Grondslagen
1. De Zuidnederlandsche Maatschappij van Taalkunde heeft voor doel de studie van het wezen en de
geschiedenis der Nederlandsche taal en der Nederlandsche letterkunde.
2. Het getal leden der Maatschappij mag de vijftig
niet te boven gaan.
3. Om als lid der Maatschappij te kunnen aangenomen worden, moet men in Zuid-Nederland
gehuisvest zijn, en de twee derden der stemmen van
de ter zitting aanwezige leden bekomen.
4. Het Bestuur der Maatschappij bestaat uit
eenen Voorzitter, eenen Ondervoorzitter en eenen
Secretaris-Schatbewaarder.
5. Het Bestuur wordt voor drie jaren en bij
meerderheid van stemmen gekozen. De aftredende
leden zijn herkiesbaar.
6. De Voorzitter, en bij zijne ontstentenis de
Ondervoorzitter, leidt de vergaderingen.
7. De Maatschappij vergadert ten minste drie
maal 's j aars .
Het Bestuur stelt dag en uur der vergaderingen
vast.
8. Besluiten over zaken van bestuurlijken aard
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worden bij meerderheid van stemmen der in eene
zitting aanwezige leden genomen.
De twee derden der stemmen van de aanwezige
leden worden voor het aannemen van taalkundige
punten vereischt.
9. Ieder lid heeft het recht voorstellen te doen.
De gedane voorstellen worden op de dagorde der
volgende vergadering gebracht, en slechts in die
vergadering behandeld. Men kan echter bij meerderheid van stemmen beslissen, dat over een voorstel
in de zitting zelve, waarin het gedaan wordt, zal
worden beraadslaagd en gestemd.
10. De Secretaris-Schatbewaarder maakt het verslag der zittingen op en houdt de briefwisseling.
11. De dagorde der vergadering wordt door den
Secretaris-Schatbewaarder ten minste veertien dagen
vóór den dag der zitting, aan de leden bekend
gemaakt.
12. De Secretaris-Schatbewaarder zamelt de geldelijke bijdragen der leden in, en doet verder al de
door de Maatschappij gestemde uitgaven.
13. De jaarlijksche geldelijke bijdrage der leden
is bepaald op 10 frank.
Wie weigert zijne geldelijke bijdrage te voldoen,
wordt als ontslaggever beschouwd.
14. In de eerste vergadering van ieder jaar doet
de Secretaris-Schatbewaarder rekening over de geldmiddelen der Maatschappij.
15. Bij het aftreden van het bestuur doet de
Secretaris-Schatbewaarder verslag over de werkzaamheden der Maatschappij.
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16. De handelingen der Maatschappij worden in
een boekdeel gedrukt, waarvan ieder lid een exemplaar bekomt ; de overige exemplaren worden in den
handel gebracht.
17. Oieene verandering kan aan het tegenwoordig
reglement worden toegebracht, dan wanneer zij op
de dagorde voorkomt, en met meerderheid van
stemmen der twee derden van de aanwezige leden
wordt aangenomen.
Aldus vastgesteld te Mechelen in de vergadering
van 6 Februari 1870.

