
STATUTEN, 
van de Nationale Organisatie van Anti- 
revolutionaire Jongeren Studieclubs 

Hoofdstuk I. 

ALGEMENE BEPALINGEN. 
Artikel 1. - In de constituerende vergadering te Utrecht, den 
14den  October  1946 gehouden, hebben de daar vertegenwoordigde 
Antirevolutionaire Jongeren Studieclubs in Nederland - zich ver-
enigd in een organisatie, die den naam draagt: ,,Nationale Or-
ganisatie van Antirevolutionaire Jongeren Studieclubs" 
(A.R.J.O.S.). 

Artikel 2. - De Nationale Organisatie rust op de gemeenschap-
pelijke erkentenis van de staatkundige beginselen, die zijn 
neergelegd in het Program van Beginselen der Georganiseerde 
Antirevolutionaire Partij. 

Artikel 3. - De Nationale Organisatie stelt zich ten doel onder 
de jongeren van Antirevolutionairen huize de kennis van en de 
liefde voor de beginselen en het doel der Antirevolutionaire 
Partij te bevorderen. 

Artikel 4. - Zij tracht dit doel te bereiken door: 
1. te bevorderen, dat de studieclubs regelmatig werkvergaderin-

gen houden, die zijn gewijd aan de geregelde studie van de 
staatkundige en maatschappelijke vraagstukken in het licht 
der Antirevolutionaire beginselen; 

2. het uitgeven van studieschetsen; 
3. het geven van principiële voorlichting in ,,Nederlandsche 

Gedachten", het officiële orgaan der Antirevolutionaire Partij, 
haar Propaganda- en haar Jongeren Studieclubs en/of in een 
eigen periodiek; 

4. toogdagen en openbare vergaderingen te organiseren; 
5. alle andere wettige middelen, welke daartoe dienstig kunnen 

zijn. 

Hoofdstuk  II.  

VAN DE STUDIECLUBS. 
Artikel 5. - Tot de Nationale Organisatie kunnen worden toe-
gelaten studieclubs, wier grondslag en doel zijn als omschreven 
in de artikelen 2 en 3 dezer Statuten en die verklaren zich te 
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onderwerpen aan de Statuten, reglementen en wettige besluiten 
der Nationale Organisatie. 

Artikel 6. - De toelating geschiedt door het bestuurder Nationale 
Organisatie. Het doet van de toelating of van  dc  weigering schrif-
telijk mededeling aan de studieclub, die zich daartoe aanmeldde, 
alsmede aan de provinciale , stedelijke en streekverbanden, in 
welker ressort die studieclub is gevestigd. In geval van weigering 
is de mededeling met redenen omkleed. 

Artikel 7. - Indien het bestuur de toelating weigert, heeft de 
afgewezen studieclub recht van beroep op de eerstvolgende al-
gemene vergadering der Nationale Organisatie. 

Artikel 8. - De aangesloten studieclubs zijn verplicht te voldoen 
aan haar geldelijke verplichtingen jegens de Nationale Organisa-
tie en jegens de provinciale, stedelijke en streekverbanden, waar-
toe zij behoren. 
Artikel 9. - De aansluiting bij de Nationale Organisatie eindigt: 

1. door schriftelijk bedanken bij haar bestuur, hetgeen niet ont-
slaat van de verplichting de financiële bijdrage voor het lo-
pende jaar te voldoen; 

2. door royement door haar bestuur wegens handelen in strijd 
met de Statuten, reglementen of wettige besluiten van de 
Nationale Organisatie of van de provinciale, stedelijke of 
streekverbanden, waartoe de studieclub behoort, of omdat 
het lidmaatschap geen reden van bestaan meer heeft. 

Artikel 10. - Een beslissing tot royement wordt schriftelijk aan 
de geroyeerde studieclub medegedeeld, alsmede aan de provin-
ciale, stedelijke en streekverbanden, in walker ressort die studie-
club is gevestigd. De beslissing is met redenen omkleed. De ge-
royeerde studieclub heeft recht van beroep op de eerstvolgende 
algemene vergadering. 

Artikel 11. - 
1. De studieclubs zijn bevoegd haar eigen reglementen vast te 

stellen en te wijzigen, maar zij zijn verplicht de vastgestelde 
reglementen en wijzigingen ter kennis te brengen van het 
bestuur der Nationale Organisatie. 

Artikel 12. - Indien een studieclub niet zelf een reglement vast-
stelt, worden haar inrichting en haar werkzaamheden beheerst 
door het in de bijlage van deze Statuten opgenomen reglement. 

Hoofdstuk M. 

VAN HET BESTUUR. 
Artikel 13. - Het bestuur bestaat uit tenminste 17 leden: 
I. een voorzitter, in functie gekozen door de algemene vergade- 

ring uit een groslijst, welke wordt samengesteld: 
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a. uit een door het bestuur te stellen tweetal; 
b. aangevuld met candidaten, die door tenminste vijf aange-

sloten studieclubs worden voorgesteld; 
2. een secretaris, benoemd door het bestuur; 
3. tenminste 13 leden, aangewezen door de aangesloten studie-

clubs, behorende tot elk der in artikel 34, sub 1 en 2, dezer 
Statuten bedoelde provinciale en stedelijke verbanden; 

4. twee leden aangewezen door het Centraal Comité. 
De voorzitter wordt gekozen voor een periode van vijf  jaar, 
en is slechts éénmaal herkiesbaar. 

Artikel 14. - De provinciale en stedelijke verbanden wijzen  de 
leden van het bestuur, bedoeld in artikel 13 sub. 3, aan, op de 
wijze in hun reglementen bepaald. Zij zijn  echter gehouden ook 
secundi aan te wijzen. 

Artikel 15. - Het bestuur wijst uit zijn midden een tweeden 
voorzitter en een penningmeester aan, die met den voorzitter en 
den secretaris tezamen het dagelijks bestuur vormen. 

Artikel 16. - Het dagelijks  bestuur is belast met de voorbereiding 
van zaken, die behoren tot de bevoegdheid van het bestuur, 
alsmede met het afdoen van zaken, welker afdoening noodzakelijk 
of gewenst is en die niet van zodanig principiëlen of belangrijken 
aard zijn, dat zij aan de beslissing van het gehele bestuur zouden 
moeten worden onderworpen. 

Artikel 17. - Behoudens zijn verantwoordelijkheid aan de alge-
mene vergadering voor het gevoerde beleid, is het bestuur be-
voegd in naam der Nationale Organisatie te handelen, haar aan 
derden en derden aan haar te verbinden en haar in rechten te 
vertegenwoordigen, alsmede beslissingen te nemen in alle aan-
gelegenheden, waarin niet is voorzien door deze Statuten, door 
enig reglement of door een wettig besluit der algemene ver-
gadering. 

Artikel 18. - Het bestuur is gemachtigd, indien dat naar zijn 
oordeel noodzakelijk of gewenst is, de bezittingen der Nationale 
Organisatie en de exploitatie harer uitgaven in te brengen in een 
door de bestuursleden daartoe op te richten stichting of andere 
rechtspersoonlijkheid bezittende corporatie en daarvoor de sta-
tuten en reglementen vast te stellen, alsmede alle maatregelen 
te treffen, die terzake vereist mochten zijn. 

Studieschetsen en Periodiek 
Artikel 19. - Het bestuur draagt zorg, dat op regelmatige tijden 
studieschetsen worden samengesteld en gepubliceerd in het 
officiële orgaan ,,Nederlandsche Gedachten", en/of in een eigen 
periodiek, terwijl  het tevens bevordert, dat studieschetsen af-
zonderljk of gebundeld beschikbaar worden gesteld. 

Artikel 20. - Het bestuur regelt de wijze, waarop deelgenomen 
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wordt aan de redactie van het officiële orgaan ,,Nederlandsche 
Gedachten", of draagt zorg voor de redactie van een eigen 
periodiek. 

Hoofdstuk  IV.  
VAN DE ALGEMENE VERGADERING 

Artikel 21. - Eenmaal 's jaars komt de Nationale Organisatie in 
een algemene vergadering bijeen. Bovendien komt zij in 
algemene vergadering bijeen, zo dikwijls het bestuur zulks 
wenselijk acht of twee provincialé (stedelijke) verbanden daartoe 
een met redenen omkleed, schriftelijk verzoek bij  het bestuur 
indienen. Het bestuur is dan verplicht deze vergadering bijeen 
te roepen. 

Artikel 22. - Voorstellen voor de algemene vergadering worden 
gemotiveerd ingediend en door het bestuur ter kennis van de 
clubs gebracht. Zijn zij niet van het bestuur der Nationale Orga-
nisatie afkomstig, dan deelt dit bij  de ter kennisbrenging tevens 
zijn praeadvies mede. 

Toegang tot en stemrecht in de algemene vergaderingen 

Artikel 23. - Toegang tot de algemene vergaderingen der Na-
tionale Organisatie hebben alle leden der aangesloten studieclubs, 
de bestuursleden der Nationale Organisatie, de bestuursleden van 
de provinciale, stedelijke en streekverbanden, de leden van het 
Centraal Comité en zij, die door het bestuur zijn uitgenodigd. 
Het bestuur kan ook introductie toelaten of een algemene ver-
gadering openbaar doen zijn. 

Artikel 24. - Stemrecht komt toe aan de aangesloten studieclubs, 
die zulks uitoefenen door haar afgevaardigden. Iedere aangesloten 
studieclub brengt één stem uit. 

Zijn Artikel 25. - Stemmingen over zaken, geen personen betreffende, 
onale geschieden mondeling; stemmingen, die betrekking hebben op 
a een personen, schriftelijk. De voorzitter is bevoegd een mondelinge 
adere stemming te doen plaats vinden bij  zitten en opstaan. Blanco 

sta- stemmen gelden als te zijn van onwaarde. 
gelen 

Artikel 26. - Voorzover in deze Statuten niet anders is bepaald, 
worden in de algemene vergaderingen alle beslissingen genomen 
met volstrekte meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen. 
Staken over een voorstel de stemmen, dan wordt dat voorstel 

ijdefl geacht te zijn verworpen. Heeft bij de verkiezing bij eerste stem- 
et ming niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vindt 

eigen herstemming plaats tussen tenminste twee personen; die de hoogste 
a af- aantallen stemmen hebben verkregen. Bij  deze herstemming 

beslist de betrekkelijke meerderheid en bij gelijk aantal stemmen 
men is de jongste in jaren gekozen. 
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Hoofdstuk V. 

VAN DE GELDMIDDELEN. 
Artikel 27, - De Nationale Organisatie trekt haar inkomsten uit:  
1. bijdragen der aangesloten studieclubs, naar door de algemene Ai 

vergadering te stellen regelen; 1. 

2. subsidiën van het Centraal Comité; 
3. giften van organisaties, instellingen en personen; 
4. opbrengsten van verkochte uitgaven; 2. 
5. andere bronnen. 

Artikel 28. - Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.  Ax  
Voor de eerste maal loopt het tot en met 31 December 1948. P' 
Artikel 29. -. De begroting voor het komende boekjaar wordt Clx 

door het bestuur vastgesteld op voorstel van het dagelijks bestuur. W( 

Artikel 30: Jaarlijks worden door de algemene vergadering,  
Ai 

op voorstel van het bestuur, drie studieclubs aangewezen, wier 
ve 

gemachtigden de boekhouding en de rekening en verantwoording 
re 

over het afgelopen boekjaar controleren en met de daarop be-  Ax  
trekking hebbende bescheiden vergelijken. Deze gemachtigden 1.  
stellen tevens een onderzoek in. naar het financiële beleid. Zij 
brengen bij monde van hun rapporteur in de algemene verga- 
dering verslag uit omtrent al hun bevindingen en doen aan de 
algemene vergadering alle voorstellen, die zij  ten aanzien van 
een en ander nodig achten. 

Artikel 31. - De algemene vergadering beslist over het gevoerde 2.  
financiële beleid en omtrent het verlenen van décharge voor  3.  
het gevoerde beheer. 

Hoofdstuk  VI.  

VAN DE ONTBINDING DER NATIONALE ORGANISATIE. 

Artikel 32. - 
I. Tot ontbinding der Nationale Organisatie kan alleen worden 

besloten op voorstel van het bestuur of van tenminste veertig 
ten honderd der aangesloten studieclubs. 

2. Zulk een voorstel kan slechts in een algemene vergadering 
worden behandeld, indien het tenminste vijf  maanden vóór-
dien, vergezeld van het praeadvies van het Centraal Comité, 
ter kennis van de aangesloten studieclubs is gebracht. 

Artikel 33. - 
1. Een voorstel tot ontbinding is slechts aangenomen, indien 

ten minste drie vierde van het totale aantal uitgebrachte stem-
men zich er voor heeft verklaard. 

2. Het besluit tot ontbinding wijst tevens de liquidateuren en de 
bestemming van een eventueel batig saldo aan. 
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Hoofdstuk  VII.  
VAN DE PROVINCIALE, STEDELIJKE EN 

STREEKVERBANDEN. 
Artikel 34. - 
1. De bij de Nationale Organisatie aangesloten studieclubs in een 

provincie vormen een provinciaal verband, met dien verstande 
dat de aangesloten studieclubs in Noord-Brabant en Limburg 
tezamen één provinciaal verband vormen. 

2. De studieclubs in Amsterdam, 's-Gravenhage en Rotterdam 
vormen een stedelijk verband. - 

Artikel 35. - De studieclubs in een bepaalde streek van een 
provincie kunnen desgewenst met toestemming van het provin-
ciaal verband een streekverband vormen. De regeling daarvan 
wordt overigens aan de provinciale verbanden overgelaten. 
Artikel 36. - De inrichting der provinciale, stedelijke en streek 
verbanden wordt geregeld bij door henzelve vast te stellen 
reglementen. 

Artikel 37. - 
1. Overeenkomstig artikel 45, lid 2, van de partijstatuten, kan 

het bestuur van het Provinciaal Comité, van de Kamerkies-
kringcentrale, van de Statenkieskringcentrale of van de 
hulpcentrale, binnen welker ressort aangesloten studieclubs 
zijn georganiseerd in een provinciaal, stedelijk of streekver-
band, een van zijn leden benoemen tot gedelegeerde of raads-
man in het bestuur van dit verband. 

2. Deze gedelegeerde of raadsman heeft adviserende stem. 
3. Strekt een provinciaal of streekverband zich uit over het 

ressort van meer dan één comité of één centrale der Anti-
revolutionaire Partij, dan kan het bestuur van elk daarvan 
in het bestuur van dat verband een gedelegeerde of raadsman 
benoemen. 

Artikel 38. - De taak der provinciale, stedelijke en streekver-
banden omvat al wat binnen hun ressort den bloei en de uit-
breiding van het aantal der aangesloten studieclubs kan bevor-
deren. Daartoe wordt in haar reglementen mede aandacht ge-
schonken aan het onderling bezoek der aangesloten studieclubs. 

Hoofdstuk  VIII,  
SLOTBEPALINGEN. 

Wijziging der statuten 
Artikel 39. - In deze Statuten kan slechts wijziging worden ge-
bracht, indien een daartoe strekkend voorstel, tezamen met het 
praeadvies van het bestuur der Nationale Organisatie ten minste 
twee maanden vóór de algemene vergadering ter kennis van de 
aangesloten studieclubs is gebracht. 
Artikel 40. -_ Zulk een voorstel is slechts aangenomen, indien 
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tenminste twee derde van het totale aantal Uitgebrachte stemmen 
zich er voor heeft verklaard. 
Artikel 41. - De artikelen 2. 3 en 41 kunnen slechts met alge-
mene stemmen van alle aangesloten studieclubs worden gewijzigd. 

Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van de Nationale 
Organisatie der Antirevolutionaire Jongeren Studieclubs op 
Vrijdag 7 November 1947. 

Bijlage als bedoeld in art. 12 van de Statuten der Nat. Organisatie 

CLUBREGLEMENT 
dat van toepassing is als de Studieclub niet in-
gevolge artikel 11 der Statuten der Nationale 
Organisatie zelf een reglement heeft vastgesteld 

Artikel 1. - 
1. Er bestaat te een Antirevolutionaire 

Jongeren Studieclub onder den naam 
2. Grondslag en doel der club zijn als omschreven in de artikelen 

2 en 3 van de Statuten der Nationale Organisatie van Anti-
revolutionaire Jongeren Studieclubs. 

Artikel 2. - 
1. Deze club is aangesloten bij de Nationale Organisatie van 

Antirevolutionaire Jongeren Studieclubs. 
2. De club onderwerpt zich aan de Statuten dezer organisatie en 

verbindt zich de wettige besluiten dezer organisatie te eer-
biedigen en uit te voeren. 

Artikel 3. - Nieuwe leden worden toegelaten door het bestuur. 
Artikel 4. Indien het bestuur de toelating weigert, heeft de- 
gene, die zich voor het lidmaatschap aanmeldde, beroep op de 
ledenvergadering der studieclub. 
Artikel 5. - Het lidmaatschap eindigt door overlijden, bedanken 
en royement. Bij verhuizing kan afvoering door het bestuur 
plaatsvinden, indien blijkt, dat het lid in feite het lidmaatschap 
niet langer voortzet. 
Artikel 6. - Royement geschiedt door het bestuur. Artikel 4 is 
van overeenkomstige toepassing. 
Artikel 7. - De leden zijn verplicht de vergaderingen der stu-
dieclub bij te wonen, de hun opgedragen werkzaamheden te 
verrichten en een door de ledenvergadering vast te stellen con-
tributie te betalen, waarin als regel het abonnement op de in 
artikel 4, sub 3, van de Statuten der Nationale Organisatie be-
doelde periodiek, is begrepen. 
Het bestuur is bevoegd in bepaalde gevallen gehele of gedeelte-
lijke ontheffing te verlenen van de contributiebetaling. 
Artikel 8. - Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, 
een penningmeester, een bibliothecaris en een algemeen-adjunct. 
De bestuursleden verdelen onderling de functies. 
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Artikel 9. - Twee achtereenvolgende jaren treden twee bestuurs-
leden, het derde jaar één bestuurslid af. 
Aftredende bestuursleden zijn onmiddellijk herkiesbaar. 
Artikel 10. - De verkiezing voor bestuursleden geschiedt bij 
Vrije stemming, maar het bestuur doet voor iedere vacature een 
aanbeveling van twee candidaten. Na de vrij stemming vindt, 
zo nodig, herstemming plaats tussen de twee candidaten, die het 
hoogste aantal stemmen verkregen. Wordt ook dan geen meer-
derheid verkregen, dan is de jongste in jaren gekozen. 
Artikel 11. - 
1. Stemmingen over personen geschieden schriftelijk, over zaken 

mondeling. 
2. Onverminderd het bij artikel 10 bepaalde, worden alle be-

sluiten genomen bij  volstrekte meerderheid der uitgebrachte 
geldige stemmen. 

3. Blanco stemmen zijn van onwaarde. 
4. Bij staking van stemmen is een voorstel verworpen. 
Artikel 12. - 
1. De voorzitter der studieclub leidt de vergaderingen. 
2. De secretaris convoceert de vergaderingen, notuleert, voert de 

correspondentie en houdt het archief. 
3. De penningmeester int de contributiën en andere bijdragen, 

beheert de gelden en doet de uitgaven. 
4. De bibliothecaris is belast met de zorg voor de bibliotheek, 

indien de studieclub deze heeft. 
5. De algemeen-adjunct vervangt de vier andere bestuursleden 

bij hun verhindering. 
Artikel 13. - De studieclub vergadert ten minste acht malen per 
jaar. De vergaderingen zijn zoveel mogelijk regelmatig over het 
jaar verdeeld. 
Artikel 14. -- Eén der vergaderingen is de jaarvergadering, waar-
in de jaarverslagen worden uitgebracht en de periodieke ver-
kiezingen plaatsvinden. In deze vergadering worden ook één 
of meer der gewone werkzaamheden verricht. 
Artikel 15. - In de overige vergaderingen wordt een inleiding 
geleverd, bij voorkeur door één der leden, waarop bespreking 
volgt. Tevens zal zo mogelijk in iedere vergadering een politiek 
overzicht worden geleverd. Andere werkzaamheden, verband 
houdend met het doel der studieclub, kunnen eveneens plaats-
vinden. 
Artikel 16. - Bij het bepalen van de onderwerpen der inleidingen 
zal rekening worden gehouden met de schetsen, bedoeld in 

artikel 4, sub. 2, van de Statuten der Nationale Organisatie. 
Artikel 17. - Behalve de in de artikelen 13 en 14 bedoelde ver-
gaderingen kunnen de studieclubs ook openbare vergaderingen 
houden. Tenzij in een zodanige vergadering een spreker van 
buiten optreedt, worden ook één of meer gewone werkzaamheden 
verricht. 
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