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Statuten 
 

Artikel 1. Naam 
De vereniging draagt de naam: Nederlandse Biotechnologische Vereniging. Zij is gevestigd te Delft. 
 

Artikel 2. Doel 
1. De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen van de geïntegreerde toepassing van biochemie, 

microbiologie en procestechnologie op biologische systemen ten behoeve van onder meer 
industriële processen, milieubeheer, landbouw, voeding en gezondheidszorg. 

2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door het organiseren van vergaderingen, werkbezoeken, 
symposia en congressen (ook met andere verenigingen), door het instellen van werk-, discussie- 
en studiegroepen, het bevorderen van publicaties, het organiseren van cursussen, contact te 
onderhouden met internationale organisaties en verder door alle andere wettige middelen die aan 
het doel dienstig kunnen zijn. 
De vereniging kan de organisatie van symposia en congressen opdragen aan een afzonderlijke 
stichting, waarvan de bestuursleden geheel of gedeeltelijk op voordracht van de vereniging 
worden benoemd. 

3. De vereniging is een sectie van de Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging in de zin van 
artikel 27 b van de statuten van deze vereniging. 

 

Artikel 3. Leden 
1. De vereniging kent gewone leden en ereleden.  
2. Lid kan worden hij die de doelstellingen van de vereniging onderschrijft en die bereid is de aan het 

lidmaatschap verbonden verplichtingen te vervullen. 
3. Leden van de Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging, het Koninklijke Instituut voor 

Ingenieurs en de Nederlandse Vereniging voor Microbiologie worden als lid van de vereniging 
toegelaten, na zich schriftelijk te hebben aangemeld bij de secretaris van de vereniging. 

4. Andere personen kunnen het lidmaatschap verwerven door een verzoek te richten aan het 
bestuur. Indien het bestuur negatief op dit verzoek beslist, kan de algemene ledenvergadering 
alsnog tot toelating besluiten. 

5. Ereleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd op grond van bijzondere 
verdiensten ten opzichte van de vereniging. Zij hebben stemrecht en zijn vrijgesteld van het 
betalen van contributie. 

 

Artikel 4. 
1. Het lidmaatschap eindigt: 

a. Door overlijden van het lid; 
b. Door opzegging door het lid. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts 

geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar. Zij geschiedt door een schriftelijke 
kennisgeving welke voor de eerste december in het bezit van de secretaris moet zijn. Indien 
een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad 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. 

c. Door opzegging namens de vereniging. Opzegging van het lidmaatschap namens de 
vereniging kan tegen het einde van het lopende verenigingsjaar geschieden door het bestuur 
met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste vier weken,  
- wanneer het lid heeft opgehouden aan de vereisten door de statuten voor het 

lidmaatschap gesteld te voldoen,  
- wanneer het lid niet ten volle aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging heeft 

voldaan,  
- alsmede wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het 

lidmaatschap te laten voortduren. 
De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de redenen. 

d. Door ontzetting. 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 door het bestuur, dat het 
betrokken lid ten spoedigste van het besluit met opgave van redenen in kennis stelt. De 
betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te 
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gaan bij de algemene ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het 
beroep is het lid geschorst. 

2. Indien het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de 
jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit. 

3. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit, waarbij de 
verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten. 

 

Artikel 5. Donateurs 
De vereniging kent donateurs die een door de algemene ledenvergadering vast te stellen minimum 
bijdrage verschuldigd zijn en die als zodanig door het bestuur zijn geaccepteerd. Donateurs hebben 
het recht aan activiteiten van de vereniging deel te nemen of te doen deelnemen. Zij hebben geen 
stemrecht. 
 

Artikel 6. Geldmiddelen 
De geldmiddelen van de vereniging worden gevormd door: 
1. Contributies, waarvan de hoogte door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld. Ereleden 

zijn geen contributie verschuldigd; 
2. Bijdragen van donateurs; 
3. Opbrengsten vanwege door de vereniging georganiseerde activiteiten; 
4. Hetgeen de vereniging door erfstelling, legaat, schenking of op enigerlei andere wijze verkrijgt. 
 

Artikel 7. Bestuur 
1. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste tien personen, die door de algemene 

ledenvergadering uit de leden worden benoemd. 
2. Bij de benoeming van de bestuursleden dient ernaar te worden gestreefd dat het bestuur voor de 

ene helft bestaat uit bestuursleden die werkzaam zijn in de industrie en voor de andere helft uit 
bestuursleden die werkzaam zijn bij universiteiten en instituten. 

3. De voorzitter, de vice-voorzitter, de secretaris en de penningmeester worden in functie gekozen 
uit een door het bestuur op te maken bindende voordracht. Aan de voordracht kan het bindende 
karakter worden ontnomen door een besluit van de algemene ledenvergadering, genomen met 
een meerderheid van tenminste twee/derde gedeelte van de uitgebrachte stemmen. Een 
bestuurslid kan ten hoogste twee functies bekleden. 

 

Artikel 8. 
1. Ieder bestuurslid treedt uiterlijk twee jaar na zijn verkiezing af volgens een door het bestuur op te 

maken rooster, zodanig dat zo min mogelijk bestuursleden gelijktijdig aftreden. Aftredende 
bestuursleden zijn terstond een maal voor een tweede termijn herkiesbaar en slechts in 
uitzonderingsgevallen voor een derde termijn. Wie in een tussentijdse vacature is gekozen, neemt 
op het rooster de plaats in van zijn voorganger. 

2. De algemene ledenvergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan, indien zij daartoe 
termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste 
twee/derde van de uitgebrachte stemmen. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd 
wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. 

3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts: 
a. door het eindigen van het lidmaatschap;  
b. door bedanken als bestuurslid. 

 

Artikel 9. 
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de 

vereniging. 
2. Het bestuur heeft het recht de uitvoering van een besluit van de algemene ledenvergadering op te 

schorten. Indien het hiervan gebruik maakt, is het verplicht tussen vier en acht weken na de 
datum, waarop de betreffende algemene ledenvergadering is gehouden, een referendum terzake 
onder de stemgerechtigde leden uit te schrijven. Veertien dagen na uitschrijving wordt het 
referendum gesloten. De secretaris van de vereniging maakt de uitslag van het referendum, waar 
het bestuur alsdan aan gebonden is, binnen de kortst mogelijke tijd aan de leden bekend. 

3. Indien het aantal bestuursleden beneden de vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is 
echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen, waarin de 
voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt. 
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Artikel 10. Vertegenwoordiging 
De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter gezamenlijk met de 
secretaris of met de penningmeester. 
 

Artikel 11. Jaarverslag en rekening en verantwoording 
1. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december. 
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te 

houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. 
3. Het bestuur brengt op een algemene ledenvergadering binnen drie maanden na afloop van het 

verenigingsjaar zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van 
baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. 

4. De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee 
personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening 
en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene ledenvergadering verslag van 
haar bevindingen uit. 

5. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, 
haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden der 
vereniging te geven. 

6. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden 
herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie. 

7. Het bestuur is verplicht de bescheiden, bedoeld in de leden 2 en 3, tien jaren lang te bewaren. 
 

Artikel 12. Algemene ledenvergadering 
1. Aan de algemene ledenvergadering komen alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de 

statuten aan het bestuur zijn opgedragen. 
2. Jaarlijks, uiterlijk drie maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene 

ledenvergadering - de jaarvergadering - gehouden. In deze jaarvergadering komen onder meer 
aan de orde: 
a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 11 met het verslag van de 

aldaar bedoelde commissie; 
b. de benoeming van de in artikel 11 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar; 
c. voorziening in eventuele vacatures; 
d. het vaststellen van de contributies. 

3. Andere algemene ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk 
oordeelt. 

4. Indien een lid een voorstel in de algemene ledenvergadering aan de orde wenst te stellen, stelt hij 
de secretaris hiervan schriftelijk in kennis. Het voorstel dient voorzien te zijn van een toelichting. 
Het bestuur beslist of het voorstel in de eerstkomende of tenminste in de daarop volgende 
algemene ledenvergadering aan de orde zal worden gesteld en stelt de voorsteller schriftelijk op 
de hoogte van het genomen besluit. 

5. De algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur met inachtneming van 
een termijn van tenminste twee weken. De oproeping geschiedt schriftelijk met gelijktijdige 
vermelding van de te behandelen onderwerpen. 

6. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd 
is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een 
algemene ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek 
binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die 
bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig dit artikel of bij advertentie in tenminste 
een ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad. 

 

Artikel 13. 
1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle leden van de vereniging en alle 

donateurs. Geen toegang hebben geschorste leden. 
2. Over toelating van anderen dan de in lid 1 bedoelde personen beslist het bestuur. 
3. Ieder lid van de vereniging, dat niet geschorst is, heeft één stem. 
4. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen met dien 

verstande dat een gemachtigde slechts voor ten hoogste twee andere leden kan stemmen. 
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Artikel 14. 
1. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene 

ledenvergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 
2. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. 
3. Stemmingen over zaken geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming 

gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks vóór de stemming verlangt. Besluitvorming bij 
acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt. 

4. Stemmingen over personen geschieden schriftelijk. Indien bij een verkiezing van personen 
niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, vindt herstemming plaats tussen de 
personen die het hoogste en het op één na hoogste aantal stemmen hebben verkregen, totdat bij 
deze stemming of een latere stemming iemand de volstrekte meerderheid der stemmen heeft 
verkregen. 

5. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits 
met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene 
ledenvergadering. 

 

Artikel 15. 
1. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging. Ontbreekt 

de voorzitter dan treedt één der andere bestuursleden door het bestuur aan te wijzen als voorzitter 
op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering 
daarin zelve. 

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de 
voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist 
worden vastgesteld en ondertekend. 

 

Artikel 16. Statutenwijziging 
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van 

een algemene ledenvergadering waartoe is opgeroepen onder opgave van de voorgestelde 
wijzigingen. 

2. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen in 
een vergadering, waarin tenminste de helft van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is 
niet de helft van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt tenminste één en ten 
hoogste vier weken daarna een tweede vergadering gehouden, waarin over het voorstel zoals dat 
in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of 
vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste 
twee/derde van de uitgebrachte stemmen. 

3. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. 
Ieder bestuurslid is afzonderlijk tot het doen verlijden van deze akte bevoegd. 

 

Artikel 17. Ontbinding 
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene ledenvergadering. Het 

bepaalde in de leden 1 en 2 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing. 
2. Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming aangegeven van een eventueel batig 

saldo. 
 

Artikel 18. Huishoudelijk reglement  
1. De algemene ledenvergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen. 
2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht 

bevat, noch met de statuten. 
 


