 gewone leden, dan wel tenminste 1/4 van de stemgerechtigde
leden aanwezig zijn en indien tenminste 2/3 der stemgerechtigde aanwezigen zich ervoor uitspreken.

BESTUUR
ARTIKEL 6.
Het bestuur bestaat uit tenminste 5 en ten hoogste 8 leden, die warden gekozen uit en door de
stemgerechtigde leden. Het bestaat uit een voorzitter, een vicevoorzitter, een secretarie, een
penningmeester, een adjunct en daaren boven ten hoogste 3 leden.

De kandidaatsstelling geschiedt door het bestuur of on voordracht var tenminste 10 stemgerechtigde
leden. De voorzitter wordt door de ledenvergadering aangewezen, de overige functies worden door het
bestuur zelf verdeeld. De functies van secretaris en van penningmeester kunnen in gén persoon
verenigd zijn. Beginnende twee jaar ne de oprichting van de vereniging treden elk jaar één of twee
bestuursleden volgens een door het bestuur op te maken rooster af. Een aftredend bestuurslid is niet
terstond herkiesbaar, tenzij tenminste 10 stemgerechtigde leden een voorstel daartoe tevoren
schriftelijk indienen.
De secretaris en de penningmeester zijn eenmaal terstond herkiesbaar. Indien door enigerlei
omstandigheid het aantal zittende bestuursleden beneden 5 daalt, vormen de overgeblevenen een
wettig bestuur totdat in de eerstvolgende huishoudelijke ledenvergadering in de vacature(s) zal zijn
voorzien. Een tussentijds benoemd bestuurslid treedt af op het ogenblik, waarop het bestuurslid, in
wiens plaats hij is benoemd, aan de beurt van aftreden zou zijn.
ARTIKEL 7.
Het bestuur is belast met de uitvoering van de taken, welke de vereniging zich ter bereiking van haar
doel heeft gesteld. Hiertoe kunnen door de ledenvergadering bepaalde, bij de ledenvergadering
berustende bevoegdheden worden gedelegeerd. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en
buiten rechte. De handtekening van voorzitter en secretaris gezamenlijk bindt de vereniging aan derden.

VERENIGINGSJAAR EN GELDMIDDELEN
ARTIKEL 8.
Het verenigingsjaar ie gelijk aan het kalenderjaar.
ARTIKEL 9.
De geldmiddelen der vereniging bestaan uit:
a. contributie van leden en studentleden.
b. al hetgeen bij vege van erfstelling, legaat of schenking aan de vereniging zal opkomen.
c. subsidies, makingen, donaties en bijdragen van natuurlijke personen, dan wel overheids- of
particuliere instellingen.
d. andere baten.
In de jaarvergadering, bedeeld in artikel 10, laatste lid, wordt het bedrag der onder a. bedoelde
contributie van het eerstvolgende verenigingsjaar vastgesteld.

LEDENVERGADERINGEN
ARTIKEL 10.
De vereniging kent wetenschappelijke en huishoudelijke ledenvergaderingen.

Een ledenvergadering wordt gehouden zo dikwijls als het bestuur zulks nodig oordeelt, zomede wanneer
ten minste 1/4 der gewone leden gezamenlijk schriftelijk aan het bestuur te kennen geeft, dat zij een
ledenvergadering belegd wensen te zien. In laatstgenoemd geval wordt de vergadering door het bestuur
uitgeschreven binnen een maand na ontvangst van het desbetreffend schrijven. Indien het bestuur in
zodanig geval in gebreke blijft de verlangde vergadering te convoceren, kan een rechtsgeldige
vergadering door de lede, welke de desbetreffende schriftelijke kennisgeving aan het bestuur richtten,
worden bijeengeroepen.
Telkenjare wordt voor 1 december een ledenvergadering gehouden, welke als jaarvergadering wordt
aangeduid en in welke het bestuur verslag uitbrengt omtrent de gang van zaken in het afgelopen jaar en
het beheer der geldmiddelen. Voorts wordt in deze vergadering voorzien in de als gevolg van het
periodieke aftreden der bestuursleden ontstane vacatures.
HUSHOUDELIJK REGELING
ARTIKEL 11.
In een zo spoedig mogelijk na het vaststellen der statuten te houden ledenvergadering zal een
huishoudelijk reglement worden vastgesteld, houdende o.m. nadere regeling in zake:
a. taak, bevoegdheden en werkwijze van het bestuur.
b. oproeping voor en orde der vergaderingen.
Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten, welke strijdig zijn met deze statuten.
STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING
ARTIKEL 12.
Wijziging van deze statuten kan slechts geschieden bij besluit van een afzonderlijk daartoe
bijeengeroepen leden vergadering, gerot en met ten rinst 2/3 der uitgebrachte stemmen, indien
tenminste 20 leden aanwezig zijn, dan wel, indien het op dat tijdstip ingeschreven aantal
stemgerechtigde leden kleiner is dan 100, tenminste 1/5 van het aantal leden aanwezig is.
Zodanige wijziging wordt eerst van kracht nadat de Koninklijke goedkeuring op de gewijzigde statuten
zal zijn verkregen.
ARTIKEL 13.
De vereniging kan worden ontbonden, indien daartoe besloten wordt met tenminste 2/3 der
uitgebrachte stemmen in een afzonderlijk daartoe bijeengeroepen ledenvergadering, waarin tenminste
20 leden aanwezig zijn, dan wel, indien het op dat tijdstip ingeschreven aantal stemgerechtigde leden
kleiner is dan 100, tenminste 1/5 van het aantal leden aanwezig is.
ARTIKEL 14.
Bij ontbinding der vereniging blijven de bepalingen dezer statuten voor zoveel als mogelijk van
toepassing of overeenkomstige toepassing; het zittend bestuur wordt met de afwikkeling der zaken
belast.

Een bij ontbinding der vereniging, na betaling der schulden, overblijvend batig saldo wordt door de
vergadering, welke tot ontbinding besluit, bestemd voor een doel in overeenstemming met art. 2 dezer
statuten. Bij liquidatie der vereniging zal het bepaalde bij art. 1702 van het Burgerlijk Wetboek worden
in acht genomen.

