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BESLUITEN VAN DE VERENIGING 
 

1) De vereniging draagt de naam vivariumvereniging Natuur in Huis; 
2) Opgericht 11 maart 1935 te Rijssen en is aangegaan voor onbepaalde tijd. 
3) De vereniging is een afdeling van de Nederlandse Bond "Aqua-Terra", vereniging 

van houders van aquaria, terraria en insectaria, hierna te noemen N.B.A.T. 
4) De vereniging kiest domicilie ten huize van haar secretaris. 
5) Het doel van de vereniging is dat de N.B.A.T., namelijk het bevorderen van de 

studie van en de liefde voor de natuur in haar geheel, het aquarium, terrarium, 
paludarium, insectarium en/of vijver in het bijzonder. 

6) De vereniging tracht dit doel te bereiken door: 
a. Het verlenen van tussenkomst aan haar leden voor het verkrijgen van; door 

de N.B.A.T. beschikbaar gestelde middelen 
b. Het organiseren van bijeenkomsten ter bespreking der liefhebberij, het 

houden van lezingen, filmvoorstellingen en dergelijke, 
c. Het geven van voorlichting aan de leden, 
d. Het organiseren van excursies, 
e. Het organiseren van tentoonstellingen, 
f. Het houden van keuringen, 
g. Alle andere wettige middelen, welke aan het doel van de vereniging 

bevorderlijk kunnen zijn. 
7) Lezing gevende zijn te allen tijde vrijgesteld van betaling van consumpties. 
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BESLUITEN OVER DE LEDEN 

 
1) Leden van de vereniging zijn: 

a. Leden (Leden zijn de natuurlijke personen, die het doel van de vereniging 
onderschrijven, de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt en op aanvraag 
door het bestuur als lid zijn toegelaten) 

b. Jeugdleden (Jeugdleden zijn de natuurlijke personen die het doel van de 
vereniging onderschrijven, de leeftijd van achttien nog niet hebben bereikt 
en op hun aanvraag door het bestuur als lid zijn toegelaten) 

c. Donateurs/sponsoren (Donateurs/sponsoren zijn de natuurlijke personen 
die het doel van de vereniging onderschrijven.) 

2) Leden van de vereniging hebben door het lidmaatschap tevens, een lidmaatschap 
naar keuze van; of de N.B.A.T. of een landelijke vereniging waar “Natuur in Huis” 
zich bij wenst aan te sluiten. 

3) Leden zijn de stemgerechtigde leden van  de vereniging. 
4) De aanmelding voor het lidmaatschap geschiedt schriftelijk bij de secretaris, 

eventueel op voorstel van een der leden van de vereniging. 
5) Het lidmaatschap wordt verloren ten gevolge van: 

a. Overlijden van het lid. 
b. Schriftelijke opzegging  door het lid, waarbij de in het huishoudelijk 

reglement vast te stellen opzeggingstermijn van één maand einde 
kalenderjaar in acht wordt genomen. 

c. Een daartoe strekkend besluit van de vereniging. Reden kan zijn het zich 
niet gedragen als een goed lid van de vereniging betaamt of het betalen van 
contributie zoals geregeld in het huishoudelijk reglement. 

6) Het lidmaatschap van de vereniging geeft aan (jeugd-)leden het recht: 
a. Tot het  bijwonen van de ledenvergadering; 
b. Tot het uitoefenen van het stemrecht in de ledenvergaderingen; 
c. Tot het deelnemen aan alle door de vereniging georganiseerde 

evenementen; 
d. Tot het gebruik maken van de diensten welke de vereniging aan haar leden 

verleent; 
e. Door tussenkomst van de vereniging, in de ledenraad van de landelijke 

vereniging, stemrecht uit te oefenen en voorstellen te doen 
f. Tot het ontvangen van het bladen naar keuze zoals “het Aquarium"; 
g. Om door tussenkomst van de vereniging, op de daarvoor gestelde regelen, 

gebruik te maken van de diensten welke de N.B.A.T. aan haar leden 
verleent. 

h. Jeugdleden hebben dezelfde rechten als leden met uitzondering van het sub 
6b en 6e genoemde recht. 

i. Voor moties m.b.t. de N.B.A.T. geld alleen het stemrecht van N.B.A.T. 
ingeschreven leden. 

7) De ledenvergadering is de hoogste macht in de vereniging. 
a. Zij wordt gevormd door de stemgerechtigde leden van de vereniging. 
b. Jeugdleden hebben toegang tot de ledenvergadering. 
c. De ledenvergadering komt bijeen: 

In de maand februari ter behandeling van de begroting en de jaarstukken. 
In deze vergadering vind tevens de bestuursverkiezing plaats; 
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d. Wanneer het bestuur zulks noodzakelijk acht; 
e. Op schriftelijk en met redenen omkleed verzoek, aan het bestuur gericht, 

van minstens tien procent (10%) van het totale aantal der stemgerechtigde 
leden. (bijzondere ledenvergadering) 

f. Het bestuur bericht de leden ten minste tien dagen tevoren dat een 
bijzondere ledenvergadering zal plaatsvinden, met vermelding van de 
agenda. 

8) Leden hebben het recht in een ledenvergadering: 
a. Het woord te voeren; 
b. Moties in te dienen; 
c. Amendementen in te dienen. 
d. Leden hebben het recht schriftelijk bij het bestuur voorstellen in te dienen 

ter behandeling in de eerstvolgende ledenvergadering. 
 

9) Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)  
Leden van de vivariumvereniging Natuur in Huis geven op vrijwillige basis 
hun persoonsgegevens, inclusief bankgegevens op. De secretaris en de 
penningmeester hebben deze gegevens tot hun beschikking om diverse 
zaken te versturen en bankincasso’s te doen ten behoeve van de 
contributie-inning. Tijdens de jaarlijkse kascontrole door een tweetal leden 
hebben deze, indien noodzakelijk, inzage in deze gegevens. 
De gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld, met 
uitzondering van NAW-gegevens als deze ten behoeve van te houden 
keuring nodig zijn voor de organisatie. 
Foto’s van leden en bezoekers van lezingen, beurzen en dergelijke, kunnen 
gebruikt worden voor promotionele doeleinden. Indien hiertegen bezwaar 
bestaat kan men zich melden bij het bestuur. 
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BESLUITEN VAN HET BESTUUR 
 
1) Het bestuur van de vereniging bestaat uit tenminste drie leden, benoemd door de 

ledenvergadering 
2) Een benoeming geldt voor ten hoogste drie jaar, de aftredende zijn terstond 

herkiesbaar. Een rooster van aftreden wordt door het bestuur opgesteld, zodanig 
dat jaarlijks een of twee leden aftreden. 

3) Bestuursleden kunnen door de ledenvergadering en/of overige bestuursleden van 
hun functie worden ontheven. 

4) Het  bestuur is belast met de leiding van alle zaken de vereniging betreffende; het is 
gehouden de doeleinden van de vereniging met alle gepaste middelen na te streven. 

5) De voorzitter wordt door de ledenvergadering in functie benoemt. 
6) Het bestuur wijst uit haar midden een secretaris en een penningmeester aan; 
7) De voorzitter, secretaris, penningmeester en indien aangestelde plaatsvervanger(s) 

tezamen het dagelijks bestuur, dat belast is met de leiding der dagelijkse 
werkzaamheden. 

8) Het bestuur is verplicht zijn leden te informeren betreffende N.B.A.T gerelateerde 
zaken die rechtstreeks betrekking hebben op de leden. 

9) De penningmeester is bevoegd te tekenen voor ontvangen gelden. 
10) Betalingen N.B.A.T en de huur heeft de penningmeester automatisch goedkeuring tot 

betaling.  
11) De penningmeester vraagt goedkeuring voor uitgaven boven de 150,00 euro aan 

overige leden van het DB. 
12) Op contactavonden worden consumpties betaald met bonnen (5x á1,00 euro), de 

penningmeester vraagt maandelijks om de kleine kas en controleert hiermee de 
voorraden. 

13) In de kleine kas mag maximaal 50,00 euro zitten. 
14) In- en aankopen vanuit de kleine kas worden alleen in overleg PM gedaan. 
15) Commissarissen kunnen door het bestuur als plaatsvervangers en als assistenten 

voor leden van het dagelijks bestuur worden benoemd. 
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ONTBINDEN 
 

1) De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de 
ledenvergadering, genomen met een meerderheid van minstens twee/derde der 
geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin minstens drie/vierde van het 
totale aantal stemgerechtigde leden van de vereniging aanwezig is. 

2) de ledenvergadering, waarin tot het ontbinden moet worden besloten, dient minstens 
een maand van tevoren te worden aangekondigd, terwijl een afschrift van de 
aankondiging aan de  secretaris van de N.B.A.T. moet worden gezonden. 

3) De ledenvergadering, welke tot het ontbinden besluit: 
a. bepaalt de wijze van afwikkeling; 
b. wijst minstens twee vereffenaars aan; 
c. stelt de bestemming vast van een eventueel batig saldo bij  de vereffenaars; 
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BESLUITEN VAN ERELEDEN/JUBILARISSEN/DONATEURS 
 
1) Donateurs / sponsoren 

a. Personen, die in het doel van de vereniging belangstellen, dan wel daarmee 
sympathiseren worden, door het geven van een jaarlijkse gift, donateurs van de 
vereniging. De grootte van de gift wordt nader geregeld in het huishoudelijk 
reglement. 

b. Donateurs hebben het recht de verenigingsbijeenkomsten te bezoeken en zij 
ontvangen de publicaties van de vereniging. Per adres één bericht tenzij anders 
overeen gekomen.  

2) Ereleden 
a. Personen, die zich bijzonder verdienstelijk hebben  gemaakt voor de vereniging, 

kunnen door de ledenvergadering tot erelid van de vereniging worden benoemd. 
b. Bij een 40-jarig jubileum wordt een lid automatisch erelid. 
c. Een erelid is als zodanig geen contributie aan de vereniging verschuldigd. 
d. Een erelid heeft het recht de ledenvergadering en de verenigingsbijeenkomsten te 

bezoeken en ontvangt de publicaties van de vereniging. 
3) Jubilarissen / gebeurtenissen 

a. 12,5 jaar verenigingslid krijgt een waardebon á € 12,50 + *. 
b. 25 jaar lid verenigingslid krijgt een waardebon á € 25,00 + *. 
c. 40 jaar lid verenigingslid wordt erelid en krijgt een waardebon á € 40,00 + *.  
d. 50 jaar lid verenigingslid krijgt een waardebon á € 50,00 + *.  
e. 60 jaar lid verenigingslid krijgt een waardebon á € 60,00 + *. 

* = een plaquette of ander gedenkwaardig iets. 
f. Bij ziekte een kaartje, als het bekend is. 
g. Bij ziekenhuis opname, verblijf langer dan een week een fruitmandje á €10,00. 
h. Bij huwelijk een waardebon  á € 50,00, mits bestuur uitgenodigd is. 
i. Bij 25 jarig huwelijk een waardebon á €25,00, mits bestuur uitgenodigd is. 
j. Bij geboorte een waardebon á € 10,00, als kaart is ontvangen. 
k. Bij overlijden een condoleance kaart, als er bericht is geweest. 
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Laureaten N.B.A.T. 
 

a. Jubileumonderscheiding 25, 40, 50, 60 jaar 
Aan N.B.A.T.-leden die gedurende een onafgebroken periode van 25, 40, 50, of 60 jaar 
georganiseerd aquarium-, terrarium-, insectarium of vijverliefhebber zijn geweest, kan de 
ledenraad of het bestuur van de N.B.A.T. een onderscheiding verlenen. Een gemotiveerd 
voorstel daartoe moet door de vereniging waarvan de betrokkene lid is, bij het bestuur 
van de N.B.A.T. worden ingediend. De uitreiking van deze onderscheidingen geschiedt 
door het verenigings- / districtsbestuur. Op schriftelijk verzoek van de vereniging worden 
de 50-, en 60-jarige onderscheidingen uitgereikt door een lid van het bestuur van de 
N.B.A.T. De kosten van deze onderscheidingen komen ten laste van de N.B.A.T. 

b. Zilveren Schepnet 
Aan hen die door hun krachtdadige medewerking aan een tentoonstelling, georganiseerd 
door een of meerdere verenigingen aangesloten bij de N.B.A.T., of aan een inzending van 
een of meerdere verenigingen op een tentoonstelling het doel van de N.B.A.T. hebben help 
en bevorderen, kan het bestuur van de N.B.A.T. het onderscheidingsteken van het 
'Zilveren Schepnet' verlenen. 

c. Zilveren Veer 
Aan het N.B.A.T. lid, dat zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de liefhebberij in 
het algemeen en/of voor zijn vereniging of leden daarvan in het bijzonder, kan door het 
bestuur van de vereniging eenmalig het onderscheidingsteken 'Zilveren Veer' worden 
verleend. De kosten van deze onderscheiding komen ten laste van de vereniging. 

d. Gouden Vin 
Aan het N.B.A.T. lid, dat zijn vereniging gedurende ten minste 10 jaar op eminente wijze 
van dienst is geweest, kan door het bestuur van de N.B.A.T., op een schriftelijke aanvraag 
van de vereniging en na advies van het betreffende districtsbestuur, het 
onderscheidingsteken 'Gouden Vin ' worden verleend. Dit onderscheidingsteken wordt 
aan eenzelfde persoon slechts eenmaal uitgereikt. De uitreiking geschiedt door de 
vereniging of een der leden van het desbetreffende districtsbestuur. Op schriftelijk 
verzoek, en met reden omkleed, kan deze onderscheiding door iemand van het bestuur 
van de N.B.A.T. worden uitgereikt. De kosten van deze onderscheiding komen ten laste 
van de vereniging. 

e. Bondsdiploma 
Aan hen die aan een huiskeuring hebben deelgenomen, en het aquarium, paludarium, 
terrarium, insectarium of vijver is gekeurd volgens een N.B.A.T. goedgekeurde 
keuringswijzer, wordt een bondsdiploma uitgereikt, bij een totaal van 375 punten en 60 
punten in het biologische deel. Het bondsdiploma wordt uitgereikt door de vereniging en 
of door de desbetreffende keurmeester van de N.B.A.T. 

f. Erediploma in lijst zilver  
die binnen 6 jaar, 5 bondsdiploma’ s hebben behaald, komen in aanmerking voor het 
'Erediploma in zilveren lijst', echter met dien verstande dat de uitreiking slechts eenmaal 
per categorie en per bondslid kan geschieden. Dit diploma moet schriftelijk bij het bestuur 
van de N.B.A.T. worden aangevraagd, met toevoeging van de kopieën van de vijf 
bondsdiploma's. Dit diploma zal worden uitgereikt door de vereniging, het 
districtsbestuur, of bestuur van de N.B.A.T.. De kosten van het diploma en tegel komen ten 
laste van de N.B.A. T.  
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g. Erediploma in lijst goud 
Bondsleden die binnen 12 jaar, 10 bondsdiploma's hebben behaald, komen in aanmerking 
voor het 'erediploma in gouden lijst', met dien verstande dat de uitreiking slechts eenmaal 
per bondslid kan geschieden. De toekenning van het certificaat kan plaats vinden, na een 
schriftelijke aanvraag bij het bestuur van de N.B.A.T. onder overlegging van de 
desbetreffende diploma's. Bij het behalen van een certificaat vervallen de faciliteiten van 
het 'Erediploma'. Het certificaat zal worden uitgereikt door het bestuur van de N.B.A.T. of 
het verenigingsbestuur. De kosten van het certificaat komen ten laste van de N.B.A.T. 

h. Bronzen legpenning 
Bondsleden die binnen 18 jaar, 15 bondsdiploma's hebben behaald, komen in aanmerking 
voor de 'Bronzen legpenning'. De legpenning moet schriftelijk bij het bestuur van de 
N.B.A.T. worden aangevraagd, met toevoeging van de kopieën van de vijftien 
bondsdiploma's. De kosten van de Bronzen legpenning komen ten laste van de N.B.A.T. 

i. Zilveren Legpenning 
Bondsleden die binnen 24 jaar, 20 bondsdiploma's hebben behaald, komen in aanmerking 
voor de 'Zilveren legpenning'. De legpenning moet schriftelijk bij het bestuur van de 
N.B.A.T. worden aangevraagd, met toevoeging van de kopieën van de twintig 
bondsdiploma's. Deze legpenning zal worden uitgereikt door het bestuur van de N.B.A.T.. 
De kosten van de Zilveren legpenning komen ten laste van de N.B.A.T. 

j. Gouden legpenning 
Bondsleden die binnen 30 jaar, 25 bondsdiploma's hebben behaald, komen in aanmerking 
voor de 'Gouden legpenning'. De legpenning moet schriftelijk bij het bestuur van de 
N.B.A.T. worden aangevraagd, met toevoeging van de kopieën van de vijfentwintig 
bondsdiploma's. Deze legpenning zal worden uitgereikt door het bestuur van de N.B.A.T.. 
De kosten van de Gouden legpenning komen ten laste van de N. B. A. T. 

k. Legpenning bestuurlijk 
Bondsleden die zich 25 jaar bestuurlijk verdienstelijk hebben gemaakt voor de bij de 
N.B.A.T. aangesloten verenigingen, komen in aanmerking voor de 'Zilveren legpenning'. 
De onderscheiding moet ter goedkeuring door het desbetreffende verenigingsbestuur of 
districtsbestuur bij het bestuur van de N.B.A.T. worden aangevraagd. De kosten van de 
zilveren legpenning komen ten laste van de N.B.A. T. 

l. Gouden legpenning bestuurlijk 
Bondsleden die zich 40 jaar bestuurlijk verdienstelijk hebben gemaakt voor de bij de 
N.B.A.T. aangesloten verenigingen, komen in aanmerking voor de 'Gouden legpenning'. De 
onderscheiding moet ter goedkeuring door het desbetreffende verenigingsbestuur of 
districtsbestuur bij het bestuur van de N.B.A.T. worden aangevraagd. De kosten van de 
Gouden legpenning komen ten laste van de N.B.A.T. 

m. Districtsspeld 
De N.B.A.T.-leden, die zich binnen het districtsbestuur verdienstelijk hebben gemaakt, 
komen in aanmerking voor de 'districtsspeld'. Deze dient door het districtsbestuur bij het 
bestuur van de N.B.A.T. te worden aangevraagd. De kosten van de districtsspeld komen 
ten laste van het district. 

n. Legpenningjubileum vereniging district 
Verenigingen of districten die meer dan 50, 60, 75 jaar aangesloten zijn bij de N.B.A.T. 
komen in aanmerking voor respectievelijk de bronzen, zilveren, of gouden legpenning. 
De legpenning wordt uitgereikt, nadat het jubileum door de vereniging of district 
schriftelijk kenbaar is gemaakt. De uitreiking zal geschieden door het bestuur van de 
N.B.A.T. De kosten komen ten laste van de N.B.A.T. 
Voor zover de besluitenlijst. 
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Voorzitter 
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