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STATUTENWIJZIGING
VERENIGING KONINKLIJK INSTITUUT VOOR TAAL-, LAND- EN
VOLKENKUNDE
Dossier: 2014.9461/bcm
Heden, *, verscheen voor mij, mr Michael de Vries, notaris te Leiden:
*,
ten deze handelend als gemachtigde van de bestuursvergadering van:
Vereniging Koninklijk Instituut voor Taal-, Land en Volkenkunde, gevestigd te
Leiden, feitelijk gevestigd Reuvensplaats 2, 2311 BE Leiden, ingeschreven in het
handelsregister onder nummer 28053185 en als zodanig bevoegd de vereniging
rechtsgeldig te vertegenwoordigen op grond van het bepaalde in artikel van de
statuten, hierna te noemen: de vereniging.
De comparant*e verklaarde dat:
- voormelde vereniging werd opgericht op vier juni achttienhonderd een en vijftig
(04-06-1851);
- de statuten van de vereniging werden gewijzigd op zeven en twintig juni
negentienhonderd zes en negentig (27-06-1996), alsmede op twee oktober
tweeduizend twee (02-10-2002), blijkens akte verleden voor Mr Derk Gerhardus
Hoek, notaris te Wageningen, waarbij de staten in zijn geheel opnieuw zijn
vastgesteld; en vervolgens opnieuw op 18 juni 2014 (18-06-2014)
- bij een besluit van de bestuursvergadering van genoemde vereniging en de daarop
volgende algemene ledenvergadering, genomen op achttien negen juni 2014 2017
(1809-06-20142017), is besloten om de statuten te wijzigen;
- van dit besluit blijkt uit de notulen van de bestuursvergadering en ledenvergadering,
die aan deze akte zijn gehecht;
- van de machtiging op de comparant*e blijkt uit gemelde notulen;
Vervolgens verklaarde de comparant*e dat de statuten thans luiden als volgt:
STATUTEN
NAAM EN ZETEL
ALGEMEEN
Artikel 1
De Vereniging draagt de naam Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde hierna genoemd "de vereniging" – en is gevestigd te Leiden.
Artikel 2
Het doel van de Vereniging is de bevordering der studie van de taal-, land- en
volkenkunde en de geschiedenis van Zuidoost-Azië, van het Zuidzee-gebied en van het
Caraibisch gebied en zijn omgeving.
Zij tracht dit doel te bereiken door:
a. het doen in stand houden en uitbreiden van de collecties, zijnde:
- de wetenschappelijke boekerij;
- de bijzondere verzamelingen, te weten:
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- de verzameling Oosterse handschriften;
- de verzameling Westerse handschriften;
- de verzameling prenten en tekeningen;
- de verzameling kaarten en atlassen;
- de verzameling foto's;
- de verzameling audiovisuele informatiedragers;
- en mogelijk nieuw te vormen bijzondere verzamelingen.
b. het doen uitgeven van boeken en van tijdschriften, zoals de Bijdragen tot de Taal-,
Land- en Volkenkunde en de New West Indian Guide/Nieuwe West-Indische Gids
(NWIG);
c. het verrichten van wetenschappelijk onderzoek en het bevorderen van het doen van
wetenschappelijk onderzoek door het KNAW-Instituut KITLV;
d. het aan leden en andere belangstellenden bieden van een podium voor het
verwezenlijken van de doelstellingen van de vereniging;
e. het onderhouden van betrekkingen met wetenschappelijke genootschappen en
instellingen in binnen- en buitenland;
Artikel 3
De inkomsten van de Vereniging worden gevormd door:
a. baten uit bezit;
b. jaarlijkse donaties en contributies;
c. subsidies;
d. andere wettige baten.
Eenmalige donaties worden aan het kapitaal toegevoegd.
Dit geschiedt ook met schenkingen en legaten, waaraan door de schenker of erflater
geen bijzondere bestemming is gegeven.
OVER DE LEDEN
Artikel 4.
Het bestuur beslist omtrent toelating van leden. Zij zijn onderscheiden in ledenabonnees, leden-donateurs en gewone leden.
Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden zijn
opgenomen.
Artikel 5.
Het bestuur kan ereleden benoemen. Deze hebben dezelfde rechten als gewone leden,
doch zijn geen contributie verschuldigd.
Artikel 6.
De leden-abonnees zijn gehouden tot het jaarlijks betalen van de contributie.
De gewone leden zijn gehouden tot het jaarlijks betalen van de contributie. Gewone
leden, na dertig juni benoemd, betalen voor het jaar der benoeming de helft der
contributie.
De leden-donateurs zijn, tenzij in het geval van een minimum-donatie ineens, gehouden
tot het betalen van jaarlijks tenminste de minimum donatie.
Het bedrag der contributies en minimum donaties wordt jaarlijks door de algemene
vergadering vastgesteld.
Artikel 7.
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Instellingen kunnen als contribuerende instelling worden ingeschreven.
Zij zijn tenminste de contributie van gewone leden verschuldigd.
Artikel 8.
Het lidmaatschap eindigt:
a. door overlijden van het lid. Is een rechtspersoon lid van de Vereniging dan eindigt
haar lidmaatschap wanneer zij ophoudt te bestaan.
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging namens de Vereniging;
d. door ontzetting.
Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van
een verenigingsjaar. Zij geschiedt door een schriftelijke kennisgeving, welke vóór de
eerste december in bet 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.
Opzegging van het lidmaatschap namens de Vereniging kan tegen het einde van het
lopende verenigingsjaar geschieden door het bestuur, wanneer het lid, na daartoe bij
herhaling schriftelijk te zijn aangemaand, op de eenendertigste december niet ten volle
aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de Vereniging heeft voldaan alsmede wanneer
het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten welke te eniger tijd door de
statuten voor het lidmaatschap gesteld mochten worden.
De opzegging door het bestuur kan onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot
gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de Vereniging niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren.
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 schriftelijk van het besluit, met opgave van reden(en),
in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen één maand na ontvangst van de
kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering. Gedurende de
beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het besluit der algemene
vergadering tot ontzetting zal moeten worden genomen met tenminste twee/derde van
het aantal geldig uitgebrachte stemmen. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een
verenigingsjaar, ongeacht de reden of oorzaak eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse
bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.
In afwijking van het bepaalde in de eerste volzin van artikel 36 lid 3 van het Boek 2
Burgerlijk Wetboek kan een lid zich door opzegging van zijn lidmaatschap niet
onttrekken aan een besluit krachtens hetwelk de verplichtingen van geldelijke aard van
de leden worden verzwaard, behoudens het in dit artikel bepaalde.
Artikel 9
Alle leden krijgen toegang tot de KITLV-collecties die bij de Universiteitsbibliotheek
Leiden (UBL) berusten, alsmede alle andere openbare collecties van de UBL. Tevens
hebben leden recht op korting op de door Brill Publishers in samenwerking met de
Vereniging KITLV uitgegeven publicaties, alsmede op het gebruik van MyBook.
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De leden-abonnees krijgen het bij hun lidmaatschap behorende tijdschrift (Bijdragen tot
de Taal-, Land- en Volkenkunde en de New West Indian Guide/Nieuwe WestIndische Gids (NWIG);
HET BESTUUR
Artikel 10.
Het bestuur bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste zevenvier leden, door de algemene
vergadering gekozen uit de leden-abonnees, leden-donateurs en de gewone leden.
Geen Eén lid van het bestuur kan een persoon zijn sleden kunnen zijn personen die in
dienst is van de KNAW of aldaar gedetacheerd, werkzaam zijn bij het KNAW-instituut
KITLV.
In de samenstelling van het bestuur wordt zoveel mogelijk het nationale en
multidisciplinaire karakter van de vereniging tot uitdrukking gebracht.
De leden van het bestuur worden voor vier jaar benoemd en zijn eenmaal herkiesbaar.
Na het verstrijken van hun tweede termijn zijn zij pas na één jaar opnieuw herkiesbaar.
De algemene vergadering 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 geldig uitgebrachte stemmen. De bestuursleden zijn
bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te nemen, mits dit schriftelijk geschiedt met een
opzegtermijn van tenminste drie maanden.
De voorzitter van de Vereniging is een gerenommeerd wetenschapper, wordt door
directeur KITLV-KNAW voorgedragen voor de door de KNAW ingestelde
Wetenschapscommissie van het KITLV-KNAW en vertegenwoordigt de Vereniging in
de Stuurgroep van KNAW, Universiteit Leiden, Vereniging KITLV en KITLV-KNAW.
Tussentijds opengevallen plaatsen in het bestuur worden aangevuld in de eerstvolgende
algemene vergadering. De aldus benoemde bestuursleden treden af op het tijdstip,
bepaald voor hen in wier plaats zij zijn gekozen.
Artikel 11.
Het bestuur kiest uit zijn middenbestaat uit de voorzitter, de ondervoorzitter, de
secretaris, en de penningmeester en een gewoon lid.
Artikel 12.
Het bestuur vergadert tenminste vier maal per jaar en kan daarbij de directeur van het
KITLV uitnodigen als adviserend lid. De directeur heeft geen stemrecht.
Voor het nemen van een besluit is de aanwezigheid van tenminste een meerderheid
derdrie bestuursleden vereist.
Artikel 13.
De vereniging wordt, voor zover bij de wet of bij de statuten niet anders is bepaald, in
en buiten recht vertegenwoordigd door het bestuur. De voorzitter, ondervoorzitter,
secretaris en penningmeester zijn tezamenHet bestuur is bevoegd in naam van de
vereniging te handelen, en derden aan de vereniging te binden.
Het beheer over de bezittingen van de vereniging, met uitzondering van het beheer over
de collecties, berust bij het bestuur.
Het bestuur behoeft de machtiging van de algemene vergadering voor:
a. het aangaan van geldleningen;
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b.
c.
d.

het kopen of verkopen van onroerende zaken;
het verpanden of verhypothekeren van eigendommen;
het onttrekken van een deel van het vermogen ten bate van de collectie
(verwerving, conservering, bijzondere projecten).
Een besluit tot deselectie of ontdubbeling van de collecties of delen daarvan kan slechts
geschieden in overeenstemming met de Universiteitsbibliotheek Leiden.
REGLEMENTEN
Artikel 14.
Het bestuur stelt een huishoudelijk reglement vast. Het reglement mag geen bepalingen
bevatten strijdig met de statuten.
De leden ontvangen een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement. De
statuten en het huishoudelijk reglement worden tevens online ter beschikking gesteld
via de website van de verenigingwww.kitlv.nl. Ten behoeve van het beheer en het
gebruik van de collecties geldt een samenwerkings- en bruikleenovereenkomst met
de Universiteit Leiden, Universitaire Bibliotheken Leiden
DE ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15
Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met één en dertig december
daaraanvolgende.
Tenminste één maal per jaar, en wel binnen zes maanden na afloop van het
verenigingsjaar wordt een algemene vergadering - jaarvergadering - gehouden.
In de jaarvergadering vindt de verkiezing plaats voor de periodiek aftredende
bestuursleden. Voorts worden algemene vergaderingen gehouden zo dikwijls het
bestuur dit nodig oordeelt of wanneer tenminste vijftien leden van de Vereniging de
wens daartoe schriftelijk aan het bestuur kenbaar maken.
Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe die niet
door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
Toegang tot de algemene vergadering hebben de leden, voor zover deze niet geschorst
zijn, en één vertegenwoordiger van iedere contribuerende instelling.
Zij hebben daar ieder één stem. Over toelating van andere dan deze personen beslist de
algemene vergadering.
Een oproep tot het bijwonen van de algemene vergadering met opgaaf van de punten ter
behandeling wordt tenminste negen dagen tevoren aan de leden in Nederland
verzonden.
Een kort verslag van het verhandelde wordt aan de leden in Nederland toegezonden.
Artikel 16.
Voorstellen van leden die tijdens de vergadering worden ingediend, worden behandeld
voor zover het bestuur van oordeel is dat het desbetreffende onderwerp zich voor directe
behandeling leent. In het tegengestelde geval wordt de behandeling tot de eerstvolgende
vergadering verdaagd.
Artikel 17.
De besluiten der algemene vergadering worden genomen bij meerderheid van stemmen
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van de aanwezige leden. Bij staking der stemmen heeft de voorzitter een beslissende
stem.
DE FINANCIEN
Artikel 18.
De penningmeester legt uiterlijk in november de begroting voor het volgende jaar voor
aan het bestuur. Het bestuur stelt de begroting vast vóór één januari van het
begrotingsjaar.
Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige
aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde zijn rechten en verplichtingen kunnen
worden gekend. Het bestuur is verplicht de hiervoor bedoelde bescheiden tien jaar te
bewaren. Het bestuur brengt in de in artikel 15. bedoelde jaarvergadering, behoudens
verlenging van de aldus gestelde termijn door de algemene vergadering, verslag uit van
de staat en de werkzaamheden van de vereniging in het afgelopen jaar 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.
Na verloop van de in het vorige lid bedoelde termijn kan ieder lid de rekening en
verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
Het bestuur is slechts gemachtigd tot onttrekking van een deel van het vermogen ten
bate van acquisitie na goedkeuring van een schriftelijk gemotiveerd voorstel daartoe
door de algemene vergadering.
WIJZIGING STATUTEN EN ONTBINDING VERENIGING
Artikel 19.
Over wijzigingen van deze statuten en ontbinding van de vereniging mag geen besluit
worden genomen, indien het voorstel daartoe niet tenminste veertien dagen van tevoren
schriftelijk ter kennis is gebracht van de leden in Nederland.
Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de geldig
uitgebrachte stemmen der leden.
Over door leden vóór de vergadering schriftelijk ingediende amendementen kan direct
beslist worden, tenzij tenminste vijf leden uitstel verzoeken.
De algemene vergadering kan tot ontbinding van de vereniging besluiten.
Een zodanig besluit vereist twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
Bij ontbinding zullen de bezittingen worden aangewend voor door de algemene
vergadering te bepalen doeleinden als het meest met het doel van de vereniging KITLV
overstemmen, met dien verstande dat de collecties conform hetgeen bepaald is in de
samenwerkings- en bruikleenovereenkomst met de Universiteitsbibliotheek Leiden in
eigendom worden overgedragen aan de Universiteitsbibliotheek Leiden.
Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van
zijn vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten
en reglement voor zover mogelijk van kracht.
In de stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan worden in dat geval aan
zijn naam de woorden "in liquidatie" toegevoegd.
SLOT
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Deze akte is verleden te Leiden op de datum als in het hoofd van deze akte is vermeld.
De comparant is mij, notaris, bekend. Zijn identiteit is door mij, notaris, aan de hand
van het hiervoor gemelde en daartoe bestemde document vastgesteld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparant en een toelichting
daarop heeft hij verklaard tijdig voor het verlijden van de inhoud van deze akte te
hebben kennis genomen, daarmee in te stemmen, te zijn gewezen op de gevolgen, die
voor hem/partijen uit deze akte voortvloeien en op volledige voorlezing daarvan geen
prijs te stellen.
Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing achtereenvolgens door de
comparant en mij, notaris, ondertekend om
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