
UITTREKSEL 
van 

Statuten en Huishoudelijk Reglement 
der Nederlandsche Tandmeesters-Vereeniging. 

STATUTEN. 

ART. 1. De „Nederlandsche Tandmeesters-Vereeniging" is gevestigd te 
Amsterdam en opgericht voor een tijdvak van 29 jaar en 5 maanden; zij 

stelt zich ten doel: 

a. Het bevorderen der belangen van den tandheelkundigen stand. 

b. Het bestrijden van de onbevoegde uitoefening der Tandheelkunst. 

ART. 3. De Vereeniging zal bestaan uit een onbepaald aantal leden. Zij 

worden onderscheiden in gewone, buitengewode en eereleden. 
Als gewone leden kunnen alle wettig erkende tandmeesters worden 

toegelaten. 
ART. 4. Zij, die wenschen lid te worden, moeten zich daartoe schriftelijk 

bij het bestuur aanmelden; om als lid te worden toegelaten moet men zijn 
van moreel gedrag en minstens drie vierden der uitgebrachte stemmen op 

zich vereenigen. 
ART. 5. Het bestuur zal bestaan uit een Voorzitter, een Vice-Voorzitter, 

een Secretaris, een tweeden Secretaris en een Pénningmeester. Zij worden 
voor iedere betrekking afzonderlijk gekozen uit en door de gewone leden. 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. 

ART. 2. Zij, die lid wenschen te worden, moeten zich daartoe schriftelijk 

bij het bestuur aanmelden. 
ART. 4. Om als lid te worden toegelaten moet men minstens ; der 

uitgebrachte stemmen op zich vereenigen. 
De stemming geschiedt met gesloten briefjes. 

ART. 7. Het adverteeren in de nieuwsbladen 
geoorloofd, waar zij zich van adres-advertentiën 
vermelding der consultatie-aren. 

ART. 9. Ter bestrijding van de huishoudelijke uitgaven van de vereeni- 

f 10.— als zij in of bij Amsterdam, en f 5.— 
ging zijn de gewone leden gehouden aan eene jaarlijksche bijdrage van 

als zij in de provincie 

wonen. 

De leden der „Nederlandsche Tandmeesters-Vereeniging" ontvangen het 
tijdschrift gratis. Voor niet-leden bedraagt de prijs vijf gulden per jaargang, 
bij vooruitbetaling, frankeerkosten hier niet onder begrepen. 

Voor niet-leden is een beperkt aantal exemplaren der afleveringen beschik-
baar tot den prijs van 75 cts elk, aan te vragen bij den Secretaris 
H. B. DE JONGE COHEN, 231 Achterburgwal, Amsterdam, alwaar ook de 
bijdragen voor dit tijdschrift worden ingewacht. 

is den leden in zooverre 
bedienen, desnoods met 


