Statuten en Huishoudelijk Reglement Genootschap 30 november 2011

ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1.
De vereniging heeft als naam: “Het Genootschap tot Bevordering van Natuur-, Genees- en
Heelkunde”, opgericht in het jaar zeventienhonderd negentig, in hetgeen volgt aan te duiden
als “Het Genootschap”, en is gevestigd te Amsterdam.
Artikel 2.
Het Genootschap stelt zich ten doel de bevordering van de wetenschap op het gebied van de
Geneeskunde, Wiskunde en Natuurwetenschappen in de ruimste zin.
Artikel 3.
Het tracht dit doel te bereiken door:
a. het (doen) houden van wetenschappelijke bijeenkomsten;
b. het toekennen van onderscheidingen wegens verdiensten voor de wetenschappen;
c. het stimuleren van verbreiding van de wetenschap;
d. het vestigen van bijzondere leerstoelen aan de Universiteit van Amsterdam;
e. het stimuleren van interdisciplinaire samenwerking;
f. het verlenen van materiële steun aan onderzoekers en studenten.
Artikel 4.
De rector magnificus van de Universiteit van Amsterdam is Beschermheer van het
Genootschap.
LEDEN EN LIDMAATSCHAP VAN HET GENOOTSCHAP
Artikel 5.
Het Genootschap kent gewone leden, ereleden en begunstigers.
Artikel 6.
6.1

6.2

Tot gewoon lid van het Genootschap kan gekozen worden een beoefenaar van de
wiskunde, informatica, natuurwetenschappen of geneeskunde, die gepromoveerd is en
die door opleiding of werkzaamheden een binding met de Universiteit van
Amsterdam heeft.
In uitzonderingsgevallen kan het lidmaatschap worden verleend aan personen die door
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oorspronkelijk werk een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de vooruitgang van
de wetenschap op een van de in artikel 2 genoemde terreinen, maar die niet voldoen
aan een van de in het eerste lid gestelde voorwaarden.
6.3

De voordracht voor het lidmaatschap geschiedt door het algemeen bestuur.

6.4

Leden die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor het Genootschap kunnen
tot erelid van het Genootschap worden benoemd.
Artikel 7.

Personen of instellingen, die het Genootschap geldelijk steunen, kunnen als begunstiger van
het Genootschap worden aangenomen.
Artikel 8.
Het lidmaatschap eindigt:
8.1

door overlijden;

8.2

door schriftelijke opzegging van het lid aan de secretaris van het Genootschap,
waarna het lidmaatschap eindigt bij het begin van het volgende Genootschapsjaar;

8.3

door royement
Royement kan slechts geschieden bij besluit van de algemene ledenvergadering op
een gemotiveerd voorstel van het algemeen bestuur. Een voorstel tot royement kan
worden gedaan op de volgende gronden:
a.
het na herhaalde aanmaning gedurende een aaneengesloten periode van drie
jaar niet voldoen van de jaarlijkse contributie;
het zich zodanig gedragen dat het Genootschap op onredelijke wijze benadeeld
wordt.

b.

HET BESTUUR
Artikel 9.
9.1

9.2

Het algemeen bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris, de penningmeester en zes
leden, wier terreinen van onderzoek gezamenlijk een afspiegeling vormen van alle
door het Genootschap bestreken wetenschapsgebieden.
De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen tezamen het dagelijks
bestuur.
De leden van het algemeen bestuur worden door de algemene ledenvergadering uit de
leden van het Genootschap benoemd.
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9.3

De leden van het dagelijks bestuur worden in functie gekozen door de algemene
ledenvergadering uit de leden van het Genootschap.

9.4

De kandidaten voor bestuursfuncties worden voorgedragen door het algemeen bestuur

9.5

Leden van het algemeen bestuur worden benoemd voor een periode van 5 jaar.
Herbenoeming is mogelijk.

9.6

Leden van het dagelijks bestuur worden benoemd voor een periode van 3 jaar. Een
onmiddellijke herbenoeming is eenmaal mogelijk.

9.7

Een niet voltallig bestuur blijft bestuursbevoegd. In bestaande vacatures wordt zo
spoedig mogelijk door het algemeen bestuur voorzien. De in een tussentijdse vacature
benoemde bestuurder maakt de benoemingsperiode af van degene door wie de
vacature is ontstaan.

Artikel 10.
10.1

Het Genootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter of bij
diens ontstentenis door een of meer andere leden van het dagelijks bestuur.

10.2

Het dagelijks bestuur verricht alle handelingen die het in het belang van het
Genootschap of tot het verwezenlijken van de doelstellingen dienstig acht, maar is
niet bevoegd over te gaan tot vervreemding van eigendommen van het Genootschap
zonder machtiging van het algemeen bestuur en van de algemene ledenvergadering.
VERGADERINGEN EN BESLUITVORMING
Artikel 11.

11.1

Het Genootschapsjaar loopt van één oktober tot en met dertig september.

11.2

11.3

Er worden gehouden:
a.
algemene ledenvergaderingen; deze worden tenminste eenmaal per jaar
gehouden in Amsterdam;
b.
vergaderingen van het algemeen bestuur: deze worden tenminste eenmaal per
jaar in Amsterdam gehouden;
c.
vergaderingen van het dagelijks bestuur; deze worden tenminste vier maal per
jaar gehouden;
d.
wetenschappelijke bijeenkomsten.
De vergaderingen worden schriftelijk bijeen geroepen.

11.4

Buitengewone ledenvergaderingen hebben plaats:
3
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a.
b.

op voorstel van het dagelijks bestuur;
indien tenminste vijf en twintig leden of een zoveel geringer aantal als
bevoegd is tot het uitroepen van één/tiende der stemmen dit schriftelijk
verzoeken aan het dagelijks bestuur onder opgave van te behandelen
onderwerpen. Het dagelijks bestuur is dan verplicht binnen vier weken een
buitengewone ledenvergadering bijeen te roepen.

Artikel 12.
12.1

Ledenvergaderingen zijn niet openbaar.

12.2

Ieder lid heeft één niet overdraagbare stem.

GELDMIDDELEN
Artikel 13.
13.1

De inkomsten van het Genootschap bestaan uit de jaarlijkse contributie van de leden,
renten, schenkingen, erfstellingen en andere incidentele baten.

13.2

De leden van het Genootschap zijn verplicht de jaarlijkse contributie te betalen.
Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.

13.3

Aan het kapitaal van het Genootschap worden, tenzij door schenkers of erflaters
anders is bepaald, toegevoegd alle gelden en vermogensbestanddelen, welke onder de
titel van schenkingen, legaten, erfstellingen of anderszins door het Genootschap
worden ontvangen.

13.4

Voor het doen van uitgaven uit het kapitaal is een besluit van het dagelijks bestuur
vereist.

13.5

De lopende uitgaven worden gedaan uit de jaarlijkse inkomsten; het restant wordt
toegevoegd aan het kapitaal.

13.6

Voor het onderzoek van de financiële jaarstukken wordt een kascommissie ingesteld.

EREPENNINGEN
Artikel 14.
Het Genootschap verleent erepenningen aan personen, al dan niet lid van het Genootschap,
die door oorspronkelijk onderzoek bijdragen van groot belang op het terrein van hun
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werkzaamheden hebben geleverd. De genoemde erepenningen zijn :
a.

de Snellius-medaille, voor werk op het terrein van de natuurwetenschappen of
wiskunde, met uitsluiting van de biologie;

b.

de Van ’t Hoff-medaille, voor werk op het terrein van de chemie, met uitsluiting van
de biochemie

c.

de Swammerdam-medaille, voor werk op het terrein van de niet-klinische
geneeskunde, de biochemie of de biologie;

d.

de Reinier de Graaf- medaille, voor werk op het terrein van de klinische geneeskunde;

e.

de Tilanus-medaille, voor werk op het gebied van de heelkunde;

f.

de Genootschapsmedaille, voor een onderzoeker op een van de wetenschapsgebieden
van het Genootschap, die in het bijzonder de doelstellingen van het Genootschap heeft
bevorderd;

g.

de Andreas Bonn- medailles, voor oorspronkelijk werk op een van de onder a, b, c en
d genoemde wetenschapsgebieden van het Genootschap, dat verricht is in de periode
voorafgaande aan de promotie.

BIJZONDERE LEERSTOELEN
Artikel 15.
15.1

Het Genootschap vestigt een aantal bijzondere leerstoelen aan de Universiteit van
Amsterdam.

15.2

De leeropdracht van de houders van de bijzondere leerstoelen betreft het stimuleren
van innovatief wetenschappelijk onderzoek op een van de in artikel 2 genoemde
wetenschapsgebieden.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 16
De algemene ledenvergadering stelt een huishoudelijk reglement vast, hetwelk geen
bepalingen mag bevatten, in strijd met deze statuten. Besluiten met betrekking tot vaststelling
of wijziging van het huishoudelijk reglement worden genomen met een meerderheid van
tweederde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.
5
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STATUTENWIJZIGING
Artikel 17.
17.1

Wijziging van de statuten kan slechts plaats vinden door een besluit van de algemene
ledenvergadering.

17.2

Het voorstel tot statutenwijziging dient bij de convocatie voor de algemene
ledenvergadering te worden meegezonden.

17.3

Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten met een meerderheid van
drievierde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.

17.4

De statutenwijziging treedt pas in werking nadat daarvan een notariële acte is
opgemaakt.
ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 18.

18.1

Het bepaalde in artikel 17 onder lid 1, 2 en 3 is tevens van toepassing op een besluit
van de algemene ledenvergadering tot ontbinding van het Genootschap.

18.2

De algemene ledenvergadering stelt bij het besluit tot ontbinding de bestemming vast
van de geldelijke middelen, zoveel mogelijk in overeenstemming met de
doelstellingen van het Genootschap.

18.3

Tenzij de algemene ledenvergadering anders besluit, geschiedt vereffening door het
algemeen bestuur.

18.4

Na de ontbinding blijft het Genootschap bestaan voor zover dit tot vereffening van het
vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten
zoveel mogelijk van kracht.
SLOTBEPALING
Artikel 19.

19.

In alle gevallen waarin de statuten en het huishoudelijk reglement niet voorzien,
besluit het algemeen bestuur.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT

In het huishoudelijke reglement worden geregeld:
6

Statuten en Huishoudelijk Reglement Genootschap 30 november 2011

met betrekking tot de leden:
de benoeming van de leden
de overige rechten en plichten van de leden
de benoeming van ereleden
de procedure voor royement
met betrekking tot het bestuur:
taken en bevoegdheden van het algemeen bestuur
taken en bevoegdheden van het dagelijks bestuur
verkiezing van bestuursleden
beëindiging van bestuursfuncties
met betrekking tot de bestuurs- en ledenvergaderingen:
bijeenroepen en jaarverslagen
stemprocedures op de bestuurs- en algemene ledenvergadering
kascommissie
met betrekking tot het beheer van de geldmiddelen
aard van de geldmiddelen
contributie
de gang van zaken voor het beleggen van een wetenschappelijke bijeenkomst
.

de procedure voor toekenning van de erepenningen
de instelling en de reglementering van de bijzondere leerstoelen
procedure voor het verlenen van materiële steun aan studenten en onderzoekers
procedure voor wijzigingen van het huishoudelijk reglement
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HUISHOUDELIJK REGLEMENT
DE LEDEN
Artikel 1.
1.1

De voordracht van nieuwe leden kan tot stand komen na:

1.1.1

verzoek tot toelating door een ieder die aan de voorwaarden gesteld in artikel 6, lid 1
van de statuten voldoet;

1.1.2

het aanbieden van het lidmaatschap aan gepromoveerden aan de Universiteit van
Amsterdam, als regel in het Genootschapsjaar na hun promotie. Het onderwerp van
het proefschrift dient betrekking te hebben op een van de wetenschapsgebieden van
het Genootschap;

1.1.3

het uitnodigen tot het lidmaatschap van op grond van artikel 6.1 van de statuten in
aanmerking komende personen.

1.2

Leden hebben het recht voorstellen voor de agenda in te dienen voor/op de
ledenvergadering.

1.3

Leden en ereleden worden door het algemeen bestuur benoemd, nadat de algemene
ledenvergadering daarmee met tenminste drievierde van het aantal geldige
uitgebrachte stemmen heeft ingestemd.
Artikel 2.

Royement van leden geschiedt door de ledenvergadering:
2.1

op voorstel van het algemeen bestuur, waarbij een tweederde meerderheid in het
algemeen bestuur is vereist. Ter vergadering dienen tenminste tweederde van de
aanwezige leden, niet bestuursleden, een geldige stem voor royement uit te brengen;

2.2

op schriftelijk voorstel van tenminste vijf leden. Ter vergadering dienen tenminste
tweederde van de aanwezige leden, niet de indieners van het voorstel, een geldige
stem voor royement uit te brengen.
HET ALGEMEEN BESTUUR
Artikel 3.

3.1
3.2

Het algemeen bestuur doet voorstellen omtrent het te voeren beleid van het
Genootschap.
De leden van het algemeen bestuur hebben in de bestuursvergadering één niet
8
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overdraagbare stem.
HET DAGELIJKS BESTUUR
Artikel 4.
4.1

De voorzitter:
a.
leidt de bestuurs- en ledenvergaderingen;
b.
vertegenwoordigt het Genootschap in en buiten rechte (artikel 10 van de
statuten);
c.
coördineert het beleid en de daaruit voortvloeiende activiteiten.

4.2

De secretaris :
a.
convoceert de bestuurs- en ledenvergaderingen en stelt de agenda’s voor deze
vergaderingen op;
b.
voert de correspondentie;
c.
is verantwoordelijk voor de notulen, de ledenadministratie en het archief;
d.
stelt het jaarverslag van het Genootschap op.

4.3

De penningmeester:
a.
is belast met de inning en het beheer van de geldmiddelen conform artikel 13
van de statuten;
b.
is verantwoordelijk voor de financiële administratie;
c.
verstrekt de bestuurs- en de ledenvergadering gegevens over de financiële
gevolgen van het te voeren beleid;
d.
verstrekt inzage van de financiële administratie aan de kascommissie;
e.
stelt een financieel jaarverslag op.
VERKIEZING VAN BESTUURSLEDEN
Artikel 5.

5.1

Een bestuursvoorstel voor kandidaatstelling van dagelijks en algemeen bestuur dient
tenminste twee weken voor de jaarlijkse gewone ledenvergadering aan de leden ter
kennis te worden gebracht.

5.2

Tegenkandidaten voor een lidmaatschap van het dagelijks of het algemeen bestuur
kunnen tot vier en twintig uur voor deze vergadering schriftelijk bij de secretaris zijn
aangemeld door vijf gewone leden.
BEËINDIGING VAN BESTUURSFUNCTIES
Artikel 6.

Een bestuursfunctie kan tussentijds tijdelijk of blijvend worden beëindigd:
9
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6.1

op verzoek van het bestuurslid zelf;

6.2

indien in redelijkheid niet van het Genootschap verlangd kan worden het
bestuurslidmaatschap te laten voortbestaan. In dit geval wordt een schriftelijk voorstel
van tweederde meerderheid van het algemeen bestuur of van vijf gewone leden
voorgelegd aan de ledenvergadering. Voor aanvaarding van het voorstel is een
tweederde meerderheid van de ledenvergadering vereist.
STEMPROCEDURES OP BESTUURS-EN LEDENVERGADERINGEN
Artikel 7.

Tijdens de vergadering kan alleen gestemd worden over voorstellen die op de agenda
geplaatst zijn.
Artikel 8.
Voor een geldige stemming over een voorstel dient op een ledenvergadering een quorum van
tenminste vijf en twintig stemhebbende leden aanwezig te zijn.
Als het quorum niet aanwezig is, wordt stemming uitgesteld tot de eerstvolgende
vergadering. Op de agenda voor die vergadering wordt vermeld dat stemming zal plaats
vinden ook als het in de eerste alinea vermelde quorum niet aanwezig is.
Als stemming over een voorstel naar de mening van het algemeen bestuur spoed vereist, kan
direct in aansluiting aan de gewone vergadering een buitengewone ledenvergadering worden
bijeengeroepen waarbij op de agenda van de gewone vergadering wordt vermeld dat het
quorum van vijf en twintig stemhebbende leden dan niet vereist is voor een geldige
stemming.
Artikel 9.
Besluitvorming geschiedt bij eenvoudige meerderheid van stemmen, tenzij anders vermeld in
de statuten of het huishoudelijk reglement.
Artikel 10.
Stemming geschiedt door hand opsteken; over personen wordt schriftelijk gestemd indien
tenminste één der aanwezige leden dit wenst.
Artikel 11.
Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Indien het aantal blanco stemmen
groter is dan vijftig procent van het aantal geldig uitgebrachte stemmen, dient een
schriftelijke herstemming plaats te vinden.
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Artikel 12.
12.1

Indien de stemmen staken over een zaak is het voorstel verworpen.

12.2

Indien de stemmen staken over een persoon volgt herstemming.

12.3

Bij stemming over drie of meer alternatieven is een volstrekte meerderheid vereist.
Indien geen der personen of zaken een volstrekte meerderheid verkrijgt vindt
herstemming plaats tussen de twee personen of zaken die in de eerste stemming de
meeste stemmen verkregen.
Artikel 13.

13.1

De voortgang van de vergadering kan te allen tijde worden onderbroken door een punt
van orde. Besluitvorming kan hieruit slechts resulteren na stemmingen:
Eerste stemming : erkenning als punt van orde;
Tweede stemming: stemming over het gestelde.

13.2

Een punt van orde kan slechts betrekking hebben op procedurele kwesties.
DE JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING
Artikel 14.

14.1

De jaarlijkse algemene ledenvergadering vindt plaats in november in Amsterdam.

14.2

De secretaris roept deze vergadering bijeen door tenminste 14 dagen voordat de
vergadering plaats zal vinden de agenda en de relevante stukken schriftelijk aan de
leden toe te sturen.
Artikel 15.

Tijdens de vergadering wordt door het bestuur verslag uitgebracht over het afgelopen
genootschapsjaar en wordt rekening en verantwoording afgelegd van het gevoerde beleid en
beheer.
Artikel 16.
Een kascommissie van twee leden wordt benoemd door de jaarlijkse algemene
ledenvergadering en brengt ter vergadering verslag uit over het financiële beheer.
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Artikel 17.
De jaarlijkse algemene ledenvergadering stelt de jaarverslagen vast en dechargeert de
penningmeester.
DE KASCOMMISSIE
Artikel 18.
18.1

Zij heeft tot taak het onderzoek van de financiële jaarstukken en brengt in de
ledenvergadering verslag uit van haar bevindingen.

18.2

Zij bestaat uit twee leden die geen deel uitmaken van het algemeen bestuur. De
kascommissie heeft geen voorzitter.

18.3

Het algemeen bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste
inlichtingen te verschaffen en haar de boeken en waarden van het Genootschap te
tonen.

18.4

De leden van de kascommissie worden gekozen voor één jaar op voordracht van het
algemeen bestuur en zijn eenmaal direct herkiesbaar. Niet herkiesbaar aftreden
geschiedt volgens rooster.
DE GELDMIDDELEN
Artikel 19.

19.1

De inkomsten bestaan uit contributies, renten, schenkingen, erfstellingen en andere
incidentele baten.

19.2

Heffingen van bijzondere aard en contributiewijziging vereisen de goedkeuring van
de ledenvergadering.

19.3

Erfstellingen en incidentele baten kunnen door het Genootschap aanvaard worden na
goedkeuring van het algemeen bestuur van de giften en de daaraan verbonden
voorwaarden.
CONTRIBUTIE
Artikel 20.

De leden zijn gehouden de contributie te betalen. De hoogte hiervan wordt vastgesteld door
het dagelijks bestuur en vereist goedkeuring van de algemene ledenvergadering.
WETENSCHAPPELIJKE BIJEENKOMSTEN
12
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Artikel 21.
21.1

Het initiatief tot het houden van een wetenschappelijke bijeenkomst kan genomen
worden door het algemeen bestuur of door één of meer leden.

21.2

Een gemotiveerd voorstel wordt ingediend bij de secretaris. Dit voorstel dient
vergezeld te gaan van een begroting.

21.3

Het dagelijks bestuur besluit of de bijeenkomst door het Genootschap financieel
wordt ondersteund.

21.4

De secretaris zendt minimaal veertien dagen voor de bijeenkomst een aankondiging
naar alle leden.
EREPENNINGEN
Artikel 22.

22.1

Het Genootschap kent zeven erepenningen (artikel 14 van de statuten) waarvoor een
reglement is opgesteld waarin de criteria voor toekenning en de frequentie van
uitreiking zijn opgenomen.

22.2

Voor de toekenning van een erepenning wordt door het algemeen bestuur een
selectiecommissie samengesteld van drie leden van het Genootschap, die een
gemotiveerde voordracht aan het algemeen bestuur voorlegt. Aan de commissie
kunnen zo nodig deskundigen die geen lid zijn van het Genootschap worden
toegevoegd.
Het algemeen bestuur besluit over toekenning.

22.3.

De Snellius-medaille:
- wordt beschouwd als bekroning van excellent en grensverleggend onderzoek op
het gebied van de natuurwetenschappen of de wiskunde, met uitsluiting van de
biologie, door een nederlandse of buitenlandse onderzoeker;
- kan eenmaal per tien jaar worden uitgereikt.

22.4 De Van ’t Hoff-medaille
- wordt beschouwd als bekroning van excellent en grensverleggend onderzoek op het
gebied van de chemie, met uitsluiting van de biochemie, door een Nederlandse of
buitenlandse onderzoeker;
- kan eenmaal per tien jaar worden uitgereikt.
22.5

De Swammerdam-medaille:
- wordt beschouwd als bekroning van excellent en grensverleggend onderzoek op
het gebied van de niet-klinische geneeskunde of de biologie door een nederlandse
of buitenlandse onderzoeker;
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-

kan eenmaal per tien jaar worden uitgereikt.

22.6

De Reinier de Graaf-medaille:
- wordt beschouwd als bekroning van excellent en grensverleggend onderzoek op
het gebied van de klinische geneeskunde door een nederlandse of buitenlandse
onderzoeker;
- kan eenmaal per tien jaar worden uitgereikt.

22.7

De Tilanus-medaille:
- wordt beschouwd als bekroning van excellent en grensverleggend onderzoek op
het gebied van de heelkunde door een nederlandse of buitenlandse onderzoeker;
- kan eenmaal per tien jaar worden uitgereikt.

22.8

De Genootschapsmedaille:
wordt beschouwd als bekroning van excellent en grensverleggend onderzoek op
één van de in artikel 2 van de statuten vermelde wetenschapsterreinen door een
Nederlandse of buitenlandse onderzoeker die zich tevens uitzonderlijk
verdienstelijk heeft gemaakt voor het Genootschap.

22.9

De Andreas Bonn-medaille:
- kan worden uitgereikt aan onderzoekers, jonger dan vijf en dertig jaar, aan de
Universiteit van Amsterdam;
- wordt toegekend op grond van de kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek
dat verricht is vóór de promotie. Dit werk dient gepubliceerd te zijn in de
internationale vakliteratuur of in de vorm van een proefschrift;
- wordt als regel in drievoud toegekend aan drie jonge onderzoekers tegelijk,
waarbij wordt toegezien op een evenwichtige verdeling over de in artikel 2 van de
statuten genoemde wetenschapsgebieden;
- kan eenmaal per vijf jaar worden uitgereikt;
- wordt in combinatie met een geldbedrag van € 500,-- uitgereikt.

22.10 Uitreiking van een medaille geschiedt door de voorzitter van het Genootschap in een
openbare bijeenkomst van het Genootschap.
22.11 Het algemeen bestuur ziet erop toe dat per jaar niet meer dan één type medaille wordt
uitgereikt.

BIJZONDERE LEERSTOELEN
Artikel 23.
23.1

Het Genootschap vestigt aan de Universiteit van Amsterdam maximaal acht
bijzondere leerstoelen.
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23.2

De leeropdrachten van deze bijzondere leerstoelen zijn verspreid over de door het
Genootschap bestreken wetenschapsterreinen.

23.3

Voor iedere bijzondere leerstoel wordt een reglement opgesteld conform de vigerende
voorschriften van de Universiteit van Amsterdam.

23.4

Voor iedere bijzondere leerstoel is het Genootschap vertegenwoordigd in het
Curatorium.

VERLENEN VAN MATERIELE STEUN AAN STUDENTEN EN ONDERZOEKERS
Artikel 24.
24.1

Het Genootschap stelt jaarlijks een bedrag beschikbaar voor de ondersteuning van
wetenschappelijke activiteiten van individuele studenten en onderzoekers.

24.2

De hoogte van het bedrag wordt jaarlijks vastgesteld door het algemeen bestuur en
vereist de goedkeuring van de algemene ledenvergadering.

24.3

Voor de toekenning wordt een reglement opgesteld, waarin de criteria voor
toekenning worden vermeld.

24.4

De mogelijkheid tot het aanvragen van deze ondersteuning wordt bekend gemaakt aan
de belanghebbenden, onder meer via de mededelingenbladen van de universiteiten
en/of faculteiten.

24.5

Schriftelijke aanvragen kunnen worden ingediend bij de secretaris.

24.6

Er wordt door het algemeen bestuur een selectiecommissie van tenminste drie leden
samengesteld die de aanvragen beoordeelt. De selectiecommissie doet een voorstel
aan het dagelijks bestuur, dat over toekenning beslist.
WIJZIGINGEN VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 25.

Wijziging van het Huishoudelijk Reglement vereist tenminste tweederde van het aantal
geldig uitgebrachte stemmen op een ledenvergadering. Het wijzigingsvoorstel dient de leden
tenminste twee weken vóór de vergadering schriftelijk te zijn toegezonden.
Het huishoudelijk reglement is vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 9 december 1999
L.N. Bouman, voorzitter

F.M.M. Griffioen, secretaris
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