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ST.L4 

A. NA 

In Nederland bestaa 
draagt van Arbeiders 
te Amsterdam. In de 
als A.J.C. 

B. DOEI 

Het doel van de 
en ontwikkeling, inbei 
van haar leden. 

Inzonderheid wat th 
Wachten betreft, word 
bereiding tot het akti 
aan de maatschappelik 

De A.J.C. tracht dil 
weg en wel door: 
1.  het organiseren v 
2.  de verspreiding en 

de A.J.C.; 
3.  het houden van la 
4.  het inrichten van 

leden geregeld kun 
te vinden, zich te 

5.  het organiseren v 
komsten; 

6.  het organiseren van 
7.  het aanwijzen  en 

lektuur; 
8.  het bevorderen var 

voortgezet onderw 
9.  het bevorderen d 

door het bevorder 
10.  alle verdere wetti 

bevorderlik zijn. 



A. NAAM EN ZETEL. 

Artikel 1. 
In Nederland bestaat een Vereniging, welke de naam 

draagt van Arbeiders JeugdCentrale. Zij is gevestigd 
te Amsterdam. In deze Statuten wordt zij aangeduid 
als A.J.C. 

B. DOEL EN MIDDELEN. 

Art. 2. 
Het doel van de A.J.C. is de algemene opvoeding 

en ontwikkeling, inbegrepen de ]ichamelike opvoeding, 
van haar leden. 

Inzonderheid wat de leden der na te noemen Rode 
Wachten betreft, wordt beoogd een meer direkte voor-
bereiding tot het aktief en het doelbewust deelnemen 
aan de maatschappelike taak der arbeidersklasse. 

Art. 3. 
De A.J.C. tracht dit doel te bereiken langs wettige 

weg en wel door: 
1. het organiseren van propagandavergaderingen; 
2. de verspreiding en kolportage van de uitgaven van 

de A.J.C.; 
3. het houden van landdagen en kongressen; 
4. het inrichten van geschikte gelegenheden waar de 

leden geregeld kunnen samenkomen om gezelligheid 
te vinden, zich te ontspannen en te ontwikkelen; 

5. het organiseren van gezellige en artistieke bijeen 
komsten; 

6. het organiseren van kursussen, lessen en leesavonden; 
7. het aanwijzen  en zo nodig verstrekken van goede 

lektuur; 
8. het bevorderen van het bezoek aan inrichtingen van 

voortgezet onderwijs; 
9. het bevorderen der lichamelike ontwikkeling, o.a. 

door het bevorderen van wandelen en kamperen; 
10.-alle- verdere wettige middelen, die aan het doel 

bevorderlik zijn. 
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C. LEDEN. C. VERENIGINGSR 

Art, 4. 
Lid kunnen zijn zij, die de leeftijd van 12 jaar bereikt Als algemeen lçolle 

hebben, de leeftijd van 21 jaar nog niet bereikt hebben enigingsraad, waarvan 
en instemmen met het doel van de A.J.C. voegdheden worden g 

ment. 
Art, 5. 

Het lidmaatschap vervalt: a. door overlijden,  b. door Als biezonder kollei 
bedanken, c. door het bereiken van de 21jarige leeftijd, van Advies, waarvan 
d door royement. Een en ander nader te regelen bij voegdheden worden g 
Huishoudelik Reglement. ment, 

F,RO 
D. BESTUUR. 

Art 6 De leden die de lee 

De leiding van de algemene zaken, het beheer van de 
vormen de Rode Wac 

geldmiddelen en eigendommen van de A.J.C. en de uit' 
G. voering van de besluiten van het kongres is opgedragen  

aan het Hoofdbestuur. 
Het Hoofdbestuur bestaat uit minstens 10 en hoog Iedere twee jaar hou 

i stens 20 leden, die door het n art. 11 te noemen het H.B. verslag uitbr 
kongres worden gekozen. richte werkzaamheden 

De voorzitter en sekretarispenningmeester vertegen behandeld, welke dooi 
woordigen de A.J.C. in en buiten rechten, ingediend 

De A.J.C. is niet aansprakelik voor rechtshandelingen, Tot het kongres hel verricht door of namens een afdeling of afdelings a het Hoofdbestuur; bestuur, tenzij het hoofdbestuur daartoe opdracht of b afgevaardigden d er machtiging heeft gegeven of wel die handeling mocht e a ietBest.t zijn verricht krachtens desbetreffend besluit van het j genodigden. kongres of van de Verenigingsraad of mocht zijn voor,  
geschreven door de Statuten of het Huishoudelik Aan de beraadslagi 
Reglement. genomen door: 

a. het Hoofdbestuur; 
Art. 7. b. afgevaardigden der 

Verdere samenstelling en verkiezing van het Hoofd c, personen tot het h 
bestuur worden geregeld bij Huishoudelik Reglement Iedere afdeling brenl 
onder bepaling, dat daarin steeds een vertegenwoor,  uit als deze blijkens de 
diging van de Sociaal Democratische Arbeiders Partij, ontvangen afrekenstaa 
van het Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen personen geschieden s 
en van het Instituut - voor Arbeidersontwikkeling zitting meerderheid genomen, 
heeft. .1 . een voorstel geacht te 
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E. VERENIGINGSRAAD EN RAAD VAN ADVIES. 

.iezing van het Hoofd 
uishoudelik Reglement 
ds een vertegenwoor,  
ische Arbeiders Partij, 
van Vakvereenigingcn 
ersontwikkeling zitting 

Art. 8, 
Als algemeen lçollege van advies bestaat een Vers 

enigingsraad, waarvan samenstelling, verkiezing en be 
voegdhëden worden geregeld bij  Huishoudelik Regle 
ment. 

Art. 9. 
Als biezonder kollege van advies bestaat een Raad 

van Advies, waarvan samenstelling, verkiezing en be 
voegdheden worden geregeld hij Huishoudelik Regle 
ment. 

F. RODE WACHTEN. 

Art. 10. 
De leden die de leeftijd van 16 jaar, hebben bereikt 

vormen de Rode Wachten. 

G. KONGRES. 

Art. 11. 
Iedere twee jaar houdt de A.J.C. een kongres, waarop 

het H.B. verslag uitbrengt van de door het H.B. ver 
richte werkzaamheden en voorts de voorstellen worden 
behandeld, welke door het H.B. of de afdelingen zijn 
ingediend. 

Tot het kongres hebben toegang: 
a, het Hoofdbestuur; 
b. afgevaardigden der afdelingen; 
c. leden van het Bestuur van N.V.V. en S.DA.P.: 
d. genodigden. 

Aan de beraadslagingen kan slechts worden deel, 
genomen door: 
a, het Hoofdbestuur; 
b. afgevaardigden der afdelingen; 
c, personen tot het houden ener inleiding uitgenodigd. 

Iedere afdeling brengt een even groot aantal stemmen 
uit als deze blijkens de het laatst door het Hoofdbestuur 
ontvangen afrekenstaat leden telde. Stemmingen over 
personen geschieden schriftelik. Beslissingen worden bij 
meerderheid genomen.. Bij staking van stemmen wordt 
een voorstel geacht te . zijn verworpen...........,  
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H. FINANSIËN. 

Art. 12. Wijzigingen in deze 
De inkomsten van de A.J.C. bestaan uit: aangebracht door het 
a. kontributies der leden, b. subsidies van overheids Hoofdbestuur of de af 

organen, organisaties en personen, c. renten en baten, behoeven deze statute
aangebrachte wijzigingc 

I. ORGAAN. 
sturen van N.V.V. en 
nadere koninklike goed 

Art. 13. wet van 22 April 1855, 
De A.J.C. geeft een orgaan uit, dat gratis aan alle 

leden wordt verstrekt. 
In gevallen, waarin th 

K. HUISHOUDELIK REGLEMENT. het Hoofdbestuur, de B 

Art. 14. gehoord. 

Aan de statuten is een huishoudelik reglement toege 
voegd, dat geen bepalingen zal bevatten, in strijd met 

Deze Statuten treder de statuten, van de koninklike goed 
L. ALGEMENE BEPALINGEN. 

Art. 15. 
De Vereniging is aangegaan voor de tijd van 29 jaar 

en zes maanden, te rekenen van de dag harer oprichting, - 
zijnde 18 Maart 1918. In 1946 zal worden beslist over 
voortzetting der Vereniging. 

Art, 16. 
Het Verenigingsjaar begint 1 Januarie en eindigt met 

31 Desember. 
Art. 17. 

De Vereniging kan worden ontbonden bij een besluit 
van het Bestuur van het N.V.V. of van het Bestuur der 
S.D.A.P, of bij besluit van de Besturen der beide 
lichamen. 

Art. 18. 
Het besluit van de ontbinding moet bevatten: 

a, de benoeming van de kommissie tot likwidatie van 
de zaken der Vereniging; 

b. de aanwijzing van middelen tot dekking van het 
eventueel tekort of de beschikking over het eventueel 
batig saldo en de eventuele bezittingen. 



[EN. Art. 19. 
Wijzigingen in deze statuten kunnen slechts worden 

staan uit' aangebracht door het Kongres, op voorstel van het 
rubsidies van overheids Hoofdbestuur of de afdelingen. Om van kracht te zijn 
1, C. renten en baten. behoeven deze statuten, zowel als eventueel daarop 

aangebrachte wijzigingen, de goedkeuring van de Be 

N. sturen van N.V.V. en S,D,A.P,, benevens tenslotte de 
nadere koninklike goedkeuring, ingevolge art. 8 van de 
wet van 22 April 1855, Staatsblad No, 32. 

Liit, dat gratis aan alle 
Art 20 

In gevallen, waarin deze statuten niet voorzien, beslist 
EGLEMENT. het Hoofdbestuur, de Besturen van N.V.V. en S.D.A.P. 

gehoord. 

udelik reglement toege Art. 21. 
bevatten, in strijd met 

i Deze Statuten treden n werking bij het verkrijgen 
van de koninklike goedkeuring. 

ALIN GEN. 

Dor de tijd van 29 jaar 
1e dag harer oprichting, 
al worden beslist over 

anuarie en eindigt met 

tbonden bij een besluit 
of van het Bestuur der 

Besturen der beide 

moet bevatten:  
sue  tot likwidatie van 

tot dekking van het  
king  over het eventueel 
ezittingen. 
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Het federatiebestuur ALGEMEEN HUIS HO UDELIK van groepsleider kandi 

REGLEMENT De  indeling in groei 
ratiebestuur, dat ovei 
maatregelen verantwoo 

A. DOEL EN MIDDELEN, in de groep op als vert 

Art. 1. bestuur. Verder heeft 

Doel en middelen zijn nauwkeurig omschreven bij de 
en plichten als de groe

De groepen verdelen 
artiekelen 2 en 3 der Statuten, waarover door het gr0 

aangesteld, belast met I 
B. AFDELINGSLIDMAATSCHAP EN reiken der periodieken, 

AFDELINGEN. Kombinatie van funk 
Art, 2, blijkt, geoorloofd. 

Tien of meer personen van 12 tot 21 jaar in dezelfde Als adviserend lieF 
besturenvergadering, di plaats woonachtig kunnen een afdeling vormen. grotere akties wordt b 

Art, 3 groepsbesturen zulks 

In dezelfde plaats kan slechts één afdeling bestaan, 
en met vermelding van 
werpen, wordt een 

behoudens gevallen door het Hoofdbestuur te beoor schreven. 
delen. 

Art 4 
Het federatiebestuur 

winterprogramnia op, d 
Het afdelingsbestuur kan, na goedkeuring van het matig onderling kont 

H,B., de afdeling in groepen of wijken splitsen. schappelike samenkom 
Is een afdeling in groepen of wijken gesplitst, dan is organiseert de grotere 

het bestuur daarvan opgedragen aan een federatie aan de orde gesteld en 
bestuur. de eigenlike kern best 

Dat federatiebestuur bestaat uit: Voor het overige en 
a. de leiders van de groepen; sluitend stelt het groc 
b. de voorzitters van de groepsbesturen; voor de groepen op. 
C. de troepleiders der Rode Valken; De groepen beschikk 
d. de stamleider der Rode Valken; 
e. drie tot negen door de Rode Wachten verkozen 

bestuurders, waaronder de voorzitter van de afde Het H.B. heeft het i  
ling,  die in funktie wordt gekozen; gingen, het belang van 

t. de vertegenwoordigers van de S.D.A.P.afdeling en Hiertoe wordt een me 
de Bestuurdersbond ter plaatse. gebrachte geldige stem 

De stamleider is lid van het Dageliks Bestuur. Op de H.B.vergader 
Heeft de afdeling een bezoldigd bestuurder, dan is ment van de afdeling b 

deze ambtshalve lid van het federatiebestuur. het recht, haar optre 
De groepen of wijken verkiezen: dedigen. 

a. hun eigen bestuur; Van het besluit tot r 
b. hun groepsleider. open op het kongres, d 
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EQ U Het federatiebestuur heeft het recht voor de funktie 
LL)1 i'_J van groepsleider kandidaten te stellen. 
riïm [ENT  

De indeling in groepen is opgedragen aan het fede 
ratiebestuur, dat overigens voor alle organisatoriese 
maatregelen verantwoordelik is. De groepsleider treedt 

[DDELEN. in de groep op als vertegenwoordiger van het federatie 
bestuur. Verder heeft de groepsleider dezelfde rechten 

eurig omschreven bij de 
en plichten als de groepsbestuurders. 

De groepen verdelen zich in sekties van plm. 20 leden, 
waarover door het groepsbestuur een sektiehoofd wordt 

belast met het innen der kontributie, het uit 
A mr'tJ A 

EN reiken der periodieken, enz. reiken 
VEN. Kombinatie van funkties is, waar de noodzakelikheid 

4 blijkt, geoorloofd. 
tot 21 jaar in dezelfde Als adviserend lichaam is ingevoegd de groeps  

if  deling vormen. besturenvergadering, die steeds bij de voorbereiding van 
grotere akties wordt bijeengeroepen. Wanneer één der 
groepsbesturen zulks wenst, onder opgave van redenen 

ts een afdeling bestaan, 
en met vermelding van de aan de orde te stellen onder 

Hoofdbestuur te beoor 
werpen, wordt een groepsbesturenvergadering uitge 
schreven 

Het federatiebestuur maakt een algemeen zomer en 
winterprogramma op, draagt vooral zorg voor een regel 

a goedkeuring van het matig onderling kontakt der groepen door gemeen- 
wijken splitsen. schappelike samenkomsten van de gehele afdeling. Het 
wijken gesplitst, dan is organiseert de grotere akties, door het Hoofdbestuur 
en aan een federatie aan de orde gesteld en eveneens het diepergaande voor 

de eigenlike kern bestemde ontwikkelingswerk, 
uit: Voor het overige en bij  het bovenstaande zich aan 

sluitend stelt het groepsbestuur het maandprogramma 
sbesturen; voor de groepen op. 
alken; De groepen beschikken niet over eigen geldmiddelen. 
ken; 
ode Wachten verkozen Art. 5, 

voorzitter van de af de Het H.B. heeft het recht een afdeling wegens gedrag 
ekozen; gingen, het belang van de A.J.C. schadende, te royeren. 
de S.D.A.P.afdeling en Hiertoe wordt een meerderheid vereist van der uib 
tse. gebrachte geldige stemmen. 
Dageliks Bestuur. j Op de H.B.vergadering, waar het voorstel tot  rove  
digd bestuurder,  dan is ment van de afdeling behandeld wordt, heeft de afdeling 
deratiebestuur. het recht, haar optreden door een delegatie te vera 
zen: dedigen. 

Van het besluit tot royement staat de afdeling beroep 
open op het kongres, dat alsdan het royement eveneens 
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met 2-  der uitgebrachte stemmen moet bekrachtigen. 
De geroyeerde afdeling heeft het recht op het kongres 

aan do bespreking van haar royement deel te nemen 
door middel van een delegatie, waarvan de grootte door 
het H.B. wordt vastgesteld. 

Art. 6. 
Naar de leeftijd worden de leden onderscheiden in 

twee groepen: 
De groep der Rode Valken omvat de 12-16jarigen, 

de groep der Rode Wachten de 16-21jarigen. 

Art, 7, 
Leden, die geen lid van een vakorganisatie zijn of 

wier vakbond niet bereid is de door het N.V.V.kongres 
van 1919 vastgestelde kontributie te betalen, heten vrije 
leden. De overigen zijn vakbondsleden. 

Art, 8. 
De kontributie voor de vrije  leden regelt de afdeling 

bij besluit ener ledenvergadering, maar mag niet minder 
bedragen dan de door het kongres vastgestelde minima. 
Deze minima bedragen: 

I. Voor de 12 en 13jarige Rode Valken Th cent 
per week.  

II. Voor de 14 en 15jarige Rode Valken, die tot 
en met f 10 per week verdienen, 10 cent per week. 
Voo hen, die meer dan f 10 per week verdienen en 
die geen lid van hun vakbond zijn,  iTh cent per week.  

III. Voor de Rode Wachten zijn  deze bedragen tot 
en met f 10, 18 cent, daarboven 28 cent. 

Werkloze Rode Wachten zijn vrijgesteld van kontri 
butiebetaling. Aan hen worden gratis werklozenzegels 
verstrekt. 

Art. 9. 
Een voorstel tot kontributiewijziging moet per kon 

vokatie aan de leden worden bekend gemaakt en geldt 
als aangenomen, wanneer van het aantal uitgebrachte 
stemmen zich er voor verklaart. 

Voorstellen tot kontributiewijziging worden afzonder 
lik en zelfstandig in vergaderingen van Rode Valken 
en Rode Wachten ingediend, besproken en afgedaan. 

Alleen de vrije leden mogen aan de stemming deel 
nemen. 

De Vakbondsleden F 
kontributiebedrag, dat 
A.J.C. betaalt, uit eij 
daartoe strekkend voc 
leden in stemming ge 
rendum en geldt als 
gebrachte geldige sten 
besluit is dan voor al 

De afdelingen drager 
per week voor 12 en 
per week voor 14 en 
per week per Rode W 

Voor elke boven 21j 
8 cent per week aan I 

De kontributieinnir 
door het Hoofdbestuui 

Alle leden moeten 
van Statuten en Huish 
bedrag van ƒ 0.20 vers 

Het bestuur van ee: 
lid wegens wangedrag 
grondslag der A.J.C. d 
komsten, vergaderinge 
gebruik bij  de A.J.C. t 
ten hoogste 5 weken. I 
de leden. Indien het o 
vakbond de kontributi 
zo spoedig mogelik k 
vakbond. 

Het royement van e 
bestuur op voorstel v: 

Het afdelingsbestuur 
wangedrag en wegens 
grondslag van de A.J. 

Is iemand als lid ge 
niet dan na ten minste 
het H.B. weer voor he 



rien moet bekrachtigen. Art. 10. 
het recht op het kongres De Vakbondsleden hebben het recht te besluiten het 
oyement deel te nemen kontributiebedrag, dat de vakbond voor hen aan de 
waarvan de grootte door A.J.C. betaalt, uit eigen middelen te verhogen. Een 

daartoe strekkend voorstel wordt onder de vakbonds 
leden in stemming gebracht door middel van een  ref  e; 
rendum en geldt als aangenomen, wanneer i der uit 

leden onderscheiden in gebrachte geldige stemmen zich ervoor verklaren. Het 
besluit is dan voor alle vakbondsleden bindend. 

)mvat de 12-16jarigen, 
16-21jarigen. 

L vakorganisatie zijn of 
door het N.V.V.kongres 
e te betalen, heten vrije 
1s1eden. 

leden regelt de afdeling 
maar mag niet minder 

es vastgestelde minima. 

Rode Valken Th cent Art. 12. 
Rode Valken, die tot Het bestuur van een afdeling heeft het recht ieder 

ien, 10 cent per week. lid wegens wangedrag en handelingen in strijd met de 
per week verdienen en grondslag der A.J.C. de verdere toegang tot de bijeen 
ijn, 121 cent per week. komsten, vergaderingen, lokaliteiten of terreinen in 
zijn deze bedragen tot gebruik bij de A.J.C. te ontzeggen. Deze schorsing duurt 
28 cent. ten hoogste 5 weken. Het doet hiervan mededeling aan 
vrijgesteld van kontri de leden. Indien het een lid betreft, waarvoor door de 
gratis werklozenzegels vakbond de kontributie wordt betaald, wordt hiervan 

zo spoedig mogelik kennis gegeven aan de betrokken 
vakbond. 

rijziging moet per kon Art. 13. 
kend gemaakt en geldt Het royement van een lid geschiedt door het Hoofd 
het aantal uitgebrachte bestuur op voorstel van het afdelingsbestuur. 

Het afdelingsbestuur heeft het recht een lid wegens 
dging worden afzonder wangedrag en wegens handelingen in strijd met de 
igen van Rode Valken grondslag van de A.J.C. tot royement voor te dragen. 
)esproken en afgedaan. Is iemand als lid geroyeerd, dan kan hij of zij zich 
aan de stemming deel niet dan na ten minste 6 maanden na de uitspraak van 

het H.B. weer voor het lidmaatschap aanmelden. 
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Art. 11. 
De afdelingen dragen aan het Hoofdbestuur af: 4 cent 

per week voor 12 en 13jarige Rode Valken, 5 cent 
per week voor 14 en 15jarige Rode Valken en 8 cent 
per week per Rode Wacht. 

Voor elke boven 2ljarige (zie art. 14) wordt eveneens 
8 cent per week aan het H.B. afgedragen. 

De kontributieinning geschiedt door middel van 
door het Hoofdbestuur verstrekte zegels. 

Alle leden moeten voorzien zijn van een exemplaar 
van Statuten en Huishoudelik Reglement, waarvoor een 
bedrag van f 0.20 verschuldigd is. 



2. De abonnementsge 
geven periodieken 
Hoofdbestuur te v 

3. Het orgaan en de 
zonodig aan recht 
bueren of te doen 

4. In het algemeen 
beste krachten te 

De aan het korre 
onkosten worden dooi 
pondent vergoed. 

C. H 

De werkzaamheden 
1, de algemene rege 
2.  het met raad en d 

haar werk; 
3.  het voeren van 

delingen; 
4.  het beheer van  di 
5.  het redigeren, uit 

schillende periodi 
6.  het opmaken van 
7.  het bezorgen van 

van artiekel 3 de: 
8.  het uitschrijven 

buitengewone kon 
9.  het organiseren i 

kursussen; 
10.  het voeren van 

geen afdelingen I 
11.  het doen van uit 

afdelingen mochi 
belang der organi 

2. alle andere werk 
worden in het bel 

De Hoofdbestuursle 
van toegang tot alle 
gaderingen of bijeeni 
het woord te voeren. 

Een lid, dat meer dan 4 weken kontributieschuld 
heeft, verliest zijn rechten als lid en kan voor royement 
worden voorgedragen. Zij, die wegens kontributieschuld 
werden geroyeerd of met kontributieschuld bedanken, 
moeten, alvorens wederom tot het lidmaatschap te 
kunnen worden toegelaten, eerst de oude kontributie 
schuld betalen. 

Art. 14. 
Zij, wier lidmaatschap door het bereiken van de 

2ijarige leeftijd vervalt, worden onder bepaalde voor-
waarden in de gelegenheid gesteld aan het werk der 
A.J.C. te blijven  deelnemen. 

Deze voorwaarden zijn: 
a. Zij moeten lid zijn van de S.D.A,P, of van een 

bij het N.V.V. aangesloten vakbond. 
b. Zij moeten een bijdrage  storten van 23 cent per 

week. 
C. Zij worden onder nadere goedkeuring van het H.B. 

door het afdelingsbestuur benoemd. 
d. Zij hebben geen stemrecht en hebben geen recht 

om aan de diskussies op de huishoudelike vergade 
ringen deel te nemen. 

Werklozen boven 21 jaar worden vrijgesteld van kon 
tributiebetaling. Aan hen worden gratis werk1ozenzegels 
verstrekt. 

Het royement van een boven 21jarige geschiedt door 
het Hoofdbestuur op voorstel van het bestuur der 
afdeling, waartoe de betrokkene behoort. 

Eenmaal geroyeerd, kan een boven 2ljarige niet 
andermaal als zodanig worden ingeschreven. 

Art. 15. 
In plaatsen waar nog geen afdeling van de A.J.C. 

Isan worden gevestigd, kan een korrespondentschap ge 
richt worden. 
De leider van dit korrespondentschap wordt door de 

plaatselike arbeidersbeweging in overleg met het Hoofd 
bestuur benoemd. 

De leider van het korrespondentschap neemt op zich: 
1. De kontributie van ter plaatse wonende algemene 

leden te innen en met het Hoofdbestuur af te 
rekenen. 

IN 



reken kontributieschuld 2. De abonnementsgelden van door de A.J.C. uit tc 
1 en kan voor royement geven periodieken zonodig te innen en met het 
egens kontributieschuld Hoofdbestuur te verrekenen. 
ributieschuld bedanken, 3. Het orgaan en de verdere periodieken van de A.J.C. 
t het lidmaatschap te zonodig aan rechthebbenden ter plaatse te distrio 
t de oude kontributie bueren of te doen distribueren. 

4. In het algemeen de belangen van de A.J.C. naar 
beste krachten te behartigen. 

De aan het korrespondentschap verbonden kleine 
het bereiken van de onkosten worden door het Hoofdbestuur aan de korres 

i onder bepaalde voor,  pondent vergoed. 
teld aan het werk der 

C. HOOFDBESTUUR. 
+ Art. 16. 

S.D.A.P. of van een De werkzaamheden van het H.B. bestaan uit: 
akbond. 1. de algemene regeling van de organisatie; 
Drten van 23 cent per 2. het met raad en daad steunen van de afdelingen bij 

haar werk; 
dkeuring van het H.B. 3. het voeren van de korrespondentie met de af 

noemd. delingen; 
en hebben geen recht 4. het beheer van de finansiën van de algemene kas; 
huishoudelike vergade 5. het redigeren, uitgeven en verzenden van de ver 

schillende periodieken; 
len vrijgesteld van kon% 6. het opmaken van de jaarlikse begroting; 
gratis werklozenzegels 7. het bezorgen van de uitgaven, bedoeld in punt 2 

van artiekel 3 der Statuten; 
lljarige geschiedt door 8. het uitschrijven en regelen van de gewone en 
van het bestuur der buitengewone kongressen; 
behoort. 9. bet organiseren van landelike en distriktsleiders 
boven 21jarige niet kursussen; 

ingeschreven. 10. het voeren van propaganda in plaatsen waar nog 
geen afdelingen bestaan; 

11. het doen van uitspraak in geschillen, welke in de 

e ing van e .
T 
. 

Lfd 1  afdelingen mochten rijzen, indien zulks in het 
1.orresponuenLsc1 ap ge- belang  der organisatie nodig blijkt; 

l2. alle andere werkzaamheden welke kunnen geacht 

ntschap wordt door de worden in het belang van de A.J.C. te zijn. 
overleg met het Hoofd' Art. 17. 
ntschap neemt op zich: De Hoofdbestuursleden hebben ten  alien  tijde recht 
tse wonende algemene van toegang tot alle door de A.J.C. uitgeschreven ver,  
t Hoofdbestuur af te gade-ringen of bijeenkomsten en hebben het recht er 

het woord te voeren. 
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- In Januarie wordt 
het ingetreden jaar 
vervolgens ter goedk 
N.V.V. Indien in de 
beraamd, waarvoor g 
uitgetrokken, of waa 
begrotingsposten over 
uitgaven over te gaar 
N.V.V. zijn verkregei 

Zolang de begrotin 
gerechtigd, voor een 
uit de betrokken  beg  

In Maart en Sept 
ontwerp zomer en w 
S.D.A.P. en N.V.V. t 

- De lopende zaken 
de hoofdbestuursverg 
het Dageliks Bestuur 
9 leden, t.w.: voor 
redakteur, centrale F 
van S.D.A.P., N.V.V 
het hoofdbestuur te 

Het H.B. verkiest 

De kontrolekommi 
[en bestaat uit drie- p 
S.D.A.P., één aange 
aangewezen door de 
regelmatig de gehele 
twee maanden na het 
uit van zijn bevindit 
tegelijk met het  fin:  
meester wordt gepubl 

C. VERENIGINGSR 

De Verenigingsraac 
van een nauwer kon 

Art. 18. 
Het H.B. wordt als volgt samengesteld: 
10 leden worden op het kongres door de afgevaar,  

digden van de afdelingen verkozen. Drie leden worden 
aangewezen uit en door de besturen van N.V.V., 
S.D.A.P. en Instituut voor Arbeidersontwikkeling. 
Bovendien de bezoldigde distrikts en hoofdbestuurders. 

Kandidaten kunnen worden gesteld door de afdelin 
gen en door het H.B. 

Kandidaten kunnen zijn leden van de A.J.C., de 
S.D.A.P. en van een bij het N.V.V. aangesloten vak-
bond. 

Geen opgave van kandidaten mag meer dan 10 namen 
bevatten. 

De opgave der kandidaten moet minstens een maand 
voor het kongres bij de sekretaris zijn ingediend en 
vergezeld gaan vai een schriftelike bereidverklaring 
der kandidaten om de kandidatuur te aanvaarden. 

Indien niet meer kandidaten zijn gesteld dan bet 
aantal vakatures bedraagt, worden de gestelde kandida 
ten als verkozen beschouwd. 

Art. 19. 
Benoeming van bezoldigde Hoofdbestuurders ge 

schiedt door de Verenigingsraad. Het voorstel daartoe 
wordt gedaan door het-  Hoofdbestuur, over welk voor 
stel overleg wordt gepleegd met het Dageliks Bestuur 
van de Algemene Raad van N.V.V. en S.D.A.P. 

De aanstelling van bezoldigde gewestelike bestuur 
ders geschiedt door de Verenigingsraad. Het voorstel 
daartoe wordt gedaan door het Hoofdbestuur, over 
welk voorstel met het Gewestelik Bestuur overleg wordt 
gepleegd. - 

De Verenigingsraad heeft het recht van ontslag van 
de bezoldigde Hoofdbestuurders en Distriktsbestuur 
ders. De betrokkenen hebben recht van beroep -op het 
kongres. 

Art. 20. 
In tussentijdse vakatures wordt bij referendum voor 

zien. Vakatures, welke vier maanden voor een te 
houden kongres ontstaan, - blijven tot aan het kongres 
onvervuld. 



Art. 21, 
nengesteld: In Januarie wordt door het H.B. de begroting voor 
Ires door de afgevaar,  het ingetreden jaar vastgesteld. Deze begroting wordt 
:en. Drie leden worden vervolgens ter goedkeuring gezonden aan S.D.A.P. en 
besturen van N.V.V., N.V.V. Indien in de loop van het jaar plannen worden 
Arbeidersontwikkeling. beraamd, waarvoor geen gelden op de begroting zijn 
s en hoofdbestuurders. uitgetrokken, of waarvan de bedragen de betreffende 
steId door de a1de1in begrotingsposten overschrijden, moet, alvorens tot deze 

uitgaven over te gaan, de goedkeuring van S,D,A.P, en 
n van de A.J.C., de N.V.V. zijn verkregen. 
V.V. aangesloten vak Zolang de begroting niet is goedgekeurd is het H.B 

gerechtigd, voor een evenredig deel, uitgaven te doen 
lag meer dan 10 namen uit de betrokken begrotingsposten. 

In Maart en September worden respektievelik het 
t minstens een maand ontwerp zomer en winterprogram aan de besturen van 

aris zijn ingediend en S.D.A.P. en N.V.V. ter goedkeuring opgezonden. 
telike bereidverklaring 
jur te aanvaarden. Art. 22. 
zijn gesteld dan het De lopende zaken worden besproken en afgehandeld, 

n de gestelde kandida de hoofdbestuursvergaderingen worden voorbereid door 
het Dageliks Bestuur. Het D.B. wordt gevormd door 
9 leden, t.w.: voorzitter, sekretaris, penningmeester, 
redakteur, centrale R.V.4eider, de vertegenwoordigers 

Hoofdbestuurders ge van S.D.A.P., N.V.V. en I.v.A. en een door en uit 
Het voorstel daartoe het hoofdbestuur te kiezen lid. 

stuur, over welk voor,  Het H.B. verkiest uit zijn midden de voorzitter. 
het Dageliks Bestuur 

T.V. en S.D.A.P. Art. 23. 
gewestelike bestuur De kontrolekommissie voor de centrale geldmidde 

ingsraad. Het voorstel  Len  bestaat uit drie personen, één aangewezen door de 
t Hoofdbestuur, over S.D.A.P., één aangewezen door het N.V.V. en één 
Bestuur overleg wordt aangewezen door de Verenigingsraad. Deze kontroleert 

regelmatig de gehele boekhouding en brengt binnen 
recht van ontslag van twee maanden na het eindigen van elk boekjaar verslag 

en Distriktsbestuur uit van zijn  bevindingen aan het H.B., welk verslag  
ht  van beroep op het tegelijk met het finansieel verslag van de penning 

meester wordt gepubliseerd. 

C. VERENIGINGSRAAD EN RAAD VAN ADVIES. 
t bij  referendum voor,  
iaanden voor een te Art. 24. 
i. tot aan het kongres De Verenigingsraad beoogt het tot stand brengen 

van een nauwer kontakt tussen de dagelikse leiding 
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van de A.J.C., het Hoofdbestuur en de leidende pers ook zelf zijn wensen 
sonen in de afdelingen. Ze komt in twee gewone jaar voorstellen aan het Fl 
likse zittingen bijeen en verder in buitengewone zittin Hij komt bijeen op 
gen zo vaak als het Hoofdbestuur dat nodig acht, of het Buro. 

De gewone zittingen, worden gehouden op de eerste De leden worden c 
Zondagen in Maart en in September, ter bespreking voor de tijd van een 
van het algemene zomer en winterprogramma, vóór terstond herbenoemd 
deze aan S.D.A.P. en N.V.V. ter goedkeuring worden Het zittingsjaaris 1 
voorgelegd. 

Zij kan verder aan het Hoofdbestuur adviezen uit' D VAN brengen in alle aangelegenheden, waarin zij zulks wenst, - 

maar bezit geen recht van beslissing, tenzij in de 
gevallen, nadrukkelik in dit reglement genoemd 

De verantwoordelikheid van het Hoofdbestuur aan De Rode Valken en 
het kongres blijft  onverkort gehandhaafd. afzonderlike groepen. 

- afdelingsvergadering, 

Art. 25. 
bestuur en - van he 
kongres voor, verkiez 

De Verenigingsraad wordt samengesteld uit: Het bestuur bestaat 
a. de sekretarissen, penningmeesters en stamleiders de afdeling 50 of mii 

der gewesten; 5 personen, wanneer 
b. de voorzitters, sekretarissen, penningmeesters en Bij bestuursverkiezin 

stamleiders van de afdelingen Amsterdam, Rottcr,  minstens 3 leden of 
dam en Den Haag; voorgesteld en verklaa 

c. de voorzitters van de afdelingen met meer dan vaarden, 
300 leden. De Troepraad wijst 

Indien de ingevolge sub a, b en c verkozenen tevens ? van het aantal afd 
lid zijn van het Hoofdbestuur, wordt voor hen een tegenwoordigers van c 
andere funktionaris uit en door het gewestelik, resp. is ambtshalve bij  de 
afdelingsbestuur in de Verenigingsraad aangewezen. Het afdelingsbestuui 
d. de leden van de in art. 9 der Statuten bedoelde het A.J.C-werk in de 

Raad van Advies; Valkenwerk. Ingeval 
e. de leden van het Hoofdbestuur. Valkenleiding en het 

het Hoofdbestuur. 

Art. 26. Kandidaten kunnen 
S.D.A.P., of van een 

De Raad van Advies beoogt het tot stand brengen bond, 
van een nauwer kontakt tussen de dagelikse - leiding De voorzitter word 
van de A.J.C., het Hoofdbestuur en de mede'leidende Het oude bestuur t 
personen in de verschillende vormen van kulturele dat het nieuwe is v 
arbeid der A.J.C. vakature in het bestui. 

Alle voorstellen, de kulturele werkzaamheden der,  anders wenst. 
A.J.C. betreffende, worden in de Raad van Advies Het bestuur wordt 
besproken en desgewenst van advies voorzien. Hij kan jaarvergadering en is 
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ir en de leidende pers ook zelf zijn wensen en inzichten in geformuleerde 
t in twee gewone jaar voorstellen aan het Hoofdbestuur kenbaar maken. 
in buitengewone zittin Hij komt bijeen op uitnodiging van het H.B., D.B. 
iur dat nodig acht, of het Buro. 
gehouden op de eerste De leden worden door het Hoofdbestuur benoemd 
bember, ter bespreking voor de tijd van een jaar en kunnen na afloop daarvan 
interprogramma, vóór terstond herbenoemd worden. 
r goedkeuring worden Het zittingsjaar is het kalenderjaar. 

dbestuur adviezen uit-, D VAN DE AFDELINGEN waarin zij zulks wenst, 
eslissing, tenzij in de Art. 27. 
glement genoemd. 
het Hoofdbestuur aan P, De Rode Valken en de Rode Wachten vormen twee 
andhaafd. afzonderlike groepen. De Rode Wachten vormen de 

afdelingsvergadering, verkiezen de leden van het Hoofd 
bestuur en i van het afdelingsbestuur, bereiden het 
kongres voor, verkiezen kongresafgevaardigden enz. 

iiengesteld uit: Het bestuur bestaat minstens uit 3 personen, indien 
esters en stamleiders de afdeling 50 of minder leden telt, en minstens uit 

5 persOnen, wanneer de afdeling meer dan 50 leden telt. 
penningmeesters en Bij bestuursverkiezing is hij  of zij kandidaat, die door 

n Amsterdam, Rotter,  minstens 3 leden of door het bestuur als zodanig is 
voorgesteld en verklaard heeft de kandidatuur te aan 

lingen met meer dan vaarden. 
De Troepraad wijst uit de Horde' en Troepleiders 

n C verkozenen tevens - van het aantal afdelingsbestuursleden aan als ver 
wordt voor hen een tegenwoordigers van de Rode Valken. De Troepleider 
het geweste1ik, resp. is ambtshalve bij de inbegrepen. 

gsraad aangewezen. Het afdelingsbestuur blijft verantwoordelik voor al 
der Statuten bedoelde het A.J.C.-,werk in de afdeling, dus ook voor het Rode 

Valkenwerk. Ingeval van meningsverschil tussen Rode 
ur. Valkenleiding en het overige afdelingsbestuur beslist 

het Hoofdbestuur. 
Kandidaten kunnen zijn  leden van de A.J.C., van de 

: S.D.A.P,, of van een bij  het N.V.V. aangesloten vak 
het tot stand brengen bond, 
t de dagelikse leiding De voorzitter wordt in funktie verkozen. 

en de medeleidende $ Het oude bestuur treedt eerst af op het ogenblik, 
vormen van kulturele dat het nieuwe is verkozen. Dit geldt • ook bij een 

vakature in het bestuur, tenzij de betrokkene het zelf 
t werkzaamheden der,  anders wenst. 
de Raad van Advies Het bestuur wordt gekozen van jaarvergadering tot 
vies voorzien. Hij kan jaarvergadering en is terstond herkiesbaar. 
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Vakatures, welke een maand voor de jaarvergadering vermeld, bestelt regein 
ontstaan, blijven tot aan de jaarvergadering onvervuld, en brengt de aangevr 

Aan stemmingen in de vergaderingen der afdeling bestuur uit. 
kan worden deelgenomen door leden bestuursleden en De penningmeester 
leden van het Rode Valkenkader der afdeling, tevens verantwoordeli 

de verrekening met h 
Art. 28. der VerkoopCentrale, 

Aan het op bovenomschreven wijze samengestelde Hij rekent vóór de 
daartoe verstrekte mm bestuur worden één vertegenwoordiger der S.D.A.P. en 

één vertegenwoordiger van de B.B. toegevoegd, die van het Hoofdbestuur 
overigens de gewone bevoegdheden van bestuursleden aan de kommissie van 
bezitten, en aan de penningm 

geven van de boeken  
Art. 29. 

Het H.B. kan in overleg met een afdeling besluiten 
tot het aanstellen van een bezoldigd afdelingsbestuur Het bestuur wordt 
der. Deze aanstelling geschiedt door het Hoofdbestuur Bestuur bijeengeroepen 
na overleg met het betrokken afdelingsbestuur. Het het recht een verga 
Hoofdbestuur draagt in de te maken kosten voor Dageliks Bestuur, aan 
minstens - deel bij en regelt met het afdelingsbestuur gegeven binnen een m 
de werkzaamheden en de rechtspositie van de bezol 
digde. Deze heeft ambtshalve zitting in het afdeIings 
bestuur. 

In Januarie wordt  dc  
Art. 30. het ingetreden jaar ont 

Voorzitter, sekretaris, penningmeester en eventueel de na te noemen jaaj 
verdere door het bestuur aangewezenen vormen het gesteld en vervolgens 

S.D.A.P.afdeling of fe Dageliks Bestuur, dat gerechtigd is, de lopende zaken 
af te handelen. schrjding van begrotir 

neer de vertegenwoord 
Art. 31. ermee verenigen. Kunn 

Het bestuur komt minstens eens per maand tezamen. 
dan is de goedkeurin 
vereist. 

Op deze maandvergadering worden de resultaten van Bij het vaststellen d 
de afgelopen maand besproken en het programma voor houden met drie soort 
de volgende maand vastgesteld, uitgaven voor het Ro 

Art. 32. het Rode Valkenwerk. 
Zolang de begroting 

De voorzitter heeft de algemene leiding. stuur gerechtigd, voor  
Dc sekretaris voert de korrespondentie met het doen uit de betrokken 

Hoofdbestuur, het gewestelike bestuur en de plaatse Aanvragen om subsi  
Hike  arbeidersbeweging, de leden en andere personen in overleg met het Ho 
en lichamen. Hij  houdt een kaartregister bij  waarop Ieder kwartaal word 
alle gegevens betreffende de leden nauwkeurig staan daarvoor door het H 
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voor de jaarvergadering vermeld, bestelt regelmatig het benodigde aantal bladen 
Lrvergadering onvervuld. en brengt de aangevraagde verslagen aan het Hoofd,  
aderingen der afdeling bestuur uit. 
leden bestuursleden en De penningmeester int en beheert de gelden en is 

[er der afdeling, tevens verantwoordelik voor het finansieel beheer en 
de verrekening met het Hoofdbestuur van de gelden 
der VerkoopCentrale, en van- het Spaarfonds. 

n wijze samengestelde Hij rekent vóór de tiende van elke maand op de 
ordiger der S.D.A.P. en daartoe verstrekte maandstaten met de penningmeester 

B.B. toegevoegd, die van het Hoofdbestuur af. Hij  is verplicht te  alien  tijde 
eden van bestuursleden aan de kommissie van kontrole, bedoeld in artiekel 35, 

en aan de penningmeester van het H.B. inzage te 
geven van de boeken en kasstukken. 

een afdeling besluiten 1 Art. 33. 
oldigd afdelingsbestuur, Het 
door het Hoofdbestuur bestuur wordt op uitnodiging van het Dageliks 

L afdelingsbestuur. Het Bestuur bijeengeroepen. 2 leden van het bestuur hebben 

:e maken kosten voor 
het recht een vergadering aan te vragen bij het 
Dageliks Bestuur, aan welk verzoek gevolg moet worden iet het afdelingsbestuur gegeven binnen een maand na aanvrage. 

tspositie van de bezofr 
dttïng in het afdelings Art. 34. 

- 
- In Januarie wordt door het bestuur de begroting voor 

- - -het ingetreden jaar ontworpen. Deze begroting wordt in 
tgmeester en eventueel - de na te noemen jaarvergadering besproken en vast 
gewezenen vormen het 
d is, de lopende zaken 

gesteld en vervolgens ter goedkeuring gezonden aan 
S.D.A.P.afdeling of federatie en aan de B.B. De over- 
schrijding van begrotingsposten is alleen mogelik wan 
neer de vertegenwoordigers van S.D.A.P. en B.B. zich 
ermee verenigen. Kunnen zij er zich niet mee verenigen, 

ns per maand tezamen. dan is de goedkeuring van S.D.A.P.bestuur en B.B. 
vereist. 

rden de resultaten van 
- 

en het programma voor Bij het vaststellen der begroting wordt rekening ge 
houden met drie soorten uitgaven: algemene uitgaven, 
uitgaven voor het Rode Wachtenwerk, uitgaven voor 
het Rode Valkenwerk. 

Zolang de begroting niet is goedgekeurd is het be 
me leiding. 5 stuur gerechtigd, voor een evenredig deel, uitgaven te 
rrespondentie met het doen uit de betrokken begrotingsposten. 
bestuur en de plaatse Aanvragen om subsidie aan de overheid geschieden 
en en andere personen in overleg met het Hoofdbestuur. 
aartregister bij waarop Ieder kwartaal wordt aan het Hoofdbestuur op het 
eden nauwkçurig staan daarvoor door het Hoofdbestuur verstrekte formulier 
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een driemaandeliks finansieel overzicht, gegeven, dat 
door de in art. 35 genoemde kontro1ekommissie is Voor de uitgave vat 
getekend. ten heeft de afdeling 

Art. 35. bestuur nodig. 
In iedere afdeling bestaat een kommissie van kontrole Alle transakties van 

voor de penningmeester, bestaande uit drie personen, goederen behoeven d 
één aan te wijzen door de plaatselike afdeling of bestuifr, als ook het 
federatie der S.D.A.P., één door de Bestuurdersbond het inrichten en eks 
of de plaatselike afdeling(en) van moderne vakbonden een vaste karnpeerpb 
en één door de jaarvergadering der A.J.C. en het aangaan van 

De kommissie brengt ieder jaar aan de in art. 27 doel.. 
bedoelde ledenvergadering verslag uit omtrent de ad Het houden van gele 
ministratie en het beheer van de penningmeester. 

# 
het verkopen van ste 

De kommissie kontroleert eenmaal per drie maanden einden moet tot het  
boeken en kas van de penningmeester en van de Vera perkt blijven. 
koopCeatrale enz. en verifieert het in artiekel 34 be E. DE 
doelde driemaandeliks overzicht aan het Hoofdbestuur. 

Art. 36, Wanneer een afdeli 
Jaarliks in de maand Februarie wordt een ledenverp kan zij daarmee afzor 

gadering gehouden, 'waar de jaarverslagen van sekretaris seren. Telt zij meer d 
en penningmeester worden uitgebracht en besproken moet zij daarmee af 
met het rapport van de hiervoor genoemde kommissie ganiseren. 

is de verhouding van kontrole. 
Tevens wordt op deze vergadering de begroting vast meisjes zo, dat de klei 

gesteld en heeft de bestuursverkiezing plaats. telt, dan wordt het v 
horde gesplitst. 

Art. 37. 
De afdelingen zenden van hun maandprogramma's of De Rode Valken voi 

afdelingsmededelingsblaadjes twee eksemplaren aan het Valkentroepen. De ho: 
Hoofdbestuur ter kennisname. meisjeshorden. Een h 

Een vijfde deel van het aantal leden van een afdeling , dan 6 en niet meer 
heeft het recht een huishoudelike vergadering voor de Rode Valkenhorden v 
afdeling aan te vragen bij het I)ageliks Bestuur, met Zijn er meer dan 16 
omschrijving van redenen en vermelding van de aan de deze gesplitst. Meerde 
orde te stellen onderwerpen, aan welk verzoek gevolg vormen een stam. 
moet worden gegeven binnen 6 weken na aanvrage. Het 
aantal leden-, dat deze aanvrage kan doen moet minstens De leiding van een 10 bedragen. - 

- of leidster, van een trc 
- Art. 38. Van een stam bij ee: 

Indien een afdeling haar finansiële verplichtingen - wezen voor horde, 
jegens het Hoofdbestuur gedurende drie maanden niet kunnen - worden  Rod  
nakomt, kan de toezending van de ledenorganen worden A.J.C., leden van de S, 
geschorst. - - - - -- - - - aangesloten vakbond. 

20 



Art. 38a. 
Voor de uitgave van propaganda en andere geschrif 

ten heeft de afdeling de toestemming van het Hoofd 
bestuur nodig. 

Alle transakties van koop en verkoop van onroerende 
goederen behoeven de goedkeuring van het Hoofd 
bestuur, als ook het aangaan van verplichtingen voor 
het inrichten en eksploiteren van een jeugdhuis, van 
een vaste kampeerplaats of soortgelijke inrichtingen 
en het aangaan van geldleningen, ongeacht voor welk 
doel. 

Het houden van geldinzamelingen, verlotingen,  bazars,  
het verkopen van steunbonnen voor plaatselike doek 
einden moet tot het gebied van de eigen afdeling be-
perkt blijven. 

E. DE RODE VALKEN. 
Art. 39. 

Wanneer een afdeling 6 leden van 12-16 jaar telt, 
kan zij daarmee afzonderlik Rode Valkenwerk organk 
seren. Telt zij meer dan 16 leden van 12-16 jaar, dan 
moet zij daarmee afzonderlik Rode Valkenwerk or-
ganiseren. 

Is de verhouding tussen de aantallen jongens en 
meisjes zo, dat de kleinste groep toch meer dan 4 leden 
telt, dan wordt het werk in een jongens en meisjes 
horde gesplitst. 

Art. 40. 
De Rode Valken vormen Rode Valkenhorden en Rode 

Valkentroepen. De horden zijn  verdeeld in jongens en 
meisjeshorden. Een horde mag als regel niet minder 
dan 6 en niet meer dan 16  Rode Valken tellen. De 
Rode Valkenhorden van een afdeling vormen een troep. 
Zijn er meer dan 16 horden in een troep, dan wordt 
deze gesplitst. Meerdere troepen in een zelfde afdeling 
vormen een stam. 

Art. 41, 
• De leiding van een horde berust bij een hordeleider 
of leidster, van een troep bij een troepleider of leidster. 
Van een stam bij een stamleider of leidster. Aange 
wezen voor horde, troep of stamleider of leidster 
kunnen worden Rode Wachten en C4eden van de 
ALJ.C., leden van de S.D.A.P. of van een bij  het N.V.V. 
aangesloten vakbond. 

overzicht gegeven, dat 
kontrolekommissie ja 

kommissie van kontrole 
nde uit drie personen, 
plaatslike afdeling of 
dr de Bestuurdersbond  
an  moderne vakbonden 
der A.J.C. 
aar aan de in art. 27 
Lag uit omtrent de ad 

penningmeester. 
maal per drie maanden 
leester en van de Ver 
het in artiekel 34 be 
aan het Hoofdbestuur. 

ie wordt een Iedenver 
verslagen van sekretaris 
gebracht en besproken 
r genoemde kommissie 

dring de begroting vast 
:iezing plaats. 

1 maandprogramma's of 
ree eksemplaren aan het 

leden van een afdeling 
e vergadering voor de 
I)ageliks Bestiur, met 

.-melding van de aan de 
LU welk verzoek gevolg 
veken na aanvrage. Het  
an  doen moet minstens 

nansiële verplichtingen 
nde drie maanden niet 
Ie: ledenorganen worden 



Naast het tweejaar 
matig weerkerende R 
houden, die over pr 
legenheden van het Ro 

Voor in groepen 
volgende bepalingen: 
a. Elke groep heeft 1 
b. De Troepleiders 

het federatiebestut 
Dageliks Bestuur. 

C. De Troepraad wijs 
ders aan, waarbij 
inbegrepen. 

d, De Hordeleiders ei 
worden op voordr 
Groepsbestuur, de 
Troepraad door he 
op voordracht van 
het Federatiebestui 

e. Het algemeen wer 
goedkeuring van h 

Ter bevordering vai 
elke gewestelike  fed  
Valkenleiding, in ove 
aangewezen een gewe 
lid is van het gewest 

F. RC  

Zodra een afdeling 
wordt een afzonderlik 

De door de Rode 'W 
Afdelingsbestuur en 
het Dageliks Bestuur 
Wachten. De afde1in 
zitter van de Rode V 

De leden van een horde kiezen uit hun midden de 
assistenthordeleider. 

Naast de hordeleider of leidster kan in een horde 
worden aangewezen een reservehordeleider of leidster. 

Art. 42, 

De aanwijzing  tot hordeleider of leidster, reserve 
hordeleider of leidster, troepleider of leidster geschiedt 
door het afdelingsbestuur op voordracht van de troep 
raadsvergadering. Bij  meningsverschil beslist de Cen 
trale Rode Valkenleiding na gedaan onderzoek. De 
Rode Valken hebben het recht, na gepleegd overleg 
met de Troepleider of leidster, de hen toegewezen 
hordeleider of leidster na een proeftijd  van twee 
maanden te weigeren. 

Art. 43. 
Voor het Rode Valkenwerk bestaat een Troepraad. 

Deze wordt gevormd door de Horde en Troepleiders 
en leidsters en de door de Rode Valken verkozen 
assistent hordeleiders en leidsters. De reservehorde 
leiders en leidsters hebben eveneens zitting in de troep 
raad, maar oefenen geen stemrecht uit, 

De Troepraad wijst uit de Horde en Troepleiders of 
leidsters 1 van het aantal afdelingsbestuursleden aan als 
vertegenwoordiging van de Rode Valken. De Troep 
leider is ambtshalve bij  deze J. inbegrepen. 

De Troepraad heeft de dagelikse en praktiese leiding 
van het R,V,werk. Maandprogramma's worden aan het 
afdelingsbestuur ter goedkeuring voorgelegd. Het Dage 
liks Bestuur van het afdelingsbestuur heett steeds recht 
van toegang tot de Troepraadsvergaderingen. 

De troepleider of leidster is voorzitter van de Troep 
raad. Naast de Troepraad bestaat als afzonderlike in 
stantie de horde en troepleidersvergadering. 

Art. 44. 

Er bestaat een Rode Valkenledenvergadering, waar 
het Rode Valkenwerk wordt besproken, voorstellen 
kunnen worden gedaan aan Troepraad of afdelings 
bestuur, het Rode Valkenwerk betreffende, het jaar-
verslag van het Rode Valkenwerk wordt besproken, enz. 

De Troepleider of leidster is voorzitter(ster) van de 
Rode Valkenledenvergadering. 
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n uit hun midden de Art. 45. 

ter kan in een horde Naast het tweejaarliks A.J.C.kongres worden regeb 

hordeleider of leidster. matig weerkerende Rode Valkenleiderskonferenties ge 
houden, die over praktiese en organisatoriese aange 
legenheden van het Rode Valkenwerk hebben te beslissen. 

r of leidster, reserve Art. 46. 
r of leidster geschiedt 
)rdraeht van de troep Voor in groepen gesplitste afdelingen gelden de 

rschil beslist de Cen volgende bepalingen: 
a. Elke groep heeft haar eigen Rode Valkentroep, edaan onderzoek. De 

na gepleegd overleg b. De Troepleiders en Stmleiders  hebben zitting in 

de hen toegewezen het federatiebestuur. De Stamleider is lid van het 
, 

proeftijd van twee Dageliks Bestuur. 
C. De Troepraad wijst 3  van het aantal groepsbestuur- 

ders aan, waarbij de Troepleider ambtshalve is 
inbegrepen. 

estaat een Troepraad. d, De Hordeleiders en reservehordeleiders en leidsters 

[orde' en Troepleiders worden op voordracht van de Troepraad door het 

ode Valken verkozen Groepsbestuur, de Troepleider op voordracht van de 

rs. De reservehorde Troepraad door het Federatiebestuur. de Stamleider 

ms zitting in de troep op voordracht van de troepleidersvergadering door 

ht  uit. het Federatiebestuur aangewezen.  

de en Troepleiders of C. Het algemeen werkplan der troepen wordt aan de 
sbestuursleden aan als goedkeuring van het Federatiebestuur onderworpen. 

e Valken. De Troep Art. 46a. 
ibegrepen. 
se en praktiese leiding Ter bevordering van het Rode Valkenwerk wordt in 

nina's worden aan het elke gewestelike federatie door de Centrale Rode 

voorgelegd. Het Dage Valkenleiding, in overleg met het gewestelik bestuur 

Luur heelt steeds recht aangewezen een gewestelik tamleider, die ambtshalve 

ergaderingen. lid is van het gewestelik bestuur. 

orzitter van de Troep 
t als afzonderlike in F. RODE WACHTEN. 

rergadering. Art. 47. 
Zodra een afdeling 10 leden van 16 tot 21 jaar telt 

wordt een afzonderlike groep Rode Wachten gevormd. 
edenvergadering, waar 
)esproken, voorstellen Art. 48, 
oepraad of af de1ings De door de Rode Wachten aangewezen leden van het 
betreffende, het jaar, Afdelingsbestuur en eventueel de verdere leden van 
wordt besproken, enz. het Dageliks Bestuur vormen het bestuur van de Rode 

,00rzitter(ster) van de Wachten. De afdelingsvoorzitter is ambtshalve voor 
zitter van de Rode Wachten. 
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Art. 49 vaardigden, die in ee 
De Rode Wachten hebben geen afzonderlike fondsen. den gekozen en van 

De afgevaardigden zi 
Afgevaardigden km 

G. GEWESTELIKE FEDERATIES. Een afdeling, die 
Art. 50. meer dan drie maand 

H.B., kan niet op he 
Het land is in 7 gewesten verdeeld. 

Gewest I. Friesland.  
II. Groningen en Drente. De reis en verbi  

III. Overijsel en Gelderland. worden omgeslagen o'  
IV. NoordHolland en Utrecht. De penningmeesten 
V. ZuidHolland. hun afdeling een afg  

VI. Zeeland en Brabant. aandeel hunner af  deli 
VII. Limburg. de algemene pennin 

Afwijkingen van deze indeling worden door het gezonden. 
Hoofdbestuur in overleg met de betrokken afdelingen Een afdeling met 1( 
en de gewestelike besturen vastgesteld. Amsterdam, vergoeding voor 1 af 
Den Haag en Rotterdam vormen zelfstandige federaties. voor 2 afgevaardigder 

De nadere regeling van het instituut ,,Gewestelike vaardigden, van bove 
Federaties" is geschied bij afzonderlik ,,Reglement voor digden. 
de Gewestelike Federaties", Meerdere afgevaar 

ning van de afdeling. 
H. ALGEMENE LEDEN EN DONATEURS; Het Kongres stelt 

digden te vergoeden 
Art. 51. 

Algemeen lid zijn zij, die lid van de A.J.C. zijn en 
in een plaats wonen, waar geen afdeling is gevestigd Iedere vertegenwoo: 
en niet wensen te behoren tot de naastbijge1ege af zoveel stemmen uit 
deling. Zij staan onder rechtstreeks bestuur van het bedraagt, waarvoor 
Hoofdbestuur, terwijl hun kontributie bedraagt ƒ 6, die Januarie voorafgaand 
in vier driemaandelikse termijnen  van ƒ 1.50 wordt 
geïnd. I 

Art. 52. Voorstellen, welke 
Ter versterking der finansiële kracht der afdelingen worden, moeten dooi 

en ter meerdere bekendmaking van doel en streven der H.B. vastgestelde dati 
A.J.C., is de gelegenheid opengesteld donateur der sekretaris en moeten 
A.J.C. te worden, vijf afdelingen wordei 

I. KONGRES. 
Een buitengewoon I 

Art. 53. minstens 20 afdelinge 
De afdelingen zenden naar het kongres hun afge nodig acht. 
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vaardigden, die in een huishoudelike vergadering wor,  
afzonderlike fondsen. den gekozen en van een geloofsbrief worden voorzien. 

De afgevaardigden zijn voorzien van blanko mandaat. 
Afgevaardigden kunnen zijn leden en bestuursleden. 

DERATIES. Een afdeling, die bij de aanvang van het kongres 
meer dan drie maanden kontributieschuld heeft aan het 
H.B., kan niet op het kongres vertegenwoordigd zijn. 

eeld. 
Art. 54. 

rland. i De reis en verblijfkosten van de afgevaardigden 
1 worden omgeslagen over alle leden van de A.J.C. 

Utrecht. 1 
De penningmeesters der afdelingen onverschillig of 

t. 
hun afdeling een afgevaardigde zond, zorgen dat het 
aandeel hunner afdeling in deze kosten na opgaaf van 
de algemene penningmeester aan deze wordt toe 

ig worden door het gezonden. 
betrokken afdelingen Een afdeling met 100 of minder leden heeft recht op 

$tgesteld. Amsterdam, vergoeding voor 1 afgevaardigde, van 100 tot 300 leden 
zelfstandige federaties. voor 2 afgevaardigden, van 300-500 leden voor 3 afge 
Lnstituut ,,Gewestelike vaardigden van boven de 500 leden voor 5 a1gevaar 
erlik ,,Reglement voor digden. 

Meerdere afgevaardigden komen geheel voor reke 
ning van de afdeling. 

J DONATEURS; Het Kongres stelt het bedrag der aan de afgevaar,  
digden te vergoeden verblijfkosten vast. 

van de A.J.C. zijn en Art. 55. 
afdeling is gevestigd Iedere vertegenwoordigende afdeling heeft het recht 

de naastbijgelegeii af zoveel stemmen uit te brengen als het aantal leden 
eeks bestuur van het bedraagt, waarvoor op de zegelstaat van de maand 
)utie bedraagt ƒ 6, die Januarie voorafgaande aan het kongres is afgerekend. 
en van f 1.50 wordt 

Art. 56. 
Voorstellen, welke op het kongres behandeld zullen 

kracht der afdelingen worden, moeten door een afdeling vóór de door het 
n doel en streven der H.B. vastgestelde datum zijn ingediend bij  de algemene 

gesteld donateur der sekretaris en moeten op het kongres door minstens 
vijf afdelingen worden ondersteund. 

s. Art. 57. 
Een buitengewoon kongres kan gehouden worden als 

minstens 20 afdelingen zulks wensen of het H.B. het 
et kongres hun -afge nodig acht. 
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K. LEIDERSBLAD. De vakbonds4eden 

Ar!. 58. karnpfondsbijdrage. 
De afrekening van 

Door de A.J.C. wordt uitgegeven een leidersblad. de gewone maandstaa 
In de kosten voor de uitgave wordt door de afdelingen De gelden van het 
bijgedragen door middel van verplichte abonnementen penningmeester van 
a ƒ 0.081 per nummer. De afdelingen zijn verplicht overige gelden beheer 
van dit leidersblad een minimum aantal te betrekken Het aankopen of in 
en wel volgens onderstaande schaal: terreinen, alsmede he 
Afdelingen tot 75 leden 5 abonnementen, inrichtingen kan doo 

200 10  grijpen na goedkeurin 
500 ,, 15  deze terreinen en  inn  

1000 ,, 20  in beheer komen van 
boven 1000 ,, 30 

Bovendien krijgt iedere afdeling twee abonnementen M. VER gratis. 

L. KAMPFONDS. 
Er bestaat een ven 

Art. 59. doel is: Iste het jeu 
Er bestaat een kampfonds van de A.J.C. Het doel gemakkelik beschikbaa 

is het wandelen en kamperen te bevorderen en daaraan ruimste zin, die vooi 
leiding te geven, voeding en ontwikkelii 

Dit wordt nagestreefd in het algemeen door monde 2de door de op deze 
linge en schriftelike voorlichting te verschaffen en in komsten te vermeerdei 
het biezonder door het houden van leiderskursussen in het geven, van proser 
wandelen en kamperen; door het beschikbaar stellen ook van de afdelingsk 
van kampeer en wandelbenodigdheden, door het stich De administratie var, 
ten van kamphuizen en nachtverblijven voor de jeugd, heel afgescheiden van 

De gelden worden verkregen door: stratie gevoerd. 
a. vrijwillige  bijdragen van afdelingen, leden en buiten 

staanders; N. CENTR 
b. de opbrengst van uitgaven ten bate van het Kamp 

fonds; 
C. de opbrengst van het door de leden naast het Er bestaat een Cen 

kontributiezegel te plakken kampfondszegel; Deelnemen kunnen 
L andere baten. personen bedoeld in  ax  

Het besluit om over te gaan tot het plakken van De ingelegde gelden 
het kampfondszegel moet worden genomen op een middel van de A.J.C. 1 
ledenvergadering met van het aantal uitgebrachte name aan bijeenkomsi 
geldige stemmen der leden en te voren aan alle leden boeken of tijdschriften 
per konvokatie zijn bekend gemaakt. De Rode Valken verkoopcentrale der A 
nemen eventueel zodanig besluit, onafhankelik van de De nadere regeling 
Rode Wachten. stellen reglement van 

26 



AD. De vakbonds4eden betalen uit eigen middelen die 
kampfondsbijdrage. 

- De afrekening van het kampfondszegel geschiedt op 
even een leidersblad. de gewone maandstaat. 
dt door de afdelingen De gelden van het kampfondszegel worden door de 
plichte abonnementen penningmeester van het H.B. afgescheiden van de 
elingen zijn verplicht overige gelden beheerd. 
i aantal te betrekken Het aankopen of in erfpacht verwerven van kampeer- 
tal: terreinen, alsmede het daarop vestigen van kampeer 
)onnementen. 1 inrichtingen kan door de afdelingen slechts plaats 

grijpen na goedkeuring van het Hoofdbestuur, terwijl 
deze terreinen en inrichtingen in eigendom, eventueel 
in beheer komen van het Kampfonds der A.J.C. 

twee abonnementen M. VERKOOPCENTRALE.  

DS  Art. 60. 
Er bestaat een verkoopcentrale van de A.J.C. Het 

doel is: Iste het jeugdwerk te bevorderen door bet 
de A.J.C; Het doel gernakkelik beschikbaar stellen van hulpmiddelen in de 

evorderen en daaraan ruimste zin, die voor de algemene en alzijdige op 
voeding en ontwikkeling der leden nuttig kunnen zijn, 

lgemeen door monde 2de door de op deze artiekelen te maken winst, de in 
te verschaffen en in komsten te vermeerderen van de Centrale kas en door 

in leiderskursussen in het geven van prosenten aan de kopende afdelingen 
t beschikbaar stellen ook van de afdelingskassen. 
heden, door het stich De administratie van deze verkoopcentrale wordt ge 
dijven voor de jeugd. heel afgescheiden van de eigenlike verenigrngsadmmu 
oor: stratie gevoerd. 
agen, leden en buiten 

N. CENTRAAL SPAARFONDS. 
t bate van het Kamp 

4 Art, 61. 
de leden naast het 7 Er bestaat een Centraal Spaarfonds van de A.J.C. 

ampfondszègel; Deelnemen kunnen alle leden, bestuursleden en de 
personen bedoeld in art. 14 van dit Reglement. 

tot het plakken van De ingelegde gelden kunnen als regel alleen door 
m genomen op een middel van de A.J.C. besteed worden, hetzij voor deeh 

aantal uitgebrachte name aan bijeenkomsten,  voor het aanschaffen van 
voren aan alle leden boeken of tijdschriften of voor andere artiekelen in de 
kt. De Rode Valken verkoopcentrale der A.J.C. verkrijgbaar. 
onafhankelik van de De nadere regeling geschiedt bij afzonderlik vast te 

stellen reglement van het Centraal Spaarfonds 
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0. STEMMEN. 
Art. 62. 

Overal waar in de A.J.C. gestemd moet worden 
gelden de volgende bepalingen, tenzij elders in dit 
Reglement uitdrukkelik anders is bepaald: 

a. Stemmingen over - personen moeten schriftelik 
plaats hebben. 

Iedere kandidaat, die de volstrekte meerderheid van 
de uitgebrachte geldige stemmen heeft verkregen, is 
gekozen, tenzij meer kandidaten, dan er plaatsen te 
vervullen zijn, de volstrekte meerderheid van de uit 
gebrachte geldige stemmen op zich hebben verenigd. 

In dit geval zijn zij gekozen, die de meeste stemmen 
hebben behaald. Zo geen voldoend aantal kandidaten 
de volstrekte meerderheid heeft verkregen wordt een 
herstemming gehouden tussen de kandidaten, die na 
de met volstrekte meerderheid verkozenen de meeste 
stemmen op zich hebben verenigd, met dien verstande, 
dat de herstemming plaats heeft over hoogstens twee 
maal zo veel kandidaten, als er plaatsen te ver-
vullen zijn. 

Staken de stemmen, dan beslist het lot. 
b. Over zaken kan mondeling of met hand opsteken 

worden gestemd.. 
Een voorstel is aangenomen bij meerderheid van de 

uitgebrachte geldige stemmen. Bij staking van stem 
men is het voorstel verworpen. 

c. Alleen aanwezige personen nemen aan een stem-,  
ming deel. Stemmen van onwaarde en blanko stemmen 
worden niet tot de geldige stemmen gerekend. 

P. SLOTBEPALINGEN. 
Art. 63. 

Voorstellen, wijzigingen in statuten of reglementen 
betreffende, welke op het kongres behandeld zullen 
worden, moeten door het H.B. of een afdeling zo tijdig 
worden ingezonden, dat ze tegelijk met de andere 
kongresvoorstellen kunnen worden gepubliseerd. 

Art. 64. 
In gevallen waarin het Reglement niet voorziet, 

beslist het Hoofdbestuur. 
Art, 65. 

Het Reglethent, treedt iniwerkiig 1 F.ehruaie 1926.. 
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Reglement voor 

De gewesten hebben 
a. het bevorderen vat 

in de afzondenlike 
* b, het bevorderen van 

afdelingen onderlinl 
c het voeren van de 

het gewest, waar nc 
einde tot het oprici 

d, het Hoofdbestuur 
algemene leiding. 

De middelen daartoe 
in art. 3 van de Statut 
het aanwenden daarv 
keuring van het D.B. 

De aanstelling van bi 
geschiedt door de Vere 
wordt gedaan door 
voorstel met het Ge 
gepleegd. 

De salariëring der I 
leiders geschiedt door 

Het Hoofdbestuur di 
minstens deel bij 
federatiebestuur de we 
van de bezoldigde. 

Het gewestelike  fed  
gewestelike vergaderini 
a. voorzitter, aangewe 

stuur; 
b. 6 leden welke een 

tot Maart en tersto 
De bezoldigde gewe 

halve lid van het gew 
De functies van se: 

verenigbaar. . . 



Reglement voor de Cewestelike Federaties 
estemd moet worden, 

tenzij elders in dit Art. 1. 
is bepaald: De gewesten hebben tot taak: 
n moeten schriftelik a. het bevorderen van een opgewekt verenigingsleven 

in de afzonderlike afdelingen; 
rekte meerderheid van ! b het bevorderen van een krachtige samenwerking der 
m heeft verkregen, is afdelingen onderling; 
a, dan er plaatsen te c het voeren van de propaganda in die plaatsen van 
erderheid van de uit het gewest, waar nog geen afdeling gevestigd is, ten 
zich hebben verenigd, einde tot het oprichten van een afdeling te komen; 
[ie de meeste stemmen d. het Hoofdbestuur bij te staan bij het geven van 
end aantal kandidaten algemene leiding. 

verkregen wordt een Art. 2. 
Ie kandidaten, die na 
verkozenen de meeste De middelen daartoe zijn geen andere dan omschreven 

d met dien verstande in art, 3 van de Statuten, met dien verstande, dat voor 

t over hoogstens twee 
het aanwenden daarvan kennisgeving aan en goed 

er te ver plaatsen keuring van het D.B. van het Hoofdbestuur nodig is. 

Art. 3.  
it  het lot. De aanstelling van bezoldigde gewestelike bestuurders 
of met hand opsteken geschiedt door de Verenigingsraad. Het voorstèi daartoe 

wordt gedaan door het Hoofdbestuur, over welk 
ij meerderheid van de voorstel met het Gewestelik Bestuur overleg wordt 
Bij staking van stern gepleegd. 

De salariëring der bezoldigde gewestelike federatie 
nemen aan een stem leiders geschiedt door het Hoofdbestuur. 

de en blanko stemmen Het Hoofdbestuur draagt in de te maken kosten voor 
men gerekend. minstens 1 deel bij en regelt met het gewestelike 
NGEN federatiebestuur de werkzaamheden en de rechtspositie 

van de bezoldigde. 
atuten of reglementen Art. 4. 
gres behandeld zullen Het gewestelike federatiebestuur, gekozen door de 
F een afdeling zo tijdig gewestelike vergadering, bestaat uit: 
gelijk met de andere a. voorzitter, aangewezen uit en door het Hoofdbe 
en gepubliseerd. stuur, 

b. 6 leden welke een jaar zitting hebben, van Maart 

ement niet voorziet, tot Maart en terstond herkiesbaar zijn; 
De bezoldigde gewestelike federatiêleider is ambts 

halve lid van het gewestelike federatiebestuur. 
De functies van sekretaris en penningmeester zijn 

hg:l Februarie 1926- verenigbaar.  

23. 



Ter bevordering van het Rode Valkenwerk wordt in 
elke gewestelike federatie door de Centrale Rode De kosten van het ' 

Valkenleiding, in overleg met het gewestelik bestuur moeten worden bestre 
aangewezen een gewestelik stamleider, die ambtshalve gewestelike federaties. 
lid is van het gewestelik bestuur. 

Art. 5 De reis en verblij 
De gewestelike vergadering bestaat uit afgevaardigden worden omgeslagen o 

De penningmeesters Va der afdelingen. 
Afdelingen met minder dan 25 leden hebben recht hun afdeling een afge 

op I afgevaardigde, aandeel hunner afdelin 
die met 25 tot 50 leden op 2, de gewestelike pennin 

gezonden. die met 50 tot 100 op 3 
die met meer dan 100 leden hebben recht op één 

afgevaardigde voor elke 50 leden. De gewestelike best 
Elke afgevaardigde heeft recht op één stem. gang op alle bijeenkon 

lingen van het gewest 
Art. 6. hebben het recht er h 

De gewestelike vergadering komt minstens tweemaal 
per jaar bijeen  en verder zo dikwijls als nodig is naar 
het oordeel van het gewestelike federatiebestuur. Indien het Hoofdbe 

Wanneer 3 afdelingen gezamenlik met omschrijving gewestelike federatiebe 
van redenen en vermelding van de aan de orde te treedt, heeft het ge 
stellen onderwerpen een gewestelike vergadering aan steeds aan het oordeel 
vragen, moet het gewestelike federatiebestuur daaraan werpen, totdat het een 
binnen 6 weken na ontvangst van de aanvraag voldoen, uitspraak heeft gedaan. 

Art. 7. 
Op de Maartvergadering worden de zomerwerk In gevallen, waarin 

beslist het Hoofdbestui zaamheden vastgesteld en heeft bestuursverkiezing 
plaats; op de Septembervergadering worden de winter 
programma's vastgesteld. Voor zomer en winterpro Dit Reglement treedt 
gramma's kunnen de afdelingen voorstellen indienen. 

Art. 8. 
De inkomsten van het gewest bestaan uit: Reglement voor h 

a. een kontributieafdracht van de. leden van het 
gewest van 1 cent per lid en per week. 

b. een toeslag van het H.B. op deze kontributie Er bestaat een Cent 
van 50 pCt. 

c. andere baten. 
Bij het aanstellen van een bezoldigde leider van het Spaarders kunnen zijn 

gewest wordt een afzonderlike regeling getroffen, die en personen boven 21 
rekening, houdt met het verschil in draagkracht der Huishoudelik Reglemeni 
afdelingen in' verband met hun grootte. . 

A.J.C.werk deelnemen. 
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Art. 9. 
De kosten van het werken der gewestelike federaties 

moeten worden bestreden uit de kasmiddelen van de 
gewes±elike federaties. 

Art, 10. 
De reis en verblijfkosten van de afgevaardigden 

worden omgeslagen over alle leden van het gewest. 
De penningmeesters van de afdelingen, onverschillig of 
hun afdeling een afgevaardigde zendt, zorgen, dat het 
aandeel hunner afdeling in deze kosten na opgave van 
de gewestelike penningmeester aan deze wordt toe 
gezonden. 

Art. 11, 
De gewestelike bestuurders hebben recht van toe 

gang op alle bijeenkomsten en vergaderingen in afde% 
lingen van het gewest, waarvoor zij zijn gekozen, en 
hebben  ht  recht er het woord te voeren. 

Art, 12. 
Indien het Hoofdbestuur van mening is, dat het 

gewestelike federatiebestuur in zijn rechten en plichten 
treedt, heeft het gewestelike federatiebestuur zich 
steeds aan het oordeel van het Hoofdbestuur te onder 
werpen, totdat het eerstvolgend kongres in het geschil 
uitspraak heeft gedaan. 

Art. 13. 
In gevallen, waarin dit Reglement niet voorziet, 

beslist het Hoofdbestuur. 
Art. 14. 

Dit Reglement treedt in werking 1 Februarie 1926, 

bestaan uit: Reglement voor het Centraal Spaarfonds 
i de leden van het 

per week. Art. 1. 
op deze kontributie Er bestaat een Centraal Spaarfonds van de A.J.C. 

Art. 2. 
oldigde leider van het Spaarders kunnen zijn leden en bestuurders der A.J.C. 
regeling getroffen, die en personen boven 21 jaar, bedoeld in art. 14 van het 
il in draagkracht der Huishoudelik Reglement van de A.J.C., die nog aan het 
rootte. A.J.C.werk deelnemen. 
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Art: 3 
Ingelegd kan worden elk bedrag, dat echter meteen 

op het spaarboekje aangetekend moet worden en voor 
ontvangen getekend door de spaargeidbeheerder. 

An, 4. 
Ingevulde bedragen zonder handtekening zijn ongeldig. 

Art, 5. 
Spaargelden kunnen als regel alleen door middel van 

de A.J.C. besteed worden, hetzij voor deelname aan 
bijeenkomsten en feesten, voor het aanschaffen van 
boeken of tijdschriften of voor andere artiekeien in de 
Verkoop,- Centrale der A.J.C. verkrijgbaar. 

Art, 6. 
Voor ieder spaarboekje is een inleggeld van 10 cent 

verschuldigd. Nieuwe boekjes ter vervanging van volle 
oude boekjes worden a 10 cent door de Centrale 
verstrekt, 

Art. 7. 
Behalve voor A.J.C.doeleinden kunnen spaargelden 

teruggegeven worden: 
a. bij ziekte; 
b. bij werkloosheid van de spaarder; 
c. bij bedanken als lid; 
d. in biezondere door het Hoofdbestuur te beoordelen 
gevallen. 

Art, 8. 
Iedere Maandag moeten de in de vorige week ge 

storte spaargelden enz, met de penningmeester van 
het H.B. worden verrekend. 

Art. 9. 
Aan afdelingen, waar deelnemers aan het Centraal 

Spaarfonds zijn,  kunnen Jeugdwerkartiekelen in depot 
gegeven worden tot een waarde van een door de 
penningmeester van het H.B. te bepalen deel del' door 
de spaarders dier afdeling ingelegde spaargelden. 

Art. JQ. 
Het eventuele spaarsaldo van leden, die ;de A.J.C. 

verlaten, dat niet binnen een jaar na uittreding is op 
gevraagd, vervalt aan het Kampfonds der A.J.C. 
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