
REGLEMENT BOSSCHE CHEMISCHE KRING                    (09.02.2010)

1.      Naam en doel van de Kring.

1.1.   De vereniging draagt de naam “Bossche Chemische Kring” en is gevestigd als
         (onafhankelijke en zelfstandige) afdeling van de Koninklijke Nederlandse Chemische
         Vereniging op het adres van de voorzitter van de Kring.

1.2.   De Kring stelt zich ten doel de bevordering van chemie en aan chemie verwante
         wetenschappen in de ruimste zin van het woord, en bevordering van contacten tussen
         de beoefenaars daarvan en van anderszins geïnteresseerden.

1.3.   Om dit doel te bereiken worden er periodiek activiteiten georganiseerd zoals lezingen,
         excursies, bedrijfsbezoeken, debat avonden. Tijdens en na de activiteiten is er ruim
         gelegenheid voor informeel contact tussen de leden onderling en de spreker(s). Het
         aantal activiteiten bedraagt gemiddeld 9 per jaar, inclusief een excursie.

1.4.   Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot 31 december.

2.      Van de leden.

2.1.   De leden, van jong tot oud,  zijn veelal afkomstig uit de industrie, de overheid, de
         gezondheidszorg of het onderwijs. Zij hebben een universitaire of HBO / MBO
         achtergrond, of hebben gewoon belangstelling voor chemie en chemie verwante
         onderwerpen. Een  KNCV-lidmaatschap is geen vereiste.
         Elk lid heeft het recht één of meer introduc(é)e’s mee te brengen (melding vooraf of
         tijdens de bewuste bijeenkomst zelf is gewenst).

2.2.    De leden zijn verplicht tot het betalen van een, door de Jaarvergadering vast te
          stellen, contributie. Zij dienen het Reglement na te leven

2.3.    Een lidmaatschap wordt beëindigd door:
          -   Opzegging uiterlijk één maand voor het begin van het nieuwe verenigingsjaar.
          -   Wanbetaling, ter beoordeling van het Bestuur.
          -   Royement bij besluit van de Jaarvergadering.

2.4.    Kandidaat-leden kunnen gedurende een half jaar gratis deelnemen aan de Kring
          activiteiten. Daarna dienen zij te besluiten om definitief lid te worden, of van verdere
          deelname af te zien (melding aan de secretaris, bij voorkeur per e-mail).

2.5.    Om redenen van grote verdienste voor de BCK, ter beoordeling door het bestuur, kan
          aan een lid een erelidmaatschap worden aangeboden, waarmee de jaarlijkse
          contributie als verplichting komt te vervallen

3.       Van het bestuur

3.1.    De Kring staat onder leiding van het bestuur van minstens drie, en hoogstens vijf,
          personen. De bestuursleden worden gekozen door de Jaarvergadering, kandidaten
          kunnen zich melden bij, of door een ander lid worden voorgedragen aan, de
          voorzitter.



3.2.    De bestuursleden worden gekozen voor de periode van drie jaar, maar herverkiezing
          is in principe mogelijk. Het tijdig aantrekken van nieuwe kandidaten verdient wel
          aandacht met het oog op de continuïteit en “opfrissing”.Van het drietal voorzitter-
          secretaris-penningmeester beëindigt er slechts één per jaar zijn functie.

3.3.    Een lid van het bestuur vertegenwoordigt de BCK tijdens het KNCV Kringoverleg en
          onderhoudt ook de overige contacten met de KNCV.

4.       Van de Jaarvergadering (JV) of Algemene Ledenvergadering(ALV)

4.1.     Deze vergadering vindt plaats tijdens de eerste bijeenkomst van het nieuwe
           (kalender) jaar. Aan de orde komen o.a.:
           -  Samenstelling bestuur
           -  Verslag activiteiten (secretaris/voorzitter)
           -  Financieel jaarverslag / begroting (penningmeester)
           -  Benoeming kascommissie

4.2.     Alle besluiten worden genomen tijdens JV/ALV met meerderheid van stemmen.

5.        Slotbepaling

5.1.      De Kring kan slechts worden ontbonden, indien tweederde van de leden zich er voor
            verklaren op een, daartoe bijeengeroepen, ALV. Bij ontbinding wordt omtrent de
            bezittingen door de ALV een beslissing genomen.

Vastgesteld in de algemene vergadering te ’s-Hertogenbosch op  09.02.2010:

Voorzitter (Dr. T.C.J. Gribnau)

Secretaris (Dr. E.R. Kellenbach)

Penningmeester (Dr. I.M.L. Jöbses)


