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STATUTEN 

AFDELING I 

Naam, plaats van vestiging, duur en verenigingsjaar. 

Artikel 1 

De Vereniging draagt de naam van: Jongeren Orga
nisatie Vrijheid en Democratie. 

Zij is aangegaan voor de tijd van W jaar en elf 
maanden, te rekenen van de datum harer oprichting, 
zijnde 26 Februari 1949, en derhalve eindigeride op 
25 Januari 1979. 

Het eerste verenigingsjaar loopt van 26 Februari 1949 
tot en met 30 September 1949, vervolgens van 1 October 
tot en met 30 September daaraanvolgende. 

AFDELING II 

Doel en middelen. 

Artikel 2 

De vereniging heeft ten doel jongeren nader in kennis 
te brengen met en te doordringen van de verantwoor
delijkheden, welke het Staatsburgerschap hun oplegt, 
hen daarbij in het bijzonder voorlicbtend omtrent de 
vrijzinnig-politieke beg,inselen, zonder een politieke 
vorming in ruimere zin te verwaarlozen. 

Aritkel 3 

De Vereniging tracht haar beginselen uit te dragen en 
haar doel te bereiken door: 

1. het houden van: 
bijeenkomsten, propaganda-avonden, debating- en 
studiedubs, lezingen, excursies, congressen,. land
dagen en kampen; 



2. bet uitgeven van periodieken en andere gescbriften 
en het verspreiden van propagandalectuur; 

3. bet stimuleren van persoonlijk optreden van haar 
!eden individueel, ieder naar eigen vermogen en in 
eigen kring; 

4. bet instellen van studie- en adviescommissies en 
bet samenwerken met, en bet verlenen van steun 
aan organisaties en instellingen, welke van ver
wante beginselen uitgaan; 

5. alle andere wettige middelen, welke aan het doel 
bevorderlijk kunnen zijn. 

AFDELING III 

Leden en Begunstigers. 

Artikel 4 

De Vereniging kent: 
a. gewone leden; 
b. ere-leden; 
c. leden van verdienste; 
d. begunstigers. 

Artikel 5 

Gewone leden zijn jongeren, die de leeftijd van 16 jaar 
hebben bereikt en die van 30 jaar nog niet bebben over
scbreden, en die op bun verzoek door bet Bestuur van 
een .lJ.fdeling of, waar geen afdeling aanwezig is, door 
bet Hoofdbestuur als zodanig zijn toegelaten. 

Beroep op een afwijzende bescbikking staat open bij 
de Afdelingsvergadering, resp. bij de Algemene Verga
dering. In afwijking van bet in bet eerste lid van dit 
artikel bepaalde zijn eveneens gewone leden zij, die 
31 jaar of ouder zijn, maar die een functie in bet Hoofd-, 
Districts- of Afdelingsbestuur bekleden. 

Voor deze functionarissen wordt de maximumleeftijd 
bepaald in bet Huisboudelijk Reglement, met dien ver
stande, dat de leeftijdsgrens van 35 jaar niet mag war
den overscbreden. 
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Artikel 6 
Ereleden zijn zij, die wegens hun bijzondere verdien

sten voor de Vereniging op voordracht van het Hoofd
bestuur of een Afdeling als zodanig door de Algemene 
Vergadering zijn benoemd. 

Artikel 7 

Leden van verdienste zijn zij, die wegens hun bijzon
dere verdiensten voor de Vereniging op voordracht van 
het Hoofdbestuur of op voorstel van een Afdeling, 
subs. op voordracht van het Afdelingsbestuur of op 
voorstel van tenminste 1/3 der leden van een Afdeling, 
door de Algemene Vergadering, subs. Afdelingsverga
dering, als zodanig zijn benoemd. 

Artikel 8 

Begunstigers zijn zij, die een bij het Huishoudelijk 
Reglement nader te bepalen minimum donatie betalen. 

Artikel 9 

Het lidmaatschap eindigt door: 
a. overlijden; 
b. schriftelijke opzegging bij de secretaris van het 

Afdelings-, subs. Hoofdbestuur v66r 1 September; 
d. het bereiken, door gewone leden, van de in de Sta

tuten of Huishoudelijk Reglement bepaalde leef
tij dsgrenzen. 

AF1DELING IV 

Afdelingen en Districten. 

Artikel 10 

Een Afdeling van de Vereniging kan worden opgericht 
door tenminste vijf leden van de Vereniging. 

De grenzen van het gebied van een Afdeling worden 
in overleg met en onder goedkeuring van het Hoofd
bestuur vastgesteld. 
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Artikel li 
Een District van de Vereniging kan worden opgericht 

door tenminste twee Afdelingen van de Vereniging. 
De grenzen van het gebied van een District worden 

vastgesteld in overleg met en onder goedkeuring van 
het Hoofdbestuur. 

Artikel 12 

De samenstelling, functionnering, bevoegdheden en 
verplichtingen der Afdelingen en Districten worden na
der geregeld in het Huishoudelijk Reglement. 

AFDELING V 

Hoofdbestuur. 

Artikel 13 

Het Hoofdbestuur bestaat uit tenminste dertien leden, 
gekozen door de Algemene Vergadering uit de gewone 
leden der Vereniging. Meer dan de helft van het aantal 
leden van het Hoofdbestuur behoort meerderjarige te 
zijn. 

Voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penningmees
ter worden in functie verkozen. 

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit voorzitter, vice
voorzitter, secretaris, penningmeester en tenminste een 
lid. 

Artikel 14 

De voorzitter, secretaris en penningmeester vertegen
woordigen de Vereniging in en buiten rechte. 

AFDELING VI 

Geldmiddelen. 

Artikel 15 

De inkomsten der Vereniging bestaan uit: 
a. contributies en donaties; 
b. bijzondere baten. 
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AFDELING VII 

Algemene Vergadering. 

Artikel 16 

De Algemene Vergadering komt ten minste een maal 
per jaar bijeen, en wel uiterlijk in de maand November. 

De Algemene Vergadering komt voorts bijeen, wan
neer het Dagelijks Bestuur dit nodig acht 0£ wanneer 
een bij Huishoudelijk Reglement te bepalen aantal af
delingen het verlangen daartoe kenbaar maakt, met 
dien verstande, dat dit aantal nooit mag dalen beneden 
1/10 van het aantal Afdelingen. Geeft het Dagelijks 
Bestuur binnen 2 maanden aan een zodanig verzoek 
geen gevolg, dan hebben de verzoekers het recht zelf 
tot het beleggen der verzochte vergadering over te 
gaan. 

Artikel 17 

Het stemrecht ter Algemene Vergadering wordt uit
geoefend door de afgevaardigden der Afdelingen. 

De afgevaardigden der afdelingen warden gekozen 
door de afdelingsvergaderingen uit de gewone leden der 
vereniging. 

De Afdelingen brengen op de Algemene Vergadering 
stemmen uit in verhouding van het aantal leden 
der Afdelingen, en wel een stem per 25 leden, waar
voor de Afdeling de laatstverschuldigde contributie
afdracht heeft afgedragen aan het Hoofdbestuur. 

Iedere afgevaardigde stemt op de Algemene Verga
dering naar vrije overtuiging zonder bindend mandaat 
zijner Afdeling, en brengt een stem uit, tenzij de 
Afdelingsvergadering, die de afgevaardigde benoemt, 

I anders besluit. Een afgevaardigde kan echter riiet meer 
dan 3 stemmen uitbrengen. 

Artikel 18 

J De Algemene Vergadering neemt haar besluiten bij 
eenvoudige meerderheid van stemmen, behoudens het 
in de artikelen 21 en 22 bepaalde. 
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AFDELING VIII 

Huishoudelijk Reglement. 

Artikel 19 

Het Huishoudelijk Reglement en eventuele andere 
reglementen warden vastgesteld, aangevuld en gewij
zigd door de Algemene Vergadering met gewone meer
derheid van stemmen. 

AFDELING IX 

Slothe.palingen. 

Artikel 20 

In al datgene, waarin niet bij Statuten noch bij Huis
houdelijk Reglement of eventuele andere reglementen is 
voorzien, beslist het Hoofdbestuur, onder verplichting 
van verantwoording op de eerstvolgende Algemene Ver
gadering. 

Artikel 21 

Besluiten, tot wijziging van deze Sta tu ten behoeven, 
om geldig te zijn, een meerderheid van tenminste 2/3 
der uitgebrachte stemmen in een Algemene Vergade
ring, waarin tenminste 3/4 van het aant.al ledenisver-
tegenw9.QJ.~ciiitd::)s' op'cteze-ver'ga'dering het vereiste' aan
tal leden niet vertegenwoordigd, dan heeft binnen een 
maand een nieuwe vergadering plaats, waarin met ten
minste 2/3 van 'de alsdan uitgebrachte stemmen een be
sluit wordt genomen nopens al of niet wijzigen dezer 
Statuten. Wijzigingen in de Statuten treden niet in 
werking alvorens daarop de Koninklijke goedkeuring 
zal zijn verkregen. 

Artikel 22 

De Vereniging kan te allen tijde warden ontbonden, 
indien daartoe wordt besloten met tenminste 2/3 der 
uitgebrachte stemmen in een Algemene Vergadering, 
waarin tenminst, 3/4 van het aantal !eden is vertegen-
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woordigd. Is op deze vergadering het vereiste aantal 
leden niet vertegenwoordigd, . dan heeft binnen een 
maand een nieuwe vergadfring plaats, waar met ten
minste 2/3 van de alsdan uitgebrachte stemmen een be
sluit wordt genomen nopens al of niet ontbinding der 
Vereniging. : 

Bij ontbinding der Vereniging bepaalt de Algemene 
Vergadering, wat met de bezittingen van de Vereniging 
zal geschieden, met inachtneming der voorschriften van 
art. 1702 van het Burgerlijk Wetboek. 
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Huishoudelijk Reglement 

* 
Hoofdstuk 1. Van de !eden en begunstigers. 

Artikel 1 

De vereniging kent: a. gewone leden, b. ereleden, c. 
leden van verdienste, d. begunstigers. 

Artikel 2 

De aanmelding voor gewoon lidmaatschap gesohiedt 
bij de secretaris van een afdeling of van het hoofdbe
stuur. Het afdelingsbestuur subs. het hoofdbestuur be
slist over de toelating. Bij afwijzing staat beroep open 
voor betrokkene volgens art. 59 en 60 R.R. 

Artikel 3 

Wie als lid toetreedt tot de Vereniging verklaart daar
door in te stemmen met haar doel en zich te onderwer
pen aan haar Statuten en Reglementen. 

Ieder lid ontvangt een exemplaar van de Statuten en 
het Huishoudelijk Reglement tegen kostende prijs. 

Artikel 4 

De gewone leden hebben gewoon stemrecht in de a£
delingsvergaderingen. Ereleden en leden van verdienste 
hebben een adviserende stem in de afdelingsvergade
ringen. Ereleden en leden van verdienste benoemd 
door de Algemene Vergadering conform art. 7 der 
statuten, bovendien in de Algemene Vergadering. 

Artikel 5 

Alle leden hebben toegang tot alle Algemene Verga
deringen; behoudens het bepaalde in art. 37 laatste lid, 
verder tot alle algemene bijeenkomsten van de vereni. 
ging. 
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Artikel 6 
Het gewoon lidmaatschap eindigt aan het einde van 

het verenigingsjaar, waarin men de 31-jarige leeftijd 
heeit bereikt. Voor afdelings- en districtsbestuursleden 
is de maximum leeftijdi 2, voor hoofdbestuursleden en 
bestuursleden van de verenigingsraad 4 jaar hoger. 

Artikel 7 

Het gewone lidmaatschap kan worden beeindigd aan 
het einde van het verenigingsjaar door schriftelijke op
zegging bij de secretaris van het afdelings-, subs. hoofd
bestuur. De opzegging dient te geschieden v66r 1 Sep·
tember. 

Artikel 8 
Door het afdelings-, resp. hoofdbestuur kan een be

schikking tot royement worden genomen tegen een lid 
wegens wanbetaling, wegens handelingen in strijd met 
de Statuten of Reglementen der vereniging of wegens 
benadeling der belangen der vereniging door zijn maat
schappelijke of politieke gedragingen. 

Tegen een beschikking tot royement staat betrokkene 
beroep open volgens art. 59 en 60 H.R. 

Artikel 9 

Begunstigers zijn zij, die zich bereid verklaren tot 
wederopzeggens toe jaarlijks aan de vereniging of een 
harer afdelingen of districten een bij art. 50 H.R. vast
gestelde minimumbijdrage te betalen. Bij betaling van 
f 5.- per jaar of meer ontvangt de begunstiger gratis 
het door de vereniging uitgegeven orgaan, waarvoor de 
abonnementsprijs door de betrokken afdeling subs. het 
Hoofdbestuur wordt voldaan. 

Hoofdstuk 2. Va.n de a.fdelingen. 

Artikel 10 

De leden, die binnen het gebied ener afdeling wonen, 
behoren tot die afdeling. Door een lid kan worden ver-
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zoch~ tot een andere afdeling te warden gerekend. De 
betrokken afdelingen zijn gehouden hiervan mededeling 
te doen aan het secretariaat van het hoofdbestuur., 

Artikel 11 
De afdelingen hebben een bestuur van tenminste drie 

leden. Voorzitter, secretaris en penningmeester warden 
in functie gekozen. 

Artikel 12 
De leden van het afdelingsbestuur warden door de 

afdelingsvergadering gekozen voor de tijd van een jaar. 
Zij zijn terstond herkiesbaar, tenzij in het afdelings
reglement anders is bepaald. 

Artikel 13 
Tenminste eenmaal per jaar, uiterlijk in de maand 

November, wordt een afdelingsvergadering gehouden, 
waarin door het afdelingsbestuur dat aftreedt rekening 
en verantwoording wordt afgelegd van het gevoerde 
beleid en een nieuw bestuur wordt gekozen. 

Artikel 14 
De afdelingen stellen onmiddellijk na oprichting een 

afdelingsreglement op, waarin geen bepalingen in strijd 
met de Statuten en reglementen der) vereniging .staan. 
Het afdelingsreglement treedt in werking na goedkeu
ring door het hoofdbestuur. Wijzigingen in het afde-
lingsreglement moeten eveneens aan het Hoofdbestuur 
ter goedkeuring worden voorgelegd. Indien de goedkeu
ring wordt geweigerd, kan de betrokken afdeling een 
beroep instellen bij de Commissie van Beroep, art. 68 
H.R. 

Artikel 15 
Het afdelingsbestuur brengt jaarlijks voor 1 Novern

ber aan het Hoofdbestuur verslag uit van de werkzaam
heden der afdeling en verschaft het H.B. ook tussen
tijds desverlangd alle inlichtingen omtrent de stand van 
zaken in de afdeling. 
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Artikel 16 
Het afdelingsbestuur stelt het H.B. terstond op de 

hoogte van alle wijzigingen in de ledenlijst, evenals de 
samenstelling van het afdelingsbestuur. 

Artikel 17 

Het afdelingsbestuur is verplicht elk kwartaal de in
gevolge art. 51 vastgestelde contributie-afdracht aan 
het H.B. over te maken. 

Artikel 18 
Indien het ledental ener afdeling daalt beneden 5, 

wordt de afdeHng ontbonden. Het H.B. geeft nadere 
richtlijnen en draagt zelf zorg voor de afwikkeling der 
ontbonden afdeling. 

Hoofdstuk 3. Vl\cn de districten. 

Artikel 19 
Op initiatief van tenminste twee Afdelingen kan door 

het Hoofdbestuur een District warden .ingesteld, nadat 
de Afdelingen binnen het gebied van het te vormen 
District ter zake zijn gehoord. 

Nieuwe Afdelingen binnen een [)istrict gelegen, be
horen tot dat District. 

In overleg met het Hoofdbestuur kan hiervan warden 
afgeweken. 

Artikel 20 
De distrkten hebben een bestuur van tenminste 5 

leden. Voorzitter, secretaris en penningmeester warden 
'; in functie gekozen. 

Artikel 21 

De bepalingen, vervat 1in de artikelen 12 t.m. 15 zijn 
van gelijke toepassing op het district. 

Artikel 22 

Het districtsbestuur stelt het H.B. terstond op de 
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hoogte van alle wijzigingen in de samenstelling van het 
districtsbestqur. 

Artikel 23 
De Afdelingen worden op de Districtsvergaderingen 

vertegenwoordigd door afgevaard:igden, gt'jkozen door de . 
Afdelingsvergaderingen der Afdelingen van~hetbetrok-
k:en District: · · · · · · · 

Het stemreoht op de Districtsvergadering is geregeld 
als in art. 38, 2e en 3e lid. 

Door de jaarlijkse Districtsv:ergadering wordt o.m. be
handeld de vaststelling van de financiele bijdrage van 
elke Afdeling aan het Districtsbestuur. Voor de vast
stelling hiervan is een gequalificeerde meerderheid van 
213 der aanwezige stemmen vereist. 

Artikel 24 
Indien het aantal afdehngen van .een district daalt 

beneden 2, wordt dat district ontbonden. De afwikkeling 
terzake van het ontbonden distrtict wordt overgenomen 
door de overblijvende afdeling of door het H.B., indien 
alle afdelingen binnen dat district zijn ontbonden. 

Hoofdstuk 4. Van bet Hoofdbestuur. 

Artikel 25 
Het H.B. bestaat uit tenminste 13 en ten hoogste 21 

leden, gekozen uit de gewone leden door de Algemene 
Vergadering. Het D.B. bestaat uit tenminste 5 en ten 
hoogste 7 leden, waaronder voorzitter, vice-voorzitter(s), 
secretaris(sen) en penningmeester, die in functie worden 
gekozen. 

Art>ikel 26 
De leden van het H.B. worden gekozen voor de tijd 

van een jaar. Zij zijn vier maal terstond herkiesbaar. 
Na een onafgebroken zittingsperiode van max. vijf jaar 
zijn zij gedurende een jaar rriet herkiesbaar. In een tus-
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sentijds ontstane vacature wordt niet voorzien, tenzij 
door de Algemene Vergadering. 

Artikel 27 
Het Hoofdbestuur is voor zijn beleid rekening en ver

antwoording verschuldigd aan de Algemene Vergade
ring. 

Artikel 28 
Bestuursbeschikkingen warden genomen met meer

derheid van stemmen. In afwijking van art. 46 H.R. be
slist de voorzitter bij staking van stemmen. 

Artikel 29 
Het D.B. is belast met de voorbereiding van de werk

zaamheden van het H.B., met de uitvoering van de be
schifukingen van het H.B. en de besluiten van de Alg. 
Vergadering en met de dagelijkse leiding van de ver
eniging. 

Artikel 30 
Het H.B. vergadert zo vaak het D.B. dit gewenst acht, 

echter tenminste driemaal per jaar, of binnen vier 
weken, nadat dit door tenminste drie leden van het H.B. 
wordt verzocht. Het D.B. vergadert wanneer de voor
zitter dit nodig acht of twee andere leden van dit be
stuur hem dit verzoeken. 

Artikel 31 
De voorzitter of bij diens afwezigheid diens vice

voorzitter, leidt de Algemene Vergadering, het Hoofd
bestuur en het D.B. Hij regelt in overleg met de secre
taris de agenda der vergadering. 

Artikel 32 
De secretaris beheert het archief der veremgmg, hij 

zorgt voor het bijhouden van de naamlijst der leden, 
houdt de notulen van het verhandelde op de vergade
ringen en behandelt in overleg met de voorzitter de 
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correspondentie. Op de jaarlijkse Algem. Vergadering 
brengt hij verslag uit omtrent de handelingen en de 
toestand van de vereniging in het afgelopen jaar. 

De secretaris brengt de besluiten van de Algemen0 
Vergadering en de beschikkingen van algemene aard 
van het H.B. binnen een maand per circulaire ter kennis 
aan de secretariaten van de distrieten en de afdelingen. 

Artikel 33 
De penningmeester is belast met het beheer der geld

middelen der vereniging. In de jaarlijkse Alg. Vergade
ring doet hij rekening en verantwoording van zijn be
heer en brengt verslag uit over\ de financiele toestand 
van de vereniging. 

De Algemene Vergadering wordt bij de behandeling 
dezer rekening en verantwoording voorgelicht door een 
kascommissie van drie leden der vereniging, die met 
hun plaatsvervangers door de Alg. Vergadering telkens 
voor 1 jaar worden aangewezen. De goedkeuring van de 
rekening en verantwoording strekt tot decharge van de 
penningmeester. De penningmeester. legt aan de Alg. 
Vergadering de begroting over het nieuwe verenigings
jaar ter goedkeuring over. 

Artikel 34 

Het H.B. kan de beschikking hebben over een bureau, 
verbonden aan het secretariaat, waarvan het personeel 
door het H.B. wordt benoemd. 

Artikel 35 
Het H.B. is bevoegd om) leden van de afdelings- of 

districtsbesturen te schorsen en uit hun functie te ont
heffen, indien zij niet voldoen aan het voorgeschrevene 
in of in strijd handelen met de Statuten en Reglemen
ten van de vereniging of met de aanwijzingen krach
tens die Statuten of Reglementen door of namens 
het Hoofdbestuur gegeven. Het bestuur waarvan 
de betrokkene deel uitmaakt, wordt vooraf terzake 
gehoord. Van de beschikking tot schorsing of ont-
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hefting kan betrokkene binnen twee weken na dag
tekening ervan bij aangetekend schrijven beroep in
stellen bij de commissie van Beroep, bedoeld in art. 60 
H.R. Het H.B. is bevoegd om, indien door de schorsing 
of ontheffing het desbetreffende bestuur niet op nor
male wijze kan worden aangevuld of kan functionneren, 
een of meer leden als gemachtigde(n) tijdelijk met de 
gang van zaken in de afdeling of district te belasten. 

ll!oofdstuk 5. Van de .Alg·emene Vergadering. 

Artikel 36 
De Algemene Vergadering is bevoegd alle vraagstuk

ken in behande1ing te nemen. De besluiten van de Alg. 
Vergadering zijn bindend voor de gehele Vereniging. 

Artikel 37 
De Algemene Vergadering is toegankelijk voor alle 

leden. 
Alle leden kunnen deel nemen aan de besprekingen; 

het stemrecht wordt slechts door de stemgerechtigde 
afgevaardigden der Afdelingen uitgeoefend. 

Staande de Algernene Vergadering kan worden be
sloten tot behandeling van verschillende agenda-punten 
in besloten vergadering. 

Begunstigers en genodigden hebben toegang · tot de 
Algemene Vergadering, tenzij deze besloten is. 

Artikel 38 
De afdelingen worden op de Alg. Vergadering ver

tegenwoordigd door afgevaardigden, gekozen door de 
afdelingsvergaderingen. De afdelingen brengen op de 
Alg. Vergadering stemmen uit in verhouding; van het 
aantal leden der afdeling op de datum, waarop de laatste 
contributie-afdracht aan het H.B. ingevolge art. 51 H.R. 
verschuldigd werd en wel 1 stem per 25 leden, waarvoor 
de afdeling de contributie heeft afgedragen aan het 
H.B., ter berekening waarvan het ledental naar boven 
wordt afgerond tot een veelvoud van 25 leden. Iedere 
afgevaardigde stemt op de Alg. Verg. naar vrije over-



tuiging zonder bindend mandaat zijner afdeling. De 
afgevaardigden kunnen hun vertegenwoordiging aan 
andere afgevaardigden overdragen na mededeling aan 
de secretaris der vereniging. Verschillende afdelingen 
kunnen tezamen naar de Alg. Vergadering een afge
vaardigde zenden. Iedere afgevaardigde brengt niet 
meer dan drie stemmen uit. Tijdig' wordt door de af
delingen aan de s,ecretaris der vereniging bericht, wie 
haar afgevaardigden zijn. 

Artikel 39 
De jaarlijkse Alg. Vergadering vindt ingevolge art. 16 

der Statuten plaats in de maand November. Tenminste 
drie maanden voor de dag der jaarlijkse Algemene 
Vergadering doet de secretaris aan de afdelingen en de 
districten mededelingen van de datum en de plaats. 

Uiterlijk 8 weken voor de datum van de jaarlijkse 
Algemene Vergadering zendt het Hoofdbestuur een 
voorlopige opgave van de te behandelen onderwerpen 
aan de afdelingen en de districten, eventueel met toe
lichting. 

De afdelingen en districten hebben het recht uiterlijk 
binnen twee weken na ontvangst van de in het voor
gaande lid bedoelde opgave voorstellen met toelichting 
te doen tot wijziging of aanvulling van deze opgave. 

Uiterlijk 4 weken voor de dag der jaarlijkse Algemene 
Vergadering zendt het Hoofdbestuur de agenda der Alg. 
Vergadering aan de afdelingen en districten, vergezeld 
van een samenvatting der ingekomen voorstellen en op
merkingen, eventueel met de nodige toelichting van het 
Hoofdbestuur (beschrijvingsbrief). 

De afdelingen en districten kunnen uiterlijk binnen 
twee weken na ontvangst van de beschrijvingsbrief bij 
de secretaris schriftelijk wijzigingsvoorstellen op de 
agenda, vergezel:d van een schriftelijke toelichting, in
dienen en nadere opmerkingen inzenden. 

Hiervan zal eventueel vergezeld van een prae-advies 
van het Hoofdbestuur, mededeling worden gedaan aan 
de afdelingen en de districten, uiterlijk vier dagen voor 
de dag der Algemene Vergadering. 
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Artikel 40 
De Algemene Vergadering stelt bijzondere reglemen

ten vast en kan besluiten om de behandeling van- en de 
beslissing over voorstellen te verwijzen naar het Hoofd
bestuur. 

Artikel 41 
In de jaarlijkse Algemene Vergadering worden o.m. 

behandeld: 

a. de benoeming van de leden van het Hoofdbestuur. 
Bevoegd tot candidaatstelHng voor zetels in het 
Hoofdbestuur zijn de afdelingsvergaderingen en het 
aftredende Hoofdbestuur. Bevoegd tot candidaat
stelling voor zetels in het bestuur van1 de Vereni
gingsmad zijn de afdelingsvergaderingen. De can
didaatstellingen moeten warden bevestigd door een 
schriftelijke accoord-bevinding van de candidaat
gestelde aan het secretariaat van het Hoofdbestuur. 
De besohrijvingsbrief voor de Algem. Vergadering 
vermeldt per functie de namen van alle opgegeven 
candidaten in alphabetische volgorde onder opgave 
van de namen der afdelingen, door welke zij zijn 
candidaat gesteld. 

b. de benoeming van een kascommissie. De candidaat
stelling geschiedJ uit de Algemene Vergadering. 

c. rekening en verantwoording van het aftredend 
Hoofdbestuur (o.m. jaarverslagen van secretaris en 
penningmeester). 

d. begroting voor het lopende jaar. 

e. bepaling van de grootte van de contributie-afdracht 
aan het Hoofdbestuur. 

f. aanwijzing van de plaatEj en de datum der eerst
v:o:tgende jaarlijkse Algemene Vergadering. Wijzi
ging van genoemde plaats of tijd kan geschieden 
door het Hoofdbestuur in bijzondere gevallen. 

Artikel 42 
Buiten de jaarlijkse Alg. Vergadering wordt een Alg. 

17 



Vergadering door de Voorzitter bijeengeroepen op ver
zoek van het Hoofd- of Dagelijks Bestuur. Voorts kan 
tenminste 1/5 van het aantal aMelingen, met een mini
mum van twee, bij aangetekend schrijven de voorzitter 
van de vereniging om bijeenroeping verzoeken. De voor
zitter is verplicht de Alg. Vergadering bijeen te roepen 
4 weken na ontvangst van bovengenoemd verzoek of 
schrijven. Indien de voorzitter in gebreke blijft de ge
vraagde Alg. Vergadering uit te schrijven, kan dit ge
sch:ieden door de aanvragers, mits niet binnen drie 
weken na verstrijken van de in het vorige lid genoemde 
termijn. 

Artikel 43 
Indien uitspraak wordt verlangd van een Alg. Ver

gadering over incidentele punten, waarvoor bijeenroe
ping van een Alg. Vergadering wegens de kosten on
nodig wordt geacht, geschiedt de behandeling dezer 
punten schriftelijk met inachtneming van het stemrecht. 

In de regeling dezer procedure wordt voorzien bij 
afzonderlijk reglement, vast te stellen door de Alg. Ver
gadering. 

Hoofdstuk VI. Van de stemmingen. 

Artikel 44 
Een stemming is slechts geldig in een reglementair 

belegde vergadering. Beslist wordt bij gewone meerder
heid van stemmen, behoudens de uitzonderingen, be
paald bij de statuten en reglementen. 

Artikel 45 
Over zaken wordt mondeling gestemd. Bij de bepaling 

der meerderheid tellen blanco-stemmen _mede. Wordt 
aldus een meerderhe1id niet behaald, dan wordt een 
tweede stemming gehouden, waaribij blanco-stemmen 
niet medetellen. 

Indien de sterrimen staken wordt het voorstel geacht 
te zijn verworpen. 

Artikel 46 
Over personen wordt schriftelijk gestemd, tenzij per 
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vacature slechts een candidaat is gesteld; in dat geval 
zijn de candidaten gekozen. 

Stembiljetten, welke meer namen bevatten dan het 
aantal plaatsen, waarin moet worden voorzien, zijn on
geldig. Indien bij de eerste stemming niet door een vol
doend aantal personen de meerderheid is verkregen om 
alle vacatures te bezetten, zal een tweede stemming 
worden gehouden voor het bezetten van de onvervuld 
gebleven vacatures tussen tweemaal zoveel personen, 
als er nog te vervullen plaatsen overblijven. 

Deze personen zullen zijn de llliet bij de eerste stem
ming reeds verkozen candidaten, die de meeste stemmen 
op hun naam hadden verenigd. 

Zouden meer personen, dan het tweevoud van het 
aantal vacatures bedraagt, voor deze tweede stemming 
in aanmerking komen, doordat zij een gelijk aantal 
stemmen op zich hebben verenigd, dan worden ook' zij 
in de tweede stemming betrokken. 

Gekozen zijn in de tweede stemming zij, die de meeste 
stemmeni op hun naam verenigen. 

Bij gelijk aantal stemmen beslist het lot. 

Artikel 47 

Voor elke schriftelijke stemming op de vergadering 
wordt een stembureau gevormd, bi:;staande uit tenminste 
drie leden, te benoemen door de voorzitter. 

Artikel 48 

Bij besprekingen over personen mogen de betrokkenen 
niet aanwezig zijn. 

Hoofdstuk VIII. Van de geldmiddelen. 

Artikel 49 

De inkomsten der Vereni,ging bestaan uit: 

a. contributies en donaties; 

b. opbrengst van publicaties en abonnementsgelden; 
c. andere bijwndere baten. 
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Artikel 50 
a. De contributie voor gewone leden bedraagt ten 

minste f 0.40 per maand; subs. f 4.50 per jaar. 
b. De donatie voor begunstigers bedraagt tenminste 

f 3.- per jaar. 

Artikel 51 
De afdelingen dragen per kwartaal per gewoon lid 

aan het Hoofdbestuur een bedrag af, dat jaarlijks door 
de Algemene Vergadering wordt bepaald. 

Artikel 52 
Het Hoofdbestuur kan bepalen, dat aan de afdelingen, 

die daarvoor volgens !het Hoofdbestuur in aanmerking 
komen, een bijzondere bijdrage zal worden toegekend. 

Artikel 53 
Het beheer der geldmtddelen berust bij de penning

meester der Vereniging. 
De in de Algemene Vergadering benoemde kascom

missie houdt toezicht op het beheer dezer geldmiddelen 
en brengt aan het einde van het: verenigingsjaar hier
van verslag uit aan de A1gemene Vergadering, onmid
dellijk na het verslag van de penning:meester. 

Artikel 54 
Het boekjaar loopt van 1 October tot en met 30 Sep

tember daaraanvolgende. 

Hoofdstuk VIII. Van het Verenigingsblad. 

Artikel 55 
De Vereniging kan besluiten tot het uitgeven of het 

doen uitgeven van een a1gemeen verenigingsblad. 
Zonder toestemming van het Hoofdbestuur mag geen 

enkel antler orgaan van de Vereniging of een harer on
derdelen verschijnen, tenzij dit uitsluitend bestemd is 
voor mededelingen. 

Artike~ 56 
Het Hoofdbestuur benoemt de leden der redactie van 
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het algemeen verenigingsblad en houdt toezidht op het 
werk der redactie. 

De redactie is voor het redactioneel beleid verant
woording schuldig zowel aan het Hoofdbestuur als aan 
de Algemene Vergadering. 

Hoofdstuk IX. Van de politieke adviseurs. 

Artikel 57 

Het Hoofdbestuur kan in overleg met het Hoofdbe
stuur der V.V.D. een lid van die partij tot contact
persoon, tussen de V.V.D. en de Vereniging, met de titel 
van politiek adviseur, benoemen. Deze persoon kan 
worden uitgenodigd tot de Hoofdbestuursvergadevingen 
en andere bijeenkomsten van de Vereniging en heeft 
daar een adviserende stem. 

Artikel 58 

Een Afdelingsbestuur kan in overleg met eeru Afde
lingsbestuur, subs. Afdelingsbesturen der V.V.D. een lid 
van die partij tot contactpersoon benoemen1 tussen de 
betrokken afdeling der Vereniging en de betrokken 
afdeling(en) der V.V.D. met de titel van plaatselijk 
politiek adviseur. Deze persoon kan worden uitgenodigd 
tot de bestuursvergaderingen en andere bijeenkomsten 
van de betrokken afdeling en heeft daar een adviseren
de stem. 

Hoofdstuk X. Van bet beroep. 

Artikel 59 

Tegen beschikkingen van het Afdelingsbestuu:ri staat 
voor betrokkene(n) beroep open bij de eerstvolgende 
Afdelingsvergadering. Het instellen van het beroep ge
schiedt bij aangetekend schrijven binnen twee weken 
na bekendmaking aan betrok,kene{n) van de betreffende 
beschikking van het Afdelingsbestuur. 

Artikel 60 

Tegen besch:ikkingen van het Hoofdbestuur staat voor 
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betrokkene(n) beroep open bij de Cornmissie van Be
roep. Het instellen van het beroep geschiedt bij aan
getekend schrijven binnen drie weken na bekendmaking 
aan de betrokkene(n) van de betreffende beschikking 
van het Hoofdbestuur. 

Tegen uitspraken is hoger beroep mogelijk bij de 
eerstvolgende Algemene Vergadering. Het instellen van 
dit beroep geschiedt bij aangetekend schrijven binnen 
drie weken na bekendmaking van de uitspraak der 
Commissie van Beroep aan de betrokkene{n). 

In afwijking van het bepaalde in de eerste en tweede 
alinea van dit artikel is beroep tegen een beschikking 
van het Hoofdbestuur ingevolge art. 35 R.R. slechts 
mogelijk binnen twee weken na bekendmaking van deze 
beschikking aan betrokkenen. Het beroep geschiedt 
per aangetekend schrijven bij de Commissie van Beroep, 
welke binnen twee wekeri uitspraak doet. Tegen deze 
uitspraak staat betrokkene(n) bij aangetekend schrijven 
beroep open binnen twee weken na bekendmaking van 
de uitspraak der Commissie van Beroep bij de Algemene 
Vergadering, welke hiertoe binnen drie weken na ont
vangst van het beroep door de voorzitter van het Hoofd
bestuur wordt bijeengeroepen. 

Artikel 61 

De Commissie van Beroep1 bestaat uit drie leden en 
drie plaatsvervangende leden, die voor een periode van 
drie jaar door de Algemene Vergadering worden ver
kozen uit de ,gewone leden, de ere-leden of leden' van 
verdienste. De leden en plaatsvervangende leden mogen 
niet deel uit maken van het Hoofdbestuur of van een 
Districts- of Afdelingsbestuur. 

Elk jaar treden een lid en een plaatsvervangend lid 
af. Zij zijn eenmaal terstond herkiesbaar. Voor de eer
ste maal wordt de wijze van aftreden bij loting vast
gesteld. 

De Commissie van Beroep is een onafhankelijk 
lichaam, dat geen verantwoordin,g is verschuldigd aan 
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de Ailgemene Vergadering of enig Bestuur. Zij stelt 
haar eigen werkwijze vast. 

Hoofdstuk XI. Van de commissies en afzonderlijke 
werkgroepen. 

Artikel 62 

De Algemene Vergadering zowel als het Hoofdbestuur 
kunnen voor speciale onderwerpen commissies in het 
leven roepen, bij welk besluit of beschtkk,ing tevens de 
samenstelling en de taak der commissie worden vast
gesteld. 

Artikel 63 
Afzonderlijke werkgroepen van de leden der Vereni

ging, die zich voor een bijzonder doel willen orgariiseren, 
kunnen met toestemming van het Hoofdbestuur worden 
opgericht. Zij treden niet buiten de Vereniging op zon
der voora:f'gaande toestemming van het Hoofdbestuur. 
De afzonderlijke werkgroepen organiseren hun werk
zaamheden volgens een afzonderlijk reglement, dat niet 
in strijd mag zijn met de statuten en reglementen' der 
Vereniging. 

Hoofdstuk XII. Van de afzonderlijke groeperingen. 

Artikel 64 
Afzonderlijke groeperingen van de leden der vereni

ging, die zich voor bijzondere doeleinden als afdeling 
of onderdeel ener afdeling willen organiseren, kunnen 
haar erkenning bij het Hoofdbestuur aanvragen. Deze 
groeperingen organiseren zich volgens een afzonderlijk 
reglement, hetwelk niet in strijd mag zijn met de Sta
tuten en reglementen der vereniging, 

Hoofdstuk XIII. Slotbepalingen. 

Artikel 65 

In alle gevallen, waarin door statuten of door regle
menten niet is voorzien, bes1ist het Hoofdbestuur. In 
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spoedeisende gevallen beslist het Dagelijks bestuur, dat 
van zijn beslissing in de eerstvolgende Hoofdbestuurs
vergadering mededeling doet. 

Artikel 66 
In bepaalde gevallen kan de Algemene Vergadering 

binnen de bepalingen der Statuten gedeeltelijk onthef
fing verlenen ten aanzien van de .artikelen 6 (leeftijds
grens der bestuursleden), 7 (opzeggingstermijn), 13 (tijd
stip der jaarlijkse Afdelingsvergadering), 18 (ontbcinding 
der afdeling), 20 (aantal bestuursleden), 25 (maximum 
aantaJ. leden van het Dagelijks Bestuur), 26 (zittings
periode), 39 (tijdstippen in dit artikel vermeld) en 50 
(bedragen contributies en donaties). 

He± Hoofdbestuur kan in spoedeisende gevallen even
eens ontheffing verlenen van bovenstaande artikelen 
met uitzondering van het artikel 26. De door het Hoofd
bestuur verleende ontheffingen moeten in de eerstvol
gende Algemene Vergadeting worden goedgekeurd. 

Artikel 67 
Een besluit tot ontbinding der Vereniging kan slechts 

worden genomen in een opzettelijk daartoe door het 
Hoo:Ddbestuur bijeengeroepen Algemene Vergadering, 
welke minstens twee maanden tevoren moet worden 
uitgeschreven met uiteenzetting der redenen, welke tot 
het voorstel tot ontbincling hebben geleid. 

Een afschrift tot oproep van deze vergadering wordt 
>ian alle leden der Afdelingsbesturen persoonlijk ge
zonden. 

Artikel 68 
Bij ontbinding der Vereniging geschiedt de liquidatie 

door het Hoofdbestuur, tenzij de laatste Algemene Ver
gadering anders beslist. 
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