
Vergadering der Nederlandsche 
Tandmeesters-Vereeniging. 

24 November 1894. 

De vergadering wordt omstreeks 8 uur geopend; aanwezig 
12 leden. 

Na voorlezing der notulen wordt overgegaan tot stemming 
over de candidatuur van mejuffrouw H. VAN GELDERE (Am-
sterdam), met algemeene stemmen wordt deze eerste vrouwe-
lijke candidate als lid der vereeniging aangenomen. 

Hierna is aan de orde punt 1 der agenda. 
Behandeling van het concept-reglement van de redactie 

van het tijdschrift. 
Nadat in de vergadering van den 20eII October in hoofd-

zaak besloten was het tijdschrift in den handel te brengen 
en meer dan tot dusverre het geval was geweest dienstbaar 
te maken aan het doel waarvoor het tijdschrift is bestemd, 
bleek de noodzakelijkheid eener juiste omschrijving van de 
verhouding van de. tijdschrift-redactie tot de N. T. V. 

In verband hiermede werd de redactie uitgenoodigd, een 
concept-reglement samen te stellen. Aan dien wensch heeft 
de redactie gevolg gegeven en naar aanleiding hiervan kwam 
dit concept in deze vergadering in behandeling. 

Op eene enkele uitzondering kon de vergadering zich 
over het algemeen met de voorgestelde regeling vereenigen. 
Eene verandering in den titel werd toegestaan wijl men 
gevoelde dat zoo "orgaan der Ned. Tandmeesters-vereeniging" 
behouden bleef, er van enkele zijde allicht bezwaar kon 
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worden gemaakt aan het tijdschrift mede te werken. Bij de 
ontwerpers van het reglement heeft de meening voorgezeten, 
dat de titel zooals deze thans luidt, te veel zoude doen denken, 
dat er sprake is van een geschrift, dat inzonderheid de belangen 
behartigt der N. T. V. Met het oog op de regeling door de 
redactie voorgesteld, — het algemeen verkrijgbaar stellen 
en het verkrijgen der medewerking van ook niet-leden der 
vereeniging — meende zij dat de naam dien het tijdschrift 
zoude dragen geen bezwaar moet zijn voor hen die buiten 

de vereeniging staan, hunne medewerking willen verleeuen. 
Het reglement in deze vergadering goedgekeurd luidt 

als volgt : 

Art. I. De N. T. V. geeft oen tijdschrift uit onder den 
titel van „Tijdschrift voor Tandheelkunde", uitgegeven van 

wege de N. T. L'; hetwelk gewijd zal zijn aan de bevor-
dering der tandheelkundige wetenschap; en dat de be-
langen van den tandheelkundigen stand in 't algemeen 
en die van de N. T. V. in 't bijzonder zal behartigen. 

Art. II. Uit en door de gewone leden der N: T. V. 
wordt eene commissie benoemd voor een tijdvak van 3 
jaren, bestaande uit vijf leden; aan het einde van dit 
tijdvak treden jaarlijks volgens rooster twee af die her-
kiesbaar zijn. Leden dier commissie, die buiten de stad 
wonen, genieten desverkiezend vergoeding van reis-
kosten. De commissie zal verantwoordelijk zijn voor de 
samenstelling en de uitgifte van het tijdschrift en zorg 
dragen dat het tijdschrift een waardig orgaan zij der 
Nederlandsche tandheelkunde. 

Art. III. De Verantwoordelijke,Commissie regelt onder-
ling hare werkzaamheden, kiest uit haar midden een 
voorzitter, een secretaris en een penningmeester en vult 
zich zelf bij vacatures aan. Zij heeft de bevoegdheid alle 
middelen aan te wenden die den bloei van het tijdschrift 
bevordelijk kunnen zijn als: 

1°. Ook niet-leden der N. T. V. uitte noodigen bijdragen 
te leveren en het tijdschrift voor hen open te stellen. 

2°. Stukken in andere talen geschreven en die belang- 
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rijk geacht kunnen worden, te doen overzetten in het 
Nederlandsch. 

3°. Het tijdschrift in den handel te brengen. 
Art. IV. Het staat der V. C. vrij het aantal afleveringen 

die per jaar zullen verschijnen, vast te stellen. 
Tot minstens vier afleveringen zal zij verplicht zijn. 
Art. V. In geval de V. C. bezwaar tegen de plaatsing 

van eenig artikel heeft, wordt eene gecombineerde ver-
gadering belegd met het bestuur der N. T. V., welke 
vergadering beslissen zal over het al of niet opnemen of 
over eventueele wijzigingen. 

Art. VI. De V. C. bepaalt, en in buitengewone gevallen 
in overleg met het bestuur der N. T. V., de renumeratie --
zoo deze verlangd wordt — die den schrijver van eenig 
stuk, dat in het tijdschrift zal worden opgenomen, zal 
worden toegekend. 

Art. VII. De onkosten die aan het uitgeven enz. enz. 
van het tijdschrift verbonden zijn, worden uit de kas der 
N. T. V. bestreden. Eventueele baten worden door de 
V. C. beheerd en uitsluitend voor het tijdschrift aan-
gewend. 

Bij het eindigen van het bestaan van het tijdschrift 
vloeien die gelden in de kas der N. T. V. 

Zoo de N• T. V. ophoudt te bestaan heeft de V. C. het 
recht de uitgave van het tijdschrift voort te zetten. 

Art. VIII. In de laatste vergadering van het vereeni-
gingsjaar brengt de V. C. verslag uit van hare werk-
zaamheden en het geldelijk beheer van het afgeloopen jaar. 

Tot leden der V. C. zijn benoemd de HH. E STARK, 

JOHN. E. GREVERS, W. J. TER KUILE LEMKER, CARL SCHäFER 

en H. B. DE JONGE COHEN. 


