
REGLEMENT 

 

van de 

 

MILITAIR RECHTELIJKE VERENIGING* 

 

 

 

 

 

Naam. 

Artikel 1. 

Op 7 April 1936 is opgericht de ,,Militair Rechtelijke Vereniging”. Haar zetel is 

gevestigd te ‘s-Gravenhage. 

 

Doel. 

Artikel 2. 

De vereniging stelt zich ten doel de beoefening van het militaire recht in de ruimste 

zin en streeft er naar, de militaire factoren op juiste waarde hierbij te doen schatten. 

 

Artikel 3. 

Zij tracht dit doel te verwezenlijken door: 

a. vergaderingen; 

b. lezingen; 

c. publicaties; 

d. andere wettige middelen. 

 

Leden. 

Artikel 4. 

Leden der vereniging kunnen zijn: 

a. alle beroeps- en reserveofficieren (waaronder begrepen zij, die als zodanig eervol 

zijn ontslagen) van de Koninklijke Zee-, Land- en Luchtmacht; 

b. zij, die zitting hebben in of werkzaam zijn bij een militair-rechterlijk college en 

die tevens hetzij de graad van doctor in de rechtswetenschap, hetzij de graad van 

doctor in de rechtsgeleerdheid of de hoedanigheid van meester in de rechten 

bezitten; 

c. anderen, die op voorstel van een lid der vereniging daartoe door het bestuur 

worden uitgenodigd. 

 

Donateurs. 

Artikel 5. 

Donateurs der vereniging zijn zij, die de vereniging geldelijk steunen met een 

jaarlijkse bijdrage van tenminste tweemaal het bedrag der voor dat jaar vast gestelde 

contributie. 

 

 

 

 

*) Zoals gewijzigd volgens besluit van de Algemene Ledenvergadering van 14 November 1953 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ereleden. 

Artikel 6. 

0p een daartoe strekkend voorstel van het bestuur kunnen zij, die zich jegens de 

vereniging of ten aanzien van het doel der vereniging bijzonder verdienstelijk hebben 

gemaakt, door de algemene ledenvergadering worden benoemd tot erelid der 

vereniging. Zij hebben stemrecht. 

 

Bestuur. 

Artikel 7. 

Het Bestuur der Vereniging wordt gekozen door de algemene ledenvergadering en 

bestaat uit tenminste vijf leden. 

De verdeling der bestuursfuncties geschiedt door de leden van het bestuur onderling. 

Het is mogelijk, dat één lid van het bestuur tegelijkertijd optreedt als secretaris en als 

penningmeester. 

Telken jare treden twee leden van het bestuur af; deze zijn herkiesbaar. 

De volgorde van aftreden wordt door loting bepaald. 

 

Vertegenwoordiging. 

Artikel 8. 

De vertegenwoordiging der vereniging geschiedt door het bestuur. 

Alle uitgaande bescheiden worden ondertekend door de voorzitter of, met diens 

machtiging, door de secretaris of door de leden van het bestuur, die deze 

functionarissen vervangen. 

 

Algemene ledenvergadering. 

Artikel 9. 

Tenminste éénmaal per jaar wordt een algemene ledenvergadering gehouden. De 

oproepingen tot deze vergaderingen worden de leden zo mogelijk tenminste een 

maand vóór de dag der vergadering toegezonden; in de oproepingen worden de ter 

vergadering te behandelen onderwerpen vermeld. 

Besluiten worden in de vergadering door de ereleden en de leden genomen bij 

meerderheid van stemmen. 

Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd. 

Bij staking van stemmen wordt een voorstel geacht te zijn verworpen. 

 

Artikel 10. 

Ter jaarlijkse algemene ledenvergadering worden uitgebracht de jaarverslagen van de 

secretaris en van de penningmeester, alsmede het verslag van de commissie van 

kasopneming, bedoeld in artikel 17. 

De contributie voor het komende verenigingsjaar wordt door de vergadering 

vastgesteld. 

Het algemene beleid en de belangen der vereniging alsook de plaats, waar de volgende 

jaarlijkse algemene ledenvergadering zal worden gehouden, worden voor zover 

daaraan behoefte bestaat, ter vergadering besproken. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 11. 

De algemene ledenvergadering houdt zich mede bezig met de bespreking van één of 

meer onderwerpen, die betrekking hebben op het doel der vereniging. De bespreking 

van een dergelijk onderwerp kan worden ingeleid door een daartoe door het bestuur 

uitgenodigde spreker en eventueel worden voorafgegaan door het uitbrengen van 

adviezen door een of meer door het bestuur uit te nodigen prae-adviseurs. 

Een verslag van de in dit artikel bedoelde besprekingen c.q. met de uitgebrachte prae-

adviezen wordt gepubliceerd. 

 

Buitengewone algemene ledenvergadering. 

Artikel 12. 

Indien tenminste 20 leden der vereniging een gemotiveerd verzoek daartoe tot het 

bestuur richt, wordt door het bestuur binnen drie maanden, nadat het verzoek is 

ontvangen, een buiten gewone algemene ledenvergadering bijeen geroepen. 

Ten aanzien van deze vergaderingen gelden de bepalingen van artikel 9 van 

dit reglement. 

 

Geldmiddelen. 

Artikel 13. 

De geldmiddelen der vereniging bestaan uit: 

a. contributies der leden; 

b. donaties; 

c. andere baten. 

 

Contributie. 

Artikel 14. 

Het bedrag der contributie bedraagt het jaar van oprichting f 2.50 en wordt verder 

overeenkomstig het 2e lid van artikel 10 van dit reglement vastgesteld. 

Ereleden zijn geen contributie verschuldigd. 

 

Artikel 15. 

Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar. 

Opzegging van het lidmaatschap der vereniging voor het volgende verenigingsjaar 

dient te geschieden vóór 1 Januari; opzegging na die datum ontheft niet van de 

verplichting tot contributiebetaling voor dat jaar. 

 

Artikel 16. 

Ten behoeve der vereniging wordt een rekening geopend hij de Postchèque- en 

Girodienst, op titel van de penningmeester der vereniging. 

 

Commissie van Kasopneming. 

Artikel 17. 

Door de jaarlijkse algemene ledenvergadering wordt een commissie van twee leden 

benoemd ter kasopneming. De commissie brengt verslag uit van haar bevindingen, in 

de eerstvolgende jaarlijkse algemene ledenvergadering. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Royement; schorsing. 

Artikel 18. 

De algemene ledenvergadering kan een erelid of lid der vereniging als zodanig 

royeren. Het bestuur heeft de bevoegdheid een lid der vereniging als zodanig te 

schorsen tot de eerstvolgende algemene ledenvergadering; aan haar wordt door het 

bestuur mededeling gedaan van elke schorsing onder vermelding der motieven die 

daartoe hebben geleid. 

 

Reglementswijziging; ontbinding. 

Artikel 19. 

Een besluit tot wijziging van dit reglement of tot ontbinding der vereniging behoeft 

een meerderheid van 2/3 der stemmen, uitgebracht ter vergadering door tenminste de 

helft van het ledental der vereniging. 

Indien ter vergadering, waarop een voorstel tot wijziging van dit reglement of tot 

ontbinding der vereniging, niet ten minste de helft van het aantal leden aanwezig is, 

wordt het voorstel behandeld op een tot dit doel bijeen te roepen vergadering, niet 

eerder dan één maand en niet later dan vier maanden na de eerste. 

Alsdan wordt het voorstel geacht te zijn aangenomen, indien een meerderheid 

van 2/3 der aanwezige leden zich hiervoor verklaart. 

 

Artikel 20. 

Wordt besloten tot ontbinding der vereniging, dan worden in dezelfde vergadering, 

waarin dit besluit wordt genomen, zo nodig regelen vastgesteld om tot liquidatie te 

geraken. 

 

‘s-Gravenhage, 14 November 1953. 

 

Het Bestuur der M.R.V.: 

Mr D. J. VAN GILSE, Procureur-Generaal bij het Ge- 

rechtshof te ‘s-Gravenhage, Advocaat-Fiscaal voor de 

Zee- en Landmacht, Voorzitter. 

Prof. Mr J. M. VAN BEMMELEN, Hoogleraar in het 

Strafrecht aan de Universiteit te Leiden. 

Mr M. J. P. D. BARON VAN HARINXMA THOE 

VAN SLOOTEN, Hoofd. Afd. Wetgeving en Publiek 

Recht, Ministerie van Oorlog. 

Mr W. H. VERMEER, Officier van Administratie 

le klasse b.d. advocaat en procureur. Penningmeester 

Giro 220831, Haarlem. 

Mr Ch. L. M. SCHAEPMAN, wnd. Hoofd Afd. B. 7 

van het Ministerie van Oorlog, Secretaris. 


