
REGLEMENT VAN DE NEDERLANDSE SECTIE VAN CEDA aangenomen juni 1998

Art.1 Naam
1.1 De officiële naam van de Sectie is CEDA-Nederland
1.2 Het geografische gebied dat wordt bestreken door de Nederlandse Sectie betreft Nederland.

Art.2 Doel
2.1 De doelstellingen van deze Sectie zijn dezelfde als die van CEDA, zoals die zijn neergelegd in de

Statuten van CEDA.
2.2 CEDA-Nederland streeft deze doelstellingen na door middel van het organiseren van vergaderingen,

excursies of andere activiteiten ten behoeve van haar leden of indien gewenst ook ten behoeve van
andere daartoe genodigden.

Art. 3 Lidmaatschap
3.1 Alle leden van CEDA die woonachtig zijn in de in Art. 1 genoemde regio zijn automatisch lid van de

Nederlandse Sectie.
3.2 Individuele leden hebben één stem, corporate-leden hebben twee stemmen.

Art. 4 Taal
4.1 De officiële taal van de Sectie is het Nederlands.

Art. 5 Uitvoerende Comité
5.2 De leiding van de Sectie is in handen van een gekozen Uitvoerende Comité van niet minder dan 5

leden.
5.2 De Comité-leden verdelen onder elkaar de volgende functies:

Voorzitter, Vice-Voorzitter, Secretaris en Penningmeester. Deze laatste twee functies kunnen
desgewenst door één persoon uitgeoefend worden.

Art. 6 Verkiezingen
6.1 De leden van het Uitvoerende Comité worden tijdens de Algemene Jaarvergadering van CEDA-

Nederland gekozen voor een zittingstermijn van twee jaar. Na die termijn treden de leden af. Zij zijn
terstond herkiesbaar. Tussentijds aftreden is mogelijk mits voldaan kan worden aan 6.2.

6.2 Ieder jaar zal 50% van de leden van het Uitvoerende Comité aftreden. Zij zijn terstond herkiesbaar.
6.3 Kandidaatstelling staat open voor alle leden en dient schriftelijk door tenminste 3 leden 1 maand voor

de verkiezingen te geschieden bij het Uitvoerende Comité.
6.4 Voorgestelde kandidaten moeten tenminste 14 dagen voor de verkiezingen aan de leden bekend

gemaakt worden.

Art. 7 Financiën
7.1 De kosten van de Sectie worden bestreden uit middelen van de CEDA.
7.2 De Penningmeester legt verantwoording af van zijn financieel beleid, ten opzichte van en volgens de

eisen van het Bestuur van CEDA.
7.3 Activiteiten, voorzover niet gedekt uit de inkomsten als genoemd in Art. 7.1, dienen "zichzelf te

bedruipen". De penningmeester kan hiertoe de deelnemers aan deze activiteiten belasten.

Art. 8 Vergaderingen
8.1 Het Uitvoerende Comité vergadert ten minste 2 maal per jaar.
8.2 Het Uitvoerende Comité roept jaarlijks de leden bijeen voor de Algemene Ledenvergadering. Deze

vergadering wordt ten minste twee maanden van te voeren aangekondigd.
8.3 Voorzitter, Secretaris en Penningmeester stellen t.b.v. deze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering

een jaarverslag op.
8.4 Andere vergaderingen en activiteiten worden door het Uitvoerende Comité georganiseerd zo vaak en

wanneer het Comité dit nodig dan wel wenselijk acht. Vergaderingen en activiteiten worden tenminste
14 dagen van te voeren aan de leden bekend gemaakt.

8.5 Het Uitvoerende Comité kan introducés toelaten tot het bijwonen van activiteiten van de Nederlandse
Sectie.



Bylaws of the Netherlands Section of the Central Dredging Association

Art.1 Name
1.1 The official name of the Section is CEDA-Nederland.
1.2 The geographical area served by the Section is the Netherlands.

Art.2 Aim
2.1 The aims of this Section are the same those of CEDA, as expressed in the Articles of Association of

CEDA.
2.2 CEDA-Nederland will strive to further these aims by means of the organisation of meetings, excursions

or other activities for the members of the Section or, if so desired, for others who will be invited to
attend.

Art. 3 Membership
3.1 Membership is open to all members of CEDA who reside in the area named in 1.2
3.2 Individual members have one vote and Corporate members two votes.

Art. 4 Language
4.1 The official language of the Section is Dutch.

Art. 5 Executive Committee
5.2 The running of the Section shall be the responsibility of an elected executive committee of at least 5

members.
5.2 The committee shall appoint from amongst its members the following officers: Chairman, Vice-

Chairman, Secretary, Treasurer. The last two offices may be filled by one person should this be
desired.

Art. 6 Elections
6.1 The members of the Executive Committee are elected for a period of four years during the Annual

General Meeting of the CEDA-Nederland. At the end of this term the retiring members of the
committee are eligible for immediate reelection. Interim retirement is possible provided that the
conditions of 6.2 are satisfied.

6.2 To ensure continuity, a maximum of 50% of the members of the committee may retire in any one year.
In the case of an interim retirement the member elected to fill the vacancy shall serve for a full four
year term of office.

6.3 All members of the Section are eligible to stand for election to the Executive Committee. Nominations
must be submitted in writing by at least three members, one month before the date of the elections.

6.4 The names of candidates must be made known to members at least 14 days before the elections.

Art. 7 Income
7.1 The Section shall derive its income solely via CEDA.
7.2 The Treasurer shall render account of the financial activities to the members during the Annual

General Meeting.
7.3 Activities organised by the Section, in so far as not covered by 7.1 must be financially self-supporting.

The Treasurer can make such charges to participants as are necessary to cover the costs of such
events.

Art. 8 Meetings
8.1 The Executive Committee shall meet at least twice a year.
8.2 The executive Committee shall call a general meeting of members at least once per year. This meeting

will be announced at least two months in advance.
8.3 The Chairman, Secretary and Treasurer shall each give an annual report to the members during this

annual general meeting.
8.4 Other meetings and activities shall be organised by the executive Committee whenever and as often

as this is considered necessary or desirable. These meetings and activities shall be made known to
the members at least 14 days in advance.

8.5 The Executive Committee may permit the admission of guests to the activities of CEDA- Nederland.




