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IABSE NEDERLAND 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Stichting IABSE Nederland 

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 4 februari 2013 

Artikel 1: Naam 

1. De Stichting draagt de naam: Stichting IABSE Nederland 

2. Ten behoeve van de nationale respectievelijk internationale herkenbaarheid, eenvoudig spraak- en 

schriftgebruik wordt in correspondentie de naam IABSE NEDERLAND respectievelijk Dutch Group of IABSE 

gevoerd. 

3. Daar waar in dit reglement gesproken wordt over IABSE wordt bedoeld International Association for Bridge 

and Structural Engineering, gevestigd te Zurich, Zwitserland  

Artikel 2: Leden  

1. IABSE NEDERLAND functioneert als vertegenwoordiging van de nationale groep zoals bedoeld in Artikel 6 van 

de statuten van IABSE. 

  

Artikel 3: Toetreding leden.  

1. Ieder in Nederland wonende persoon kan zich aanmelden als individueel lid van IABSE, iedere in Nederland 

gevestigde organisatie kan zich aanmelden als collectief lid van IABSE. Zie verder www.iabse.org  

2. Voor toelating van individuele leden wordt verlangd, dat wordt beschikt over passende technische en/of 

wetenschappelijke kennis.  

3. Van collectieve leden wordt verwacht, dat zij een technisch of wetenschappelijk belang in het lidmaatschap 

van IABSE hebben.  

 

Artikel 4: Bestuur 

1. Bestuursleden van de Stichting IABSE Nederland moeten individueel, dan wel via een collectief lidmaatschap 

lid zijn van IABSE.  

2. IABSE kent een ledenraad (Permanent Committee) bestaande uit gedelegeerden van de nationale groepen. 

3. De gedelegeerden en de plaatsvervangend gedelegeerden van de nationale groep van Nederland (Dutch 

Group of IABSE) worden aangezocht door het bestuur van de Stichting IABSE NEDERLAND. Deze functies zullen 

bij voorkeur vervuld worden door bestuursleden.  

Artikel 5: Secretaris - penningmeester.  

1. Deze is bevoegd tot het opvorderen, in ontvangst nemen, uitbetalen en het algemeen verbinden van de 

stichting voor een bedrag of belang maximaal groot € 2.000,00 en tot het doen van alle opgaven ten behoeve 

van de opname in het stichtingregister van de kamer van koophandel en fabrieken te 's-Gravenhage. 

2. De bevoegdheid wordt vastgelegd in een door twee bestuursleden, waaronder de voorzitter, getekende 

verklaring.  

 

Artikel 6: Relatie bestuur Stichting IABSE Nederland en Nederlandse leden van IABSE 

1. Het bestuur van de Stichting IABSE Nederland dient de in Nederland woonachtige of gevestigde leden van 

IABSE te informeren over samenstelling van het bestuur en bestuurswisselingen. 

2. Het bestuur van de Stichting IABSE Nederland kan vergaderingen van in Nederland woonachtige of 

gevestigde leden uitschrijven of op andere wijze de leden raadplegen.  

http://www.iabse.org/

