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STATUTEN.
Art, 1,
Er bestaat in Nederland een organisatie onder den naam van
Anti-Revolutionaire Jongeren Actie (A.R.J.A.).
Grondslag en Doel.
Art. 2.
De A.R.J.A. staat op den grondslag van het program van
beginselen der A,-R. Partij.
Art, 3,
Het doel der A.R.J.A, is, om onder het opkomende geslacht
te geraken tot geregelde studie van de staatkundige en maatschappelijke vraagstukken van uit het a,-r, beginsel,
Lidmaatschap.
Art, 4.
Leden der A.R,J.A, kunnen zijn jongeren-organisaties:
a. welker grondslag en doel is, als omschreven in de art. 2
en 3 dezer statuten;
b. die als regel in contact staan met de a,-r. kiesvereeniging
ter plaatse, met inachtneming van art, 44 van de statuten
der A.-R. Partij
c. welker leden in den regel niet jonger zijn dan 20 jaar,
Eereleden zijn zij, die door de A.R.J.A. om hun verdiensten
voor de organisatie daartoe zijn benoemd,
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De plaatselijke afdeelingen stellen eigen regemcnt en (of)
statuten vast, die ter kennis moeten gebracht worden van het
Moderamen van het Hoofdbestuur; dit kan eventueele bezwaren ter beslissing voorleggen aan den eerstvolgenden
Toogdag.

Art. 6.
Het lidmaatschap eindigt door:
a. schriftelijk bedanken bij het Bestuur;
b. schrapping door de algemeene ledenvergadering der
A.R.J.A., indien deze, met een meerderheid van tenminste
2/3 der geldige stemmen, uitspreekt, dat het lidmaatschap
geen reden van bestaan meer heeft, dan wel ernstige
bezwaren voor de A.R.J.A. oplevert.

Art. 7.
Met inachtneming van het bepaalde in de statuten der georganiseerde A.-R. Partij kan het Bestuur der A.R.J.A.
groepen van afdeelingen vereenigen tot Gouwen.
Het bestuur van een Gouw berust bij een Gouwraad, in welken van elke af deeling als regel een bestuurslid zitting heeft.
De Gouwraad regelt de vervulling der bijzondere functies.
Van de samenstelling en van elke wijziging van den Gouwraad geschiedt binnen 8 dagen mededeeling aan het Hoofdbestuur.
De Voorzitter van den Gouwraad is raadgevend lid van het
Hoofdbestuur en wordt als zoodanig voor de bestuursvergaderingen opgeroepen. Zijn plaatsvervanger in den Gouwraad
kan hem ook bij verhindering of ontstentenis vervangen in
het Hoofdbestuur.
Kosten, uit bijwoning der Hoofdbestuursvergadering voortvloeiende, komen ten laste van de Gouwen.
De Gouw komt als regel eenmaal per jaar in Gouwdag bijeen.
Voor alle bijeenkomsten van den Gouw wordt ook steeds
het Hoofdbestuur opgeroepen; de leden hiervan hebben
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aldaar raadgevende stem. Op den Gouwdag wordt in elk
geval een studieonderwerp behandeld.
De Gouw kan eigen reglementen vaststellen welke de goedkeuring van het Moderamen der A.R,J.A, behoeven, behoudens beroep op den Toogdag.
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Art. 8.
Het bestuur der A.R.J.A, bestaat uit tenminste 9 personen,
nml.:
a, een Voorzitter, aangewezen door de leden;
b. twee, aangewezen door het C. C. van A.-R. Kies~
vereeniging;
c, één, aangewezen door de leden uit een voordracht, opgemaakt door de gezamenlijke studentenafdeelingen;
d. tenminste vijf, aangewezen door de leden.
De verkiezing der onder a en d genoemde personen geschiedt
uit een voordracht, opgemaakt door het Bestuur.
Dit doet daartoe een voorstel van drie namen voor elke vacature in het orgaan, verschijnende vóór 15 Januari.
Tot uiterlijk 15 Februari d,a,v. kunnen daaraan namen toegevoegd worden, indien deze schriftelijk daartoe voorgesteld
zijn bij het Bestuur door tenminste vijf leden.
Uiterlijk 1 Maart d.a.v. ontvangen de leden de aldus vastgestelde voordracht, waaruit zij het vereischte aantal personen stemmen op een hun door het Bestuur gezonden en
gewaarmerkt stembillet, dat zij uiterlijk 4 weken na ontvangst
van de voordracht bij het Bestuur moeten hebben ingeleverd.
Geldig zijn de billetten, die tijdig inkomen, het waarmerk
van het Bestuur dragen en geen andere dan de vereischte
stemaanduiding bevatten.
Een noodig gebleken herstemming heeft plaats vóór I Mei
d,a,v.
Op deze wijze stemmen de leden ook over het onder c genoemde bestuurslid. De gezamenlijke studentenafdeelingen
worden daartoe door het Bestuur uitgenoodigd, om vóór 15
Februari een voordracht van twee personen in te dienen; bij
verzuim daarvan maakt het Bestuur zelf deze voordracht,
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De uitslag der stemmingen wordt telkens in het eerstvolgende
nummer van het orgaan en op den eerstvolgenden Toogdag
meegedeeld.
De gekozenen ontvangen binnen acht dagen na hunne verkiezing daarvan bericht; indien zij binnen een maand daarna
geen bericht hebben gezonden, geldt zulks als een niet~
aanvaarden der benoeming.
Bij periodieke verkiezingen gaat het bestuurslidmaatschap in
1 November; bij tusschentijdsche voorziening terstond an
het aanvaarden der benoeming.
Bij eene tusschentijdsche vacature, waarvan directe voorziening door het bestuur gewenscht wordt, geschiedt de verkiezing op eene wijze, door het Bestuur te regelen in den geest
der periodieke verkiezingen.
De onder a, b en d genoemde personen hebben vijf jaar zitting ; de onder c genoemde persoon, zoolang hij lid is eener
studentenafdeeling, doch niet langer dan drie jaar.
Behalve de onder b genoemde zijn de bestuursleden bij aftreding niet terstond herkiesbaar. De aftreding geschiedt volgens een door het Bestuur vastgestelden rooster; bij tusschentijdsche verkiezing geldt de beurt van aftreding van
den vervangen persoon.
Art. 9.
Het Bestuur verdeelt de bestuursfuncties onderling en wijst
in elk geval aan een Secretaris, een Penningmeester en
plaatsvervangers voor dezen en den Voorzitter.
De Voorzitter en Secretaris vormen het Moderamen.
De Toogdag regelt de contrôle van de uitvoering der functies.
De administratie en het financieele beheer van het orgaan en
den verkoop van insignes en andere uitgaven draagt het Bestuur op aan een vasten functionaris, die adviseerend lid is
van het Bestuur.

Art. 10.
Het Bestuur vertegenwoordigt de A.R.J.A., onderhoudt het
verband met andere corporaties en beslist in de gevallen,
11

waarin deze statuten niet voorzien, van welke beslissingen
het op den eerstvolgenden Toogdag en in het eerstvolgende
nummer van het orgaan verslag doet.
Raadslieden.
Art. 11.
Het Bestuur der A.R.J.A. kan personen als Raadslieden aan
zich verbinden, telkens voor 5 jaar. De benoeming tot Raadsman geschiedt, nadat tevoren de leden in de gelegenheid zijn
gesteld, om daartoe namen aan het Bestuur voor te stellen.
Het jaarverslag van den Secretaris bevat een lijst der Raadslieden.
Insigne en Vaandel.
Art. 12.
De A.R.J.A. heeft een insigne, door het Bestuur vastgesteld.
Er is een vaandel, waarvoor het Moderamen van, het Bestuur
jaarlijks vóór den Toogdag een Vaandrig aanwijst uit de
afdeeling ter plaatse, waar de Toogdag wordt gehouden.
Financiën.
Art, 13.
Het Bestuur doet jaarlijks verslag over de A.R.J.A. en rekening van het geldelijk beheer van de organisatie en het
orgaan en dient een begrooting in voor het komende boekjaar, een en ander vast te stellen door den Toogdag.
Art, 14.
Het boekjaar van de A.R.J.A. en het orgaan loopen van 1
September tot en met 31 Augustus.
Art, 15.
De A.R.J.A. trekt hare inkomsten uit:
a. subsidies van het C. C. der A.-R. kiesvereenigingen;
b. giften van organisaties, instellingen en personen;
c. voorzoover de Toogdag daartoe besluit, bijdragen der
leden;
d. andere inkomsten,

Toogdag, Stemmingen, Besluiten.
Art. 16.
Jaarlijks komt de A.R.J.A, op een Toogdag in algemeene ledenvergadering bijeen en boyendien, zoo dikwijls ernstige
redenen daartoe dringen, zulks te bepalen door het Bestuur
dan wei op schriftelijk verzoek, ingediend bij het Bestuur,
met redenen omkleed, van tenminste 10 leden.
Tot de A.R.J,A,vergaderingen hebben toegang alle leden der
A.R.j.A.afdeelingen, de eere-leden, Raadslieden, leden van
het Centraal Comité van A,-R. kiesverenigingen en zij, die
daartoe uitnoodiging ontvangen van het Bestuur.
A.R.J,A.afdeelingen, die verhinderd zijn, om zich alsdan te
doen vertegenwoordigen, kunnen andere afdeelingen schriftelijk machtigen, om haar stemgerechtigd te representeeren.
De algemeene vergaderingen worden tenminste een maand
tevoren aan de afdeelingen aangekondigd.
Art, 17.
Op de algemeene vergaderingen hebben alleen stemrecht de
leden elk lid brengt één stem uit,
Eereleden, Raadslieden, Voorzitters der Gouwraden en Bestuursleden hebben een raadgevende stem, die zij uitbrengen
vóór de stemming der leden.
Art, 18.
Beslissingen worden genomen met volstrekte meerderheid
van stemmen, tenzij eenig artikel dezer statuten voor een bepaald geval anders heeft vastgesteld.
Stemmingen over zaken geschieden mondeling in de volgorde
der presentielijst, over personen schriftelijk. Blanco stemmen
gelden als te zijn van onwaarde.
Staken over een voorstel de stemmen, dan wordt dat voorstel
geacht verworpen te zijn, Heeft bij een verkiezing niemand
bij eerste stemming de volstrekte meerderheid behaald, dan
geschiedt er een herstemming tusschen hen, die de meeste
stemmen op zich vereenigden. Bij staking van stemmen is de
oudste in jaren gekozen. Zijn meer personen gekozen dan er
plaatsen te vervullen zijn, dan gelden als gekozen zij, die de
meeste stemmen verkregen. Bij gelijk aantal stemmen is de
oudste in jaren gekozen.
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Art, iÇ.
Van alle besluiten der A.R.J.A. geschiedt binnen 8 dagen
bericht aan het C. C. der A.-R, kiesvereenigingen.
Orgaan en Schetsen.
Art, 20.
Het Bestuur draagt zorg, dat er geregeld leiddraden uitkomen voor de studie, genoemd in art. 3.
Ter bereiking van het in art, 3 genoemde doel bestaat er
tevens een orgaan der A.R.J.A.; het Bestuur benoemt jaarlijks de Commissie van redactie, De Eindredacteur is als
zoodanig raadgevend lid van het Bestuur en wordt voor
bestuursvergaderingen opgeroepen.
Voorts geschieden de bestuursmededeelingen door middel
van het orgaan.
Ontbinding.

Art, 21,
Een besluit tot ontbinding der A.R.J.A. kan alleen vallen na
een voorstel van het Bestuur of van tenminste 10 leden, met
redenen omkleed tenminste 5 maanden vóór den daarover
beslissenden Toogdag aan de leden medegedeeld, na ingewonnen advies der Raadslieden en van den Voorzitter van
het C. C. der A.-R. kiesvereenigingen en ter vergadering
genomen met een meerderheid van tenminste 3/4 der geldige
stemmen.
De vergadering, die tot ontbinding besluit, beslist tevens over
de liquidatie, behoudens goedkeuring door het C. C. van
A.-R. kiesvereenigingen.
Wijziging.
Art, 22.
Wijzigingen dezer statuten zijn slechts mogelijk, indien een
desbetreffend voorstel tenminste 2/3 der geldige stemmen
verkrijgt.
De artt. 2, 3, 21 en 22 zijn niet voor verandering of schrapping vatbaar,
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Aldus vastgesteld op de algemeene ledenvergadering
van 30 November 1929 te Utrecht en gewijzigd
op den Toogdag van 13 October 1934 te
Amersfoort.

Namens de A.R.J.A.:
Het Bestuur:
Dr. JOH. H. SCHEURER, Voorzitter.
J. J. G. BOOT, 2e Voorzitter.
A. L. DE BRUYNE, Secretaris,
J. C. JONGENEEL, Penningmeester.
Dr. C. BEEKENKAMP, Alg, Plaatsverv,
E. VAN RULLER, Administrateur.
Prof. Dr, J. SEVERIJN,
ex art. 8b.
Dr. W. J. KOLKERT Jr.,
A. M. KAAJAN, ex art. 8e.
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