
Statuten 
 
Naam, zetel en duur 
Artikel 1 
De vereniging draagt de naam: “Nederlandse Vereniging voor Fysische Antropologie”. 
Zij is gevestigd te Amsterdam en is aangegaan voor onbepaalde tijd. 
 
Doel 
Artikel 2 
De vereniging heeft als doel de bevordering van de kennis van de fysische antropologie 
en het stimuleren en coördineren van activiteiten op dit gebied. 
 
Artikel 3 
De vereniging tracht dit doel te bereiken door: 

a. het houden van vergaderingen, 
b. het administratief bijeenbrengen van verzamelingen op het gebied van de fysische 

antropologie 
c. het uitgeven van een of meer tijdschriften en andere publicaties, 
d. het ondersteunen van onderzoekingen of uitgaven, 
e. het stimuleren van fysisch antropologisch onderzoek door de toekenning van een 

aanmoedigingsprijs, 
f. overige middelen die het gestelde doel kunnen dienen. 

 
Leden, contribuanten, donateurs 
Artikel 4 
De vereniging kent ereleden, corresponderende leden, leden, student-leden en donateurs. 
 
Artikel 5 
Leden kunnen worden natuurlijke personen woonachtig in Nederland of België, benevens 
personen die elders wonen maar een bijzondere band onderhouden met de Nederlandse 
fysische antropologie. 
Student-leden kunnen worden zij, die aan een Nederlandse of Belgische universiteit of 
hogeschool studeren, waarbij een onderdeel van hun studie tot de fysische antropologie 
gerekend kan worden. 
Studerenden aan andere instellingen en in andere studierichtingen kunnen ook door het 
bestuur tot het student-lidmaatschap worden toegelaten. Student-leden die hun studie 
hebben volbracht of afgesloten, zullen met ingang van het eerstvolgende verenigingsjaar 
als leden worden ingeschreven. 
Belangstellenden kunnen zich voor het lidmaatschap der vereniging opgeven bij het 
bestuur of door één der leden bij het bestuur worden voorgesteld. 
Leden en student-leden worden door het bestuur bij meerderheid van stemmen 
toegelaten. Indien het bestuur bezwaar heeft tegen de toelating van een voorgesteld lid, is 
het bestuur verplicht het desbetreffende voorstel aan de eerstvolgende ledenvergadering 
voor te leggen en de naam van de candidaat evenals de namen van de voorstellers op de 
convocatie te vermelden. Over dit voorstel beslist de ledenvergadering bij volstrekte 
meerderheid van stemmen van de aanwezige leden. 



De namen en adressen van nieuw toegetreden leden worden zo spoedig mogelijk aan alle 
leden der vereniging kenbaar gemaakt. 
Alleen ereleden, leden en student-leden hebben stemrecht. 
Alleen leden en student-leden betalen contributie, welke wordt vastgesteld door de 
algemene vergadering. 
 
Artikel 6 
Corresponderende leden zijn buitenlanders die zich op het gebied als in het 
verenigingsdoel omschreven verdienstelijk hebben gemaakt en met de vereniging in 
verbinding willen staan, en op voorstel van het bestuur, eventueel op voordracht van 
minstens tien leden of van één der permanente commissies als omschreven in artikel 14, 
door de ledenvergadering als zodanig worden benoemd. 
Zij hebben een adviserende stem. Zij betalen geen contributie. 
 
Artikel 7 
Ereleden zijn zij, die op voorstel van het bestuur, met tenminste twee/derde van de 
stemmen, op een ledenvergadering als zodanig worden benoemd. 
 
Artikel 8 
Personen, die geen lid van de vereniging zijn, kunnen als contribuant worden toegelaten. 
Zij krijgen het recht de vergaderingen bij te wonen en ontvangen de convocatiebiljetten. 
Zij betalen een jaarlijkse bijdrage, vast te stellen bij huishoudelijk reglement. 
Zij hebben geen stemrecht en ontvangen geen uitgaven der vereniging. 
Het bestuur beoordeelt welke personen als contribuant worden toegelaten. 
 
Artikel 9 
Als donateurs kunnen worden toegelaten alle natuurlijke of rechtspersonen, die tot steun 
van het doel van de vereniging jaarlijks een door henzelf te bepalen bedrag, waarvan het 
minimum bij huishoudelijk reglement wordt vastgesteld, in de kas van de vereniging 
storten. Zij geven het verlangen om als donateur te worden toegelaten te kennen aan het 
bestuur, dat over de toelating beslist. 
Donateurs hebben het recht de vergaderingen bij te wonen en krijgen de convocaties. 
 
Artikel 10 
Het lidmaatschap eindigt door schriftelijke opzegging, bij overlijden of door vervallen-
verklaring door de ledenvergadering. 
Voor de vervallen-verklaring is tenminste twee/derde van de stemmen der aanwezige 
leden vereist. 
 
Bestuur en permanente commissies 
Artikel 11 
Het bestuur bestaat uit vijf personen, te weten voorzitter, ondervoorzitter, eerste 
secretaris, tweede secretaris en penningmeester, die als zodanig door de ledenvergadering 
uit de leden en ereleden der vereniging voor een zittingsperiode van drie jaar worden 
gekozen. 
 



Artikel 12 
Elk jaar op de jaarvergadering treden één of twee bestuursleden af, volgens een rooster 
door het bestuur vast te stellen. Ter voorziening in de vacature of vacatures doet het 
bestuur telkens een voordracht. Deze voordracht wordt tenminste één maand voor de 
verkiezing ter kennis der in Nederland en België woonachtige (ere)leden gebracht. 
Bovendien kunnen candidaten worden gesteld door tenminste tien (ere)leden, of zoveel 
minder als tezamen bevoegd zijn een/tiende gedeelte van de stemmen in een algemene 
vergadering uit te brengen, indien de namen der candidaten uiterlijk veertien dagen voor 
de verkiezing schriftelijk aan de voorzitter worden medegedeeld, vergezeld van een 
schriftelijke bereidsverklaring van de voorgestelde(n). De verkiezing heeft plaats in de in 
artikel 22 genoemde jaarvergadering. 
Een volgens rooster aftredend bestuurslid is niet terstond voor een tweede periode 
herkiesbaar, met uitzondering van de penningmeester. 
Vacatures, die tussentijds ontstaan, worden in de eerstvolgende ledenvergadering 
vervuld. Indien in een bestaande vacature van een bestuursfunctie voorzien wordt door de 
verkiezing van een ander reeds in het bestuur zitting hebbend lid, dan wordt in dezelfde 
of in de eerstvolgende vergadering de vervulling van deze nieuwe bestuursvacature aan 
de orde gesteld. 
Een lid, dat tussentijds benoemd is, heeft zolang zitting als het lid in wiens plaats hij 
gekozen is nog zitting gehad zou hebben. In dit geval kan dit lid nog éénmaal terstond 
herkozen worden, tenzij het de penningmeester betreft. Deze kan in het hier bedoelde 
geval nog tweemaal terstond herkozen worden. 
De bestuursleden worden benoemd, geschorst en ontslagen bij besluit van de algemene 
vergadering. 
 
Artikel 13 
De vereniging wordt zowel in als buiten rechte vertegenwoordigd door tenminste twee 
gezamenlijk handelende bestuursleden. 
 
Artikel 14 

a. De ledenvergadering kan permanente commissies instellen, wier samenstelling, 
taak en bevoegdheden bij huishoudelijk reglement worden omschreven. 
De leden van deze permanente commissies worden door en uit de in artikel 5 en 7 
genoemde leden gekozen op een wijze en voor een tijdvak bij huishoudelijk 
reglement te bepalen. 

b. Het bestuur kan commissies ad hoc instellen. 
 
Artikel 15 
Elke permanente commissie kan door de ledenvergadering worden ontbonden. In zodanig 
geval moet in de volgende ledenvergadering een nieuwe commissie worden gekozen. 
Ook kan de ledenvergadering een permanente commissie opheffen. 
 
Geldmiddelen en bezittingen 
Artikel 16 
Het kapitaal van de vereniging bestaat uit: 



a. het vrije fonds der vereniging. Dit wordt in hoofdzaak gevormd uit contributies, 
giften, erfstellingen en legaten. 

b. Eventuele andere fondsen, die ter beschikking van de vereniging worden gesteld. 
Bij deze fondsen wordt telkenjare gevoegd het overschot van de jaarlijkse 
opbrengst, waarover niet is beschikt. 

 
Artikel 17 
Alle effecten worden in open bewaargeving bij een Nederlandse bank gedeponeerd. Het 
inbrengen en uithalen van stukken dezer bewaargeving geschiedt door de 
penningmeester, met schriftelijke machtiging van het bestuur. 
 
Artikel 18 

a. Wijziging van de belegging van gelden, welke deel uitmaken van het kapitaal der 
vereniging, vereist de medewerking van het bestuur der vereniging met 
uitzondering van het treffen van maatregelen bij het uitloten van obligaties en het 
verwisselen aan stockdividenden. 

b. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot 
het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van 
registergoederen, het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als 
borg of hoofdelijk mede-schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of 
zich tot zekerheid voor een schuld van een derde verbindt. 
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden 
gedaan. 

c. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor 
besluiten tot het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen 
en geven van onroerende goederen, het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan 
de vereniging een bankkrediet wordt verleend, het ter leen verstrekken van 
gelden, waaronder niet begrepen het gebruikmaken van een aan de vereniging 
verleend bankkrediet, het aangaan van dadingen, het optreden in rechte, 
waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering 
van het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van die 
rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen gedogen.  
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep 
worden gedaan. 

 
Artikel 19 
De inkomsten van de vereniging bestaan uit: 

a. de inkomsten uit het kapitaal der vereniging, 
b. bijdragen der leden, student-leden, contribuanten en donateurs, 
c. subsidies van andere verenigingen of instellingen, 
d. opbrengsten van door de vereniging uitgegeven publicaties, 
e. verdere inkomsten van verschillende aard. 

Het bedrag der contributies en dat van de daarop toegestane verminderingen 
wordt bij huishoudelijk reglement vastgesteld. 

 



Artikel 20 
De penningmeester beheert, met inachtneming van de in de statuten en het huishoudelijk 
reglement ter zake neergelegde bepalingen, de geldmiddelen der vereniging. 
 
Ledenvergaderingen 
Artikel 21 
Jaarlijks wordt zo vroeg mogelijk in het jaar een ledenvergadering gehouden, welke in de 
eerste plaats bestemd is voor de afdoening van huishoudelijke zaken. 
Deze vergadering wordt in andere artikelen van de statuten en in het huishoudelijk 
reglement aangeduid als jaarvergadering. 
 
Artikel 22 

1. Het boekjaar van de vereniging loopt van één januari tot en met één en dertig 
december. 

2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige 
aantekening te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen 
kunnen worden gekend. 

3. Binnen zes maanden na afloop van het boekjaar brengt het bestuur in een 
algemene vergadering 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 gevoerde bestuur. 

4. De algemene vergadering 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 vergadering verslag van haar bevindingen uit. 

 
Algemene vergaderingen 
Artikel 23 

1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die 
niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen. 

2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt een algemene 
vergadering – de jaarvergadering – gehouden. In de jaarvergadering komen onder 
meer aan de orde: 
a.het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 22 met het 
verslag van de aldaar benoemde commissie. 
b. de benoeming van de in artikel 22 genoemde commissie voor het volgende 
verenigingsjaar. 
c. voorziening in eventuele vacatures; 
d. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de 
vergadering. 
e. de begroting van de inkomsten en uitgaven voor het nieuwe verenigingsjaar. 

3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit 
wenselijk oordeelt, dan wel tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot 
het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen hun wens daartoe schriftelijk 
aan het bestuur kenbaar maken. 
In dat laatste geval moet de vergadering binnen vier weken door het bestuur 



worden bijeengeroepen, bij gebreke waarvan de verzoekers bevoegd zijn zelf de 
vergadering bijeen te roepen met inachtneming van hetgeen hieromtrent in de 
statuten is bepaald of bij advertentie in tenminste één ter plaatse, waar de 
vereniging gevestigd is, veel gelezen dag- of weekblad. 

 
Artikel 24 

a. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De 
oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het 
ledenregister, onder vermelding van de te behandelen onderwerpen. 

b. De termijn van oproeping bedraagt tenminste veertien dagen. 
 
Artikel 25 

a. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter en bij diens 
ontstentenis door één der andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, bij 
gebreke waarvan de vergadering zelf in de leiding kan voorzien. 

b. Van het verhandelde worden notulen gemaakt, die na vaststelling, door de 
voorzitter en de notulist worden ondertekend. 

 
Artikel 26 
Vergaderingen, door een permanente commissie bijeengeroepen, zijn geen 

ledenvergaderingen in de zin van deze statuten. 
 
Artikel 27 

a. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de 
algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte 
stemmen. 

b. Ieder lid van de vereniging, dat niet geschorst is, heeft één stem. 
c. Een lid kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen uitsluitend bij 

schriftelijke volmacht, afgegeven aan een medelid. 
d. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. 

 
Artikel 28 

a. Stemmen kan zowel schriftelijk als mondeling geschieden. 
Schriftelijke stemming heeft plaats, wanneer de voorzitter of de meerderheid der 
aanwezige leden dit verlangt. 
Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk tenzij de meerderheid der aanwezige 
leden hoofdelijke stemming verlangt. 

b. Indien bij stemming over zaken de stemmen staken, wordt het voorstel geacht te 
zijn verworpen. 

c. Indien bij stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid heeft 
gekregen, wordt herstemd tussen de twee personen die de meeste stemmen op 
zich verenigden. 
Behalen meer dan twee personen de meeste stemmen, dan worden deze allen in de 
herstemming betrokken. 
Indien bij de herstemming wederom niemand de volstrekte meerderheid heeft 
verkregen, dan wordt diegene, die het hoogste aantal stemmen op zich verenigde, 



geacht te zijn gekozen. Is het hoogste aantal stemmer door meer dan één persoon 
behaald, dan beslist het lot wie van deze laatsten gekozen is. 

 
Artikel 29 

a. Een éénstemmig besluit van alle stemgerechtigden, 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 vergadering. 

b. Zolang in een algemene vergadering alle stemgerechtigden aanwezig of 
vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met 
algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen – dus mede 
een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding – ook al heeft geen oproeping 
plaats gehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander 
voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee 
verband houdende formaliteit niet in acht genomen. 

 
Statutenwijziging, ontbinding 
Artikel 30 

1. Tot wijziging der statuten of ontbinding der vereniging kan slechts worden 
besloten in een daartoe speciaal bijeengeroepen algemene vergadering. 
In deze vergadering dient tenminste twee/derde deel der leden aanwezig of 
vertegenwoordigd te zijn. Het voorstel tot wijziging der statuten of 
ontbinding der vereniging dient te worden aangenomen met tenminste 
twee/derde der geldig uitgebracht stemmen. 
Indien het vereiste aantal niet ter vergadering aanwezig of 
vertegenwoordigd is, zal binnen een maand, doch niet eerder dan na twee 
weken, een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, waarin ongeacht 
het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden tot wijziging der 
statuten of ontbinding der vereniging kan worden besloten, mits met 
tenminste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen. 

2. Een voorstel tot wijziging der statuten of ontbinding der vereniging dient 
tenminste veertien dagen voor de vergadering ter kennis van de leden te 
worden gebracht. 
Ingeval van statutenwijziging dient de oproep vergezeld te gaan van de 
volledige tekst van de voorgestelde wijziging. 

3. Een statutenwijziging dient te worden vastgesteld bij notariële akte. 
4. Ingeval van ontbinding van de vereniging geschiedt de vereffening door 

het bestuur. 
5. De bestemming van een eventueel batig saldo wordt bij volstrekte 

meerderheid van stemmen vastgesteld bij besluit van de algemene 
vergadering. 

6. De leden zijn niet gehouden bij te dragen in de tekorten bij de liquidatie 
van de vereniging. 

 
Huishoudelijk reglement 
Artikel 31 
De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen. 



Dit reglement mag niet in strijd zijn met de wet en de statuten. 
 
 
Huishoudelijk reglement 
Artikel 1.   Contributies en schenkingen 

1. De contributie, welke wordt vastgesteld door de algemene vergadering der 
stemgerechtigde leden, hierna aangegeven als de jaarvergadering (in 
overeenstemming met artikel 21 der statuten), is verschuldigd voor een 
geheel kalenderjaar, tenzij in bijzondere gevallen het bestuur anders 
beslist. 

2. De jaarlijkse contributies worden voor elke kalenderjaar, op voorstel van 
het bestuur, vastgesteld door de jaarvergadering, in overeenstemming met 
het bepaalde in artikelen 5 en 19 der statuten. 

3. De jaarlijkse contributie van een student-lid bedraagt 25% van die van een 
gewoon lid. 

4. De jaarlijkse bijdrage van een contribuant (in de zin van artikel 8 der 
statuten) bedraagt 25% van die van een gewoon lid. 

5. Het minimum van het jaarlijks door een donateur (in de zin van artikel 9 
der statuten) in de kas der vereniging te storten bedrag bedraagt: 
- voor natuurlijke personen: 150% van de jaarlijkse contributie van een 
gewoon lid 
- voor wetenschappelijke instellingen: 150% van de jaarlijkse contributie 
van een gewoon lid 
- voor commerciële en andere instellingen: 200% van de jaarlijkse 
contributie van een gewoon lid. 

6. Student-leden, die hun studie hebben volbracht of afgesloten, kunnen, 
indien zij dat schriftelijk bij het bestuur verzoeken, gedurende de eerste 
drie jaren van hun gewoon lidmaatschap een reductie van 30% krijgen op 
hun jaarlijkse contributie. 

7. Aan leden kan op hun schriftelijk verzoek bij het bestuur een 
vermindering toegestaan worden van 25% op de jaarlijkse contributie die 
zij anders verschuldigd zouden zijn. 

 
Artikel 2.  Rechten der leden (aanvulling op de statuten, artt. 5 t/m 9) 

1. Recht op het ontvangen, zonder betaling, van één exemplaar van elk der 
publicaties der vereniging hebben de ereleden, gewone leden, de student-leden en 
de donateurs. Contribuanten kunnen per contribuant één exemplaar van elke 
publicatie der vereniging tegen kostprijs kopen, indien zij zulks wensen. 
Corresponderende leden worden, wat dit recht op ontvangst betreft, als gewone 
leden beschouwd. 

2. Publicaties der vereniging kunnen aan niet-leden, niet-contribuanten en niet-
donateurs tegen een verhoogde prijs worden verkocht. Deze prijs zal worden 
vastgesteld door de hierna genoemde in te stellen permanente commissie voor de 
publicaties. De prijs zal ook gelden voor extra-exemplaren van publicaties, welke 
men wenst aan te schaffen boven het ene exemplaar waarop men eventueel recht 
heeft. 



 
Artikel 3.  Permanente commissies 

1. In overeenstemming met het bepaalde in artikel 14 der statuten, stelt de 
jaarvergadering een permanente commissie voor de publicaties der vereniging in, 
bestaande uit drie personen, die erelid, lid of student-lid dienen te zijn. Deze 
personen worden gekozen op de jaarvergadering voor een periode van drie jaar. 

2. De jaarvergadering kan op overeenkomstige wijze voor andere doeleinden, zo 
daaraan de behoefte zich voordoet, eveneens één of meer permanente commissies 
instellen. 
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