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STATUTEN 

AFDELING I 

Naam, plaats van vestiging, duur en vereniging--';aar. 

Artikel 1 

De vereniging draagt de naam: Jongeren Organisatie 
Vrijheid en Democratie en is gevestigd te Ts-Gravenhage. 

Zij is aangegaanvoorde tijd van29 jaren en 11 maan-
den, te rekenen van de datum harer oprichting, zijnde 
26 februari 1949 en derhalve eindigend op 25 januari 1979. 

Het eerste verenigingsjaar loopt van 26 februari 1949 
tot en met 30 september 1949; de volgende jaren van 
1 oktober tot en met 30 september daaraanvolgend, be-
houdens het bepaalde in artikel 24. 

AFDELING  II  

Doel- en middelen. 

Artikel 2 

De Vereniging heeft ten doel jongeren in kennis te 
brengen met en te doordringen van de verantwoordelijk-
heden, welke het staatsburgerschap hun oplegt, hen daar-
bij in het bijzonder voorlichtend omtrent de liberale be-
ginselen, zonder een politieke vorming in ruimere zin te 
verwaarlozen. 

Artikel 3 

De Vereniging tracht bekendheid te geven aan haar be-
ginselen en deze uit te dragen door: 
1. het houden van bijeenkomsten, propaganda-avonden, 

debating- en studieclubs, lezingen, excursies, con-
gressen, landdagen en kampen; 



2. het uitgeven van geschriften en het verspreiden van 
propagandalektuur; 

3. het stimuleren van persoonlijk optreden van haar 
leden, ieder naar eigen vermogen en In eigen kring; 

4. het instellen van studie.:  en adviescommissies en het 
samenwerken met en het verlenen van steun aan or-
ganisaties en instellingen, welke van verwante begin-
selen uitgaan; 

5. alle andere wettige middelen, welke tot verweze.  
hiking  van de doeleinden van de Vereniging kunnen 
bijdragen. 

AFDELING ifi 

Leden en begunstigers. 

Artikel 4 

De Vereniging kent: 
a. ere-voorzitters; 
b. ereleden; 
C. landelijke leden van verdienste en leden van verdien- 

ste van een district en een afdeling; 
d. gewone leden; 
e. begunstigers. 

Artikel 5 

Ere-voorzitters zijn zij, die wegens hun bijzondere 
verdiensten voor de beginselen van de Vereniging of 
voor de Vereniging zelf op voordracht van het Hoofdbe-
stuur als zodanig door de Algemene Vergadering zijn 
benoemd. 

Artikel 6 

Ereleden zijn zij, die wegens hun uitzonderlijke ver-
diensten voor de Vereniging op voordracht van het Hoofd-
bestuur als zodanig door de Algemene Vergadering zijn 
benoemd. 

Landelijke led 
hun bijzondere v 
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Leden van ver 
ja zij, die wege 

district, resp. al  
resp. afdelingsv 

Gewone leden z: 
nog niet van 31 j 
zoek door het bE 
afdeling aanwezig 
toegelaten. Beroi 
open bij de afdehi 
Vergadering. 

In afwijking v 
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verspreiden van Artikel 7 

treden van haar Landelijke leden van verdienste zijn zij, die wegens 
en in eigen kring; hun bijzondere verdiensten voor de Vereniging op voor- 
ommissies en het dracht van het- Hoofdbestuur of op voordracht van een 
van steun aan or- afdeling als zodanig door de Algemene Vergadering zijn 
i verwante begin- benoemd, - - 

- Leden van verdienste van een district, resp. afdeling 
ke tot venveze jn zij, die wegens hun bijzondere verdiensten voor het 
Tereniging kunnen district, resp. afdeling op voordracht van de  districts-,  

resp. afdelingsvergadering als zodanig zijn benoemd. 

Artikel 8 

Gewone ledenzijn jongeren, die de leeftijd van 16 maar 
nog niet van 31 jaren bereikt hebben en die op hun ver- 
zoek door het bestuur van een afdeling of, waar geen 
afdeling aanwezig is, door het Hoofdbestuur als lid -zijn 

-- toegelaten. Beroep op een afwijzende beschikking staat 
open bij de afdelingsvergadering, resp. bij de Algemene 

I Vergadering. 
[eden vanverdien- In afwijking van het in het eerste lid van dit artikel 

bepaalde zijn eveneens gewone leden zij, die 31 jaren 
of ouder zijn, maar- die een functie in het hoofd-,  dis- 
tricts-  of afdelingsbestuur bekleden. 

Voor de in lid 2 van dit artikel genoemde functionaris- 
'sen wordt de maximumleeftijd bepaald in het Huishoude- 

as hun bijzondere lijk Reglement met dien verstande, dat voornoemde 
de Vereniging of maximumleeftijd niet hoger mag zijn dan 33 jaren. 
van het Hoofdbe- 
Vergadering - zijn Artikel 9 

Begunstigers zijn zij, die een bij het Huishoudelijk 
eglement nader te bepalen minimumdonatie betalen. 

Litzonderlijke ver- Artikel 10 
Lcht van het Hoofd- Het lidmaatschap eindigt door: 

Vergadering zijn a. overlijden; 
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b. schriftelijke opzegging bij de secretaris van het af- 
delings-, resp. Hoofdbestuur; kozen door de A 

C. het bereiken door gewone leden van de in de Statuten den der Verenig  
en het Huishoudelijk Reglement bepaalde leeftijds- leden van het Ho 
grenzen; Het Dagelijks 

1d. royement overeenkomstig bij Huishoudelijk Regie- ter, vice-voorz 
j ment te stellen regels; één lid, die de  ft  
e. het eindigen van het bestuurslidmaatschap (voor zo-  tans  kan vervul: 

ver het gewone lidmaatschap voortduurde na he () Voorzitter, V 
overschrijden van de leeftijd van 31 jaren op gronc--' éretaris en penn 
van art. 8, lid 2). 

AFDELING  IV  
De voorzitter, 

Afdelingen en districten. genwoordigen de 

Artikel 11 
Een afdeling van de Vereniging kan worden opgericht 

door ten minste 5 leden van de Vereniging. 
De grenzen van het gebied van een afdeling worden in 

overleg met en onder goedkeuring van het Hoofdbestuur - De inkomsten 
vastgesteld, a. contributies 

Artikel 12 b. bijzondere b 

Een district van de Vereniging kan worden opgericht 
door ten minste 2 afdelingen van de Vereniging. 

Artikel 13 

De samenstelling,werkwijze, bevoegdheden en ver- Tegen beschi
roe plichtingen der afdelingen en districten worden geregeld bij de Coi 

ui het Huishoudelijk Reglement. menstelling van 
Huishoudelijk R 

AFDELING V ) 
I 

Hoofdbestuur. 

Artikel 14 

Het Hoofdbestuur bestaat uit ten minste 13 leden, ge- De Algemene 
4 per jaar bijeen 



aris van het  af- 
kozen door de Algemene Vergadering uit de gewone le- 

le in de Statuten den der Vereniging. Meer dan de helft van het aantal 
aalde leeftijds- leden van het Hoofdbestuur moet meerderjarig zijn. 

Het Dagelijks Bestuur bestaat ten minste uit voorzit- 
oudelijk Regie- ter, vice-voorzitter, secretaris, penningmeester en 

één lid, die de functie van vice-voorzitter of 2de secre-.. 
schap (voor zo-  tans  kan vervullen. 
duurde, na he' 

(" 
Voorzitter, vice-voorzitter(s), secretaris, 2de se- 

1 jaren op gronu cretaris en penningmeester worden in functie gekozen. 

Artikel 15 

De voorzitter, secretaris en penningmeester verte- 
genwoordigen de Vereniging in en buiten rechte. 

AFDELING  VI  

'orden opgericht Geldmiddelen. 

ig. Artikel 16 
leling worden in 
et Hoofdbestuur De inkomsten der Vereniging bestaan uit: 

a. contributies en donaties; 
b. bijzondere baten. 

rden opgericht AFDELING  VII  
niging. Commissie van Beroep. 

Artikel 17 

Tegen beschikkingen van het Hoofdbestuur staat be- 
lheden en ver- 
rorden geregeld roep bij de Commissie van Beroep. Werkwijze en sa- 

menstelling van deze commissie worden geregeld in het 
Huishoudelijk Reglement. 

AFDELING  VIII  
Algemene Vergadering. 

Artikel 18 

e 13 leden, ge- De Algemene Vergadering komt ten minste éénmaal 
per jaar bijeen en wel uiterlijk in de maand november. 
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gevuld en gewijzi 
een meerderheid 
stemmen. 

Er kan alleen 
dien de helft van I 
gadering verteger 

Eventuele andE 
vugevuld of gew 

mmen. 

De Algemene Vergadering komt voorts bijeen, wan-
neer het Dagelijks Bestuur dit nodig acht of wanneer een 
bij het Huishoudelijk Reglement te bepalen aantal afde-
lingen het verlangen daartoe kenbaar maakt, met dien 
verstande, dat dit aantal nooit mag dalen beneden i/io 
van het aantal afdelingen. Geeft het Dagelijks Bestuur 
binnen 2 maanden aan een zodanig verzoek geen gevolg, 
dan hebben de verzoekers het recht zelf tot het beleggf 
der verzochte vergadering over te gaan. 

Artikel 19 

Het stemrecht ter Algemene Vergadering wordt uit-
geoefend door de afgevaardigden der afdelingen, resp. 
door hun plaatsvervangers. 

De afdelingen brengen op de Algemene Vergadering 
stemmen uit in verhouding van het aantal leden der af-
deling, en wel één stem per 25 leden, voor wie de af-
deling de laatstverschuldigde contributie-afdracht heeft 
afgedragen aan het Hoofdbestuur. 

Iedere afgevaardigde stemt op de Algemene Vergade-
ring naar vrije overtuiging zonder bindend mandaat zij-
ner afdeling. Hij brengt één stem uit, tenzij de afde-
lingsvergadering, die de afgevaardigde benoemt, anders 
besluit. Eén afgevaardigde kan echter niet meer dan 2 
stemmen uitbrengen. 

Artikel 20 

De Algemene Vergadering neemt haar besluiten bij 
eenvoudige meerderheid van stemmen, behoudens het in 
de art. 21, 23 en 24 bepaalde. 

AFDELING  lx  

Huishoudelijk Reglement. 

Artikel 21 

Het Huishoudelijk Reglement wordt vastgesteld, aan- 

In alle gevalh 
Huishoudelijk Rel 
zien, beslist het 
verantwoording 0 

ring. 

Besluiten tot 
worden genomen 1 
der uitgebrachte 
ring, waarin ten 
vertegenwoordig 
aantal afdelingen 
één maand en  bin  
nlaats, waarin ni 

'achte stemmen 
ziging dezer Stat 

Een besluit tot  
king  met ingang 
Koninklijke goed] 



rts bijeen, wan-
ht  of wanneer een 
alen aantal aide-
maakt, met dien 

len beneden i/b 
agelijks Bestuur 
soek geen gevolg, 
tot het belegg() 

tering wordt uit-
ifdelingen, resp. 

ene Vergadering 
tal leden der af-

voor wie de af-
je-afdracht heeft 

emene Vergade-
md mandaat zij- 

tenzij de afde-
benoemt, anders 
niet meer dan 2 

ar besluiten bij 
behoudens het in 

stgesteld, aan- 

gevuld en gewijzigd door de Algemene Vergadering met 
een meerderheid van 2/3  van het aantal uitgebrachte 
stemmen. 

Er kan alleen tot stemming worden overgegaan, in-
dien de helft van het aantal afdelingen plus één ter ver-
gadering vertegenwoordigd is. 

Eventuele andere reglementen worden vastgesteld, 
ngevuld of gewijzigd met gewone meerderheid van 
ammen. 

AFDELING  

Slotbepahngen 

Artikel 22 

Tm alle gevallen, waarin noch de Statuten, noch het 
Huishoudelijk Reglement of andere reglementen voor-
zien, beslist het Hoofdbestuur onder verplichting van 
verantwoording op de eerstvolgende Algemene Vergade-
ring. 

Artikel 23 

Besluiten tot wijziging van de Statuten kunnen alleen 
worden genomenbij een meerderheidvan ten minste 2/3 
der uitgebrachte stemmen in een Algemene Vergade-
ring, waarin ten minste 3/4 van het aantal afdelingen is 
vertegenwoordigd. Is op deze vergadering het vereiste 
aantal afdelingen niet vertegenwoordigd, dan heeft na 
één maand en binnen 2 maanden een nieuwe vergadering 
nlaats, waarin met ten minste 2/3 van de alsdan uitge- 

i ( 'achte stemmen eenbesluit wordt genomen nopens wij- 
ziging dezer Statuten. 

Een besluit tot wijziging van de Statuten treedt inwer-
king met ingang van de dag volgende op die, waarop de 
Koninklijke goedkeuring is ontvangen. 
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Hoofd st 

De Vereniging I 
a. ere-voorzitter 
b. ere-leden; 
C. landelijke lede 
d. leden van verd 

afdeling; 
e. gewone leden; 
f. begunstigers. 

De aanmelding 
schiedt bij de st 
geen afdeling van 
de aanmelding b: 
Het afdelings- re 
lating. In geval 
schriftelijk ter 1 
gebracht, staat I 
art. 57 en 58 H.] 

Hij, die als lid 
daardoor in te st 
werpen aan haar 

Ieder lid ontv; 
het Huishoudeliji 

Artikel 24 

De Vereniging kante  alien  tijde worden ontbonden, in-
dien daartoe wordt besloten met ten minste 2/3 der uit-
gebrachte stemmen in een Algemene Vergadering, waar-
in ten minste 3/4 van het aantal afdelingen is vertegen-
woordigd. 

Is op deze vergadering het vereiste aantal afdeiing." 
niet vertegenwoordigd, dan heeft na één maand en b J 
nen 2 maanden een nieuwe vergadering plaats, waar met 
ten minste 2/3 van de alsdan uitgebrachte stemmen een 
besluit wordt genomen nopens ontbinding der Vereniging. 

Bij ontbinding der Vereniging bepaalt de Algemene 
Vergadering met inachtneming der voorschriften van 
art. 1702 van het Burgerlijk Wetboek, wat met de be-
zittingen van de Vereniging zal geschieden. 

Goedgekeurd bij Koninklijk besluit dd. 21 maart 1963 
nr. 65. 



den ontbonden, in- 
inste 2/3  der uit- 

Huishoudelijk reglement ergadering, waar- 
Lagen is vertegen- 

aantal afdelingp Hoofdstuk I. Van de leden en begunstigers. 
én maand enbi) 
plaats, waar met Artikel 1 

chte stemmen een 
ng der Vereniging. De Vereniging kent: 
aalt de Algemene a. ere-voorzitters 
voorschriften van b. ere-leden; 
, wat met de j_ C. landelijke leden van verdienste 
eden. d. leden van verdienste van een district, resp. van een 

afdeling; 
e. gewone leden; 
f. begunstigers.  

Id. 21 maart 1963 
Artikel 2 

De aanmelding voor het gewone lidmaatschap ge- 
schiedt bij de secretaris van een afdeling. Daar waar 
geen afdeling van de Vereniging gevestigd is, geschiedt 
de aanmelding bij de secretaris van het Hoofdbestuur. 
Het afdelings- resp. Hoofdbestuur beslist over de toe- 
lating. In geval van een afwijzende beschikking, welke 
schriftelijk ter kennis van betrokkene dient te worden 
gebracht, staat beroep open voor betrokkene volgens 
art. 57 en 58 H. R. 

Artikel 3 

Hij, die als lid toetreedt tot de Vereniging verklaart 
daardoor in te stemmen met haar doel en zich te onder- 
werpen aan haar Statuten en Reglementen. 

Ieder lid ontvangt een exemplaar van de Statuten en 
het Huishoudelijk Reglement. 
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Artikel 13 

Tenminste éénmaal per verenigingsjaar wordt een 
jaarlijkse afdelingsvergadering gehouden, waarin het 
aftredende afdelingsbestuur rekening en verantwoording 
aflegt van het gevoerde beleid en waarin voorts een nieuw 
bestuur wordt gekozen. 

Artikel 14 

De afdelingen stellen onmiddellijk na oprichting een 
afdelingsreglement op; de bepalingen van dit reglement 
mogen niet in strijd zijn met de Statuten en het Huis-
houdelijk Reglement of het reglement .van het district, 
waartoe de afdeling behoort. Het afdelingsreglement 
treedt in werking na goedkeuring door het Hoofdbestuur. 
Wijzigingen in het afdelingsreglement moeten eveneens 
aan het Hoofdbestuur ter goedkeuring worden voorge-
legd. Indien de goedkeuring wordt geweigerd kan de be-
trokken afdeling overeenkomstig art. 58 H. R. beroep 
instellen bij de Commissie van Beroep. 

Artikel 15 

Het  districts-,  resp. afdelingsbestuur brengt jaar-
lijks vóór 1 november aan het Hoofdbestuur verslag uit 
van de werkzaamheden der afdeling en verschaft aan het 
Hoofdbestuur ook tussentijds desverlangd alle inlich-
tingen omtrent de stand van zaken in het district, resp. 
in de afdeling. 

Artikel 16 

Het afdelingsbestuur stelt het Hoofdbestuur terstor 
op de hoogte van alle wijzigingen in de ledenlijst, even 
als van die in de samenstelling van het afdelingsbestuur. 

Artikel 17 

Het afdelingsbestuur is verplicht binnen 14 dagen na 

12  
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dere richtlijnen 

itbonden afdelin 

Op initiatief v 
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keuring van het I- 

De districten F 
den. Voorzitter, 
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het districtsbest 



het einde van elk kwartaal de ingevolgQ art. 51 H. H. 
Maar wordt een vastgestelde contributie-afdracht aan het Hoofdbestuur 
iden, waarin het over te maken. 
n verantwoording Artikel 18 
ivoorts een nieuw Indien het ledental van een afdeling daalt beneden 5 

wordt de afdeling ontbonden. Het Hoofdbestuur geeft na- 
dere richtlijnen en draagt zorg voor de afwikkeling der 

) ( itbonden afdeling 
ria oprichting een 
van dit reglement Hoofdstuk UI. Van de districten. 

uten en het Huis- 
Artikel 19 .van het district, 

delingsreglement Op initiatief van tenminste twee afdelingen kan het 
iet Hoofdbestuur. Hoofdbestuur een district instellen, nadat de afdelingen 
moeten eveneens binnen het gebied van het te vormen district ter zake 
worden voorge- zijn gehoord. 

tigerd kan de be- Alle afdelingen gelegen binnen het gebied van een dis~  
58 H. H. beroep trict behoren tot dat district. Het Hoofdbestuur stelt de 

districtsgrenzen vast. Indien afdelingen niet tot het be- 
treffende district wensen te behoren, is daarvoor goed- 
keuring van het Hoofdbestuux nodig. 

iur brengt jaar- Artikel 20 
stuur verslag uit 
verschaft aan het i De districten hebben een bestuur van tenminste 5 le- 
rngd alle inlich- i den. Voorzitter, secretaris en penningmeester worden 
et district, resp. in functie gekozen. 

Artikel 21 

De bepalingen, vervat in de artikelen 12 tot en met 15 
Ibestuur terstoiy' H. zijn van overeenkomstige toepassing op het dis- 
ledenlijst, everi) 2ict, 
ifdelingsbestuur. I 

Artikel 22 

Het districtsbestuur stelt het Hoofdbestuur terstond 
nnen 14 dagen na op de hoogte van alle wijzigingen in des amenstelling van 

het districtsbestuur. 
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Artikel 23 kiesbaar. Na ei 

De afdelingen worden op de districtsvergaderingen maximaal 4 Jaar 

vertegenwoordigd door afgevaardigden, gekozen door de kiesbaar. In een 

afdelingsvergaderingen der afdelingen van het betrok- niet voorzien, te 

ken district. 
Op het stemrecht inde districtsvergadering is het be- 

paalde in art. 38 H. R. van overeenkomstige toepassing. Het Hoofdbestu 
Door de jaarlijkse districtsvergadering wordt onder twoording vers 

meer behandeld de vaststelling van de financiële bijdrag ng. 
van elke afdeling aan het districtsbestuur. Voor de vast- 
stelling hiervan is een gekwalificeerde meerderheid van 
2/3 der aanwezige stemmen vereist. 

Bestuursbesluil 
van stemmen, In 

Artikel 24 paalde beslist de 

Indien het aantal afdelingen van een district daalt be- 
neden 2, wordt dat district ontbonden. De afwikkeling 
der zakenvan het ontbonden district wordt overgenomen Het Dagelijks E 
door de overblijvende afdeling of door het Hoofdbestuur, van de werkzaam 
indien alle afdelingen binnen dat district zijn ontbonden. uitvoering van de 

sluiten van de Al 
lijkse leiding van 

 Hoofdstuk  IV. Van het Hoofdbestuur. 

Artikel 25 
Het Hoofdbestui 

Het Hoofdbestuur bestaat uit tenminste 13 en tenhoog- stuur dit gewenst 
ste 21 leden, gekozen uit de gewone leden door de Alge- jaar of binnen  vie  
mene Vergadering, leden van het Ho 

Het Dagelijks Bestuur bestaat tenminste uit 5 en ten lijks Bestuur ver 
hoogste 7 leden onder wie steeds een voorzitter, een acht of twee ande: 
vice-voorzitter, een secretaris en een penningmeester. ieken. 

Voorzitter, vice-voorzitter(s), secretaris, 2e secre /  

tans  en penningmeester worden in functie gekozen. 

Artikel 26 De voorzitter o 
zitter leidt de Alg 

De leden van het Hoofdbestuur worden gekozen voor gen van het Hoofd- 

de tijd van één jaar. Zij zijn drie maal terstond her- i in Overleg met de 
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kiesbaar. Na een onafgebroken zittingsperiode van 

tsvergadermgen maximaal 4 jaar zijn zij gedurende één jaar niet her- 

gekozen door de kiesbaar. In een tussentijds ontstane vacature wordt 

van het betrok- niet voorzien, tenzij door de Algemene Vergadering. 

dering is het be- Artikel 27 

stige toepassing. Het Hoofdbestuur is voor zijn beleid rekening en ver- 
ring wordt onde itwoording verschuldigd aan de Algemene Vergade- 
ianciële bijdrag) ng. 
ir. Voor de vast- 
meerderheid van Artikel 28 

Bestuursbesluiten worden genomen bij meerderheid 
van stemmen. In afwijking van het in art. 45 H. B. be- 
paalde beslist de voorzitter bij staking van stemmen. 

tistrict daalt be- 
De afwikkeling Artikel 29 

cdt overgenomen Het Dagelijks Bestuur is belast met de voorbereiding 
et Hoofdbestuur, van de werkzaamheden van het Hoofdbestuur, met de 
t zijn ontbonden, uitvoering van de besluiten van het Hoofdbestuur, de be- 

sluiten van de Algemene Vergadering en met de dage- 
lijkse leiding van de Vereniging. 

tuur. 

Artikel 30 

Het Hoofdbestuur vergadert zo vaak het Dagelijks  Be- 
e  13 en ten hoog- stuur dit gewenst acht, echter tenminste driemaal per 
n door de Alge- jaar of binnen vier weken, nadat dit door tenminste drie 

leden van het Hoofdbestuur wordt verzocht. Het Dage- 
iste uit 5 en ten lijks Bestuur vergadert wanneer de voorzitter dit nodig 
voorzitter, een acht of twee andere leden van dit bestuur hem dit ver- 
penningmeester. 'eken,  
tans,  2esecre 
ie gekozen. Artikel 31 

De voorzitter of bij diens afwezigheid de vice-voor- 
zitten leidt de Algemene Vergadering en de vergaderin- 

en gekozen voor gen van het Hoofd- en het Dagelijks Bestuur. Hij regelt 
il terstond her- 1 in overleg met de secretaris de agenda der vergadering. 

15 



Artikel 32 of districtsbestu 

De secretaris beheert het archief der Vereniging, hij 
zetten, indien zi 
in of in strijd ha 

zorgt voor het bijhouden van de naamlijst der leden, van de Verenigir 
houdt de notulen van het verhandelde op de vergaderin- Statuten of Regle 
gen en behandelt in overleg met de voorzitter de cor- gegeven. Het be 
respondentie. Op de jaarlijkse Algemene Vergadering maakt wordt vo 
brengt hij verslag uit omtrent de handelingen en de toe- Mrrscors 
stand van de Vereniging in het afgelopen jaar. «ee weken nada 

De secretaris brengt de besluiten van de Algemene tMje mededelir 
Vergadering en de besluiten van algemene aard van het stellen bij de Coi 
Hoofdbestuur binnen één maand per circulaire ter ken- H. R. Het Hoofdt 
nis de secretariaten van de districten en de afde- 
1g

aan schorsing of ont 
op normale wijze 

Artikel 33 ren, één of meer 

De penningmeester is belast met het beheer van de een bestuurstaak
ten voor de tijd v geldmiddelen der Vereniging. In de jaarlijkse Algemene 

Vergadering doet hij rekening en verantwoording van 
Hoofd stu zijn beheer en brengt verslag uit over de financiële toe- 

stand van de Vereniging. 
De Algemene Vergadering wordt bij de behandeling 

dezer rekening en verantwoording voorgelicht door een De Algemene 
kascommissie van drie leden der Vereniging, die met ken in behandelir 
hun plaatsvervangers door de Algemene Vergadering mene Vergaderir 
telkens voor één jaar worden aangewezen. De goedkeu- ging. 
ring van de rekening en verantwoording strekt tot dé- 
charge van de penningmeester. De penningmeester legt De Algemene aan de Algemene Vergadering de begroting over het leden. 
nieuwe verenigingsjaar ter goedkeuring over. Alle leden kunr, 

Artikel 34 stemrecht wordt 
- ardigden der a 

Het Hoofdbestuur kan de beschikking hebben over e igeoefend. 
bureau, verbonden aan het secretariaat, waarvan het Staande de Alg 
personeel door het Hoofdbestuur wordt benoemd. ten tot behandeli 

kel3\ 
besloten vergadei 

ti 
Begunstigers e: 

J Het Hoofdbestuur is bevoegd leden van een afdelings- gemene Vergader 

16 



of districtsbestuur te schorsen en uithun functie te ont- 
zetten, indien zij niet voldoen aan het voorgeschrevene 

r Vereniging, hij in of in strijd handelen met de Statuten en Reglementen 
nlijst der leden, van de Vereniging of met de aanwijzingen krachtens die 
p de vergaderin- Statuten of Reglementen  door' oT—nam—en—s-rel'llooMbèMur 
oorzitter de cor- 
Lene Vergadering 

deel
esc 

 ui 
- 

gegeven. Het bestuur,
sc 

 
maakt 1 er W an oor 

 

lingen en de toe- ontz~7é"Tffin—g~lMr betrokkene binnen 
a jaar. vee weken na dagtekening van een desbetreffende schril- 
van de Algemene -tig Mij e mededeling bij aangetekend schrijven beroep in- 
iene.aard van het stellen bij de Commissie van Beroep, bedoeld in art. 58 
rculaire ter ken- H. R. Het Hoofdbestuur is bevoegd om, indien door de 
icten en de aide- schorsing of ontzetting het desbetreffende bestuur niet 

op normale wijze kan worden aangevuld of kanfunktione- 
ren, één of meer leden als gemachtigde(n) tijdelijk met 
een bestuurstaak in de afdeling of het district te belas- 

.et beheer van de  ten voor de tijd van ten hoogste zes maanden. 
rlijkse Algemene 
rantwoording van Hoofdstuk V. Van de Algemene Vergadering. 
de financiële toe- 

Artikel 36 
ij de behandeling 
)rgelicht door een De Algemene Vergadering is bevoegd alle vraagstuk- 

reniging, die met ken in behandeling te nemen. De besluiten van de Alge- 

ene Vergadering mene Vergadering zijn bindend voor de gehele Vereni- 
zen. De goedkeu- ging. 

ing strekt tot dé- Artikel 37 
eningmeester legt De Algemene Vergadering is toegankelijk voor alle 
groting over het leden. 
g over. Alle leden kunnen deelnemen aan de besprekingen; het 

stemrecht wordt slechts door de stemgerechtigde afge- 
-ardigden der afdelingen, resp. hun plaatsvervangers 

hebben over e tgeoelend. 
Laat, waarvan het Staande de Algemene Vergadering kan worden beslo- 
t benoemd. ten tot behandeling van verschillende agenda-punten in 

besloten vergadering. 
Begunstigers en genodigden hebben toegang tot de  Al- 

van  een afdelings- gemene Vergadering, tenzij deze besloten is. 
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Artikel 38 

De afdelingen worden op de Algemene Vergadering 
vertegenwoordigd door afgevaardigden, respectievelijk 
hunplaatsvervangërS, gekozen door de afdelingsverga-
deringen. Hoofdbestuursleden én candidaten voor het 
Hoofdbestuur kunnen op de Algemene Veigadring geen 
afdelingsafgevaardigde zijn. 

De afdelingen brengen op de Algemene Vergaderir 
stemmen uit overeenkomstig het aantal leden van de aft-
deling op de datum, waarop de laatste contributieaf-
dracht aan het Hoofdbestuur ingevolge artikel 51 van het 
Huishoudelijk Reglement verschuldigd werd en wel één 
stem per 25 leden, waarvoor de afdeling contributie 
heeft afgedragen aan het Hoofdbestuur. Ter berekening 
van het aantal stemmen wordt het ledental naar boven af-
gerond tot een veelvoud van 25. 

Alleen die afdelingen hebben stemrecht, die de con-
tributieafdracht aan het Hoofdbestuur ingevolge artikel 51 
van het Huishoudelijk Reglement over het laatste kwar-
taal, voorafgaande aan dat, waarin de Algemene Verga-
dering wordt gehouden, reeds hebben voldaan. 

Iedere afgevaardigde of diens plaatsvervanger brengt 
niet meer dan 2 stemmen uit. Eén afgevaardigde kan te-
gelijkertijd twee afdelingen vertegenwoordigen. 

De Afdelingsbesturen zijn verplicht 14 dagen vóór de 
Algemene Vergadering de namen van de afgevaardigden 
en die van de plaatsvervangers aan de secretaris van 
het Hoofdbestuur op te geven. Bij niet voldoen hieraan 
vervalt het stemrecht. 

Artikel 39 

De jaarlijkse Algemene Vergadering vindt ingevolg. 
artikel 16 der Statuten plaats in de maand november. 
Tennllnste drie maanden voor de dag der jaarlijkse Al-
gemene Vergadering doet de secretaris aan de afdelin-
gen en de districten mededelingen van de datum en de 
plaats. 

Uiterlijk acht 
Algemene Verga 
lopige opgave va 
afdelingen en de 

De afdelingen 
weken na ontvanl 
de opgave voorst 
ging of aanvullin 

Uiterlijk drie 
mene Ledenverg 
da der Algemene 
tricten, vergezel 
voorstellen en o 
een prae-advies 
kunnen slechts w 
bracht door de A. 

De Algemene 
ten vast en kan 
beslissing over v 
bestuur. 

In de jaarlijkse 
meer behandeld: 
a. de benoeming 

voegd tot cand: 
bestuur zijn dE 
dende Hoofdb€ 
voor zetels in 
zijn de afdelini 
gen moeten wc 
accoordbevjndj 
secretariaat w 
De beschrijvin: 
vermeldt per 
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Uiterlijk acht weken vóór de datum van de jaarlijkse 
Algemene Vergadering zendt het Hoofdbestuur een voor- 

Lene Vergadering lopige opgave van de te behandelen onderwerpen aan de 
t, respectievelijk afdelingen en de districten, eventueel met toelichting. 

afdelingsverga- De afdelingen hebben het recht uiterlijk binnen twee 
didaten voor het weken na ontvangst van de in het voorgaande lid bedoel- 
7eigadering geen de opgave voorstellen met toelichting te doen tot wijzi- 

ging of aanvulling van deze opgave. 
tene Vergaderfr Uiterlijk drie weken vóór de dag der jaarlijkse Alge- 

leden van de al- mene Ledenvergadering zendt het Hoofdbestuur de agen- 
te contributieaf- da der Algemene Vergadering aan de afdelingen en dis- 
artikel 51 van het tricten, vergezeld van een samenvatting der ingekomen 
werd en wel één voorstellen en opmerkingen, eventueel vergezeld van 
eling contributie een prae-advies van het Hoofdbestuur. Na dit tijdstip 

Ter berekening kunnen slechts wijzigingen in de agenda worden aange- 
italnaarboven af bracht door de Algemene Vergadering. 

cht, die de con- Artikel 40 
igevolge artikel 51 
het laatste kwar- J De Algemene Vergadering stelt bijzondere reglemen- 
Algem ene Verga- I  ten vast en kan besluiten om de behandeling van en de 
voldaan, beslissing over voorstellen te verwijzen naar het Hoofd- 
;vervanger brengt bestuur. 
vaardigde kan te- 
oordigen. Artikel 41 
14 dagen vóór de In de jaarlijkse Algemene Vergadering worden onder 

de afgevaardigden meer behandeld: 
de secretaris van a. de benoeming van de leden van het Hoofdbestuur. Be- 
t voldoen hieraan voegd tot candidaatstelling voor zetels in het Hoofd- 

bestuur zijn de afdelingsvergaderingen en het aftre- 
dende Hoofdbestuur. Bevoegd tot candidaatstelling 
voor zetels in het bestuur van de Verenigingsraad 

ig vindt ingevolge zijn de afdelingsvergaderingen. De candidaatstellin- 
maand november. gen moeten worden bevestigd door een schriftelijke 
der jaarlijkse Al- accoordbevinding van de candidaatgestelde aan het 
is aan de afdelin- secretariaat van het Hoofdbestuur. 
m de datum en de De beschrijvingsbrief voor de Algemene Vergadering 

vermeldt per functie de namen van alle opgegeven 
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candidaten in alphabetische volgorde onder opgave 
van de namen der afdelingen, door welke zij zijn can-
didaat gesteld. 

b. de benoeming van een Kascommissie. De candidaat-
stelling geschiedt uit de Algemene vergadering. 

C. rekening en verantwoording van het aftredend Hoofd-
bestuur (onder meer jaarverslagen van secretaris en 
penningmeester). 

d. begroting voor het lopende jaar. 
e. bepaling van de grootte van de contributie-afdracht 

aan het Hoofdbestuur. 
1. aanwijzing van de plaats en de datum der eerstvol-

gende jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Wij-
ziging van genoemde plaats of tijd kan geschieden 
door het Hoofdbestuur in bijzondere gevallen. 

Artikel 42 

Buiten de jaarlijkse Algemene Vergadering wordt een 
Algemene Vergadering door de voorzitter bijeengeroe-
pen op verzoek van het Hoofd- of Dagelijks Bestuur. 
Voorts kan tenminste 1/5 van het aantal afdelingen, met 
een minimum van twee, bij aangetekend schrijven de 
voorzitter van de Vereniging om bijeenroeping verzoe-
ken. De voorzitter is verplicht de Algemene Vergadering 
bijeen te roepen vier weken na ontvangst van bovenge-
noemd schriftelijk verzoek. Indien de voorzitter in ge-
breke blijft de gevraagde Algemene Vergadering uit te 
schrijven, kan dit geschieden door de aanvragers. 

Artikel 43 

Indien uitspraak wordt verlangd van een Algemene 
Vergadering over incidentele punten, waarvoor bijeen-
roeping van een Algemene Vergadering wegens de kos-
ten onnodig wordt geacht, geschiedt de behandeling de-
zer punten schriftelijk met inachtneming van het stem-
recht. 
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Ie onder opgave 
lke Zij ZiJfl ca11 In de regeling dezer procedure wordt voorzien bij af- 

zonderlijk reglement, vast te stellen door de Algemene 

t. De candidaat- Vergadering. 

ergadering. 
aftredend Hoofd- 

Hoofdstuk  Vi. Van de stemmingen. 

ran  secretaris en Artikel 44 

Een stemming is slechts geldig in een reglementair 
Ltributie-afdracht oelegde vergadering. Beslist wordt bij gewone meer- 

derheid van stemmen, behoudens het bepaalde in de Sta- 
an der eerstvol- tuten en Reglementen. 
trgadering. Wij- 
1 kam geschieden Artikel 45 
gevallen. Over zaken wordt mondeling gestemd. Bij de bepaling 

van het totaal uitgebrachte aantal stemmen tellen blanco 
stemmen mede. Wordt geen meerderheid behaald, dan 

idering wordt een wordt een tweede stemming gehouden, waarbij blanco 
tter bijeengeroe- stemmen niet meetellen bij de bepaling van het totaal 
agelijks Bestuur. uitgebrachte aantal stemmen. 
al afdelingen, met Indien de stemmen dan staken, wordt het voorstel 
iend schrijven de geacht te zijn verworpen. 
nroepiflg verzoe- 
nene Vergadering Artikel 46 
igst van hovenge- Over personen wordt schriftelijk gestemd, tenzij per 
voorzitter in ge- vacature slechts één candidaat is gesteld; in dat geval 

7ergadering uit te zijn de candidaten gekozen. 
aanvragers. Stembiljetten, welke meer of minder namen bevatten 

dan het aantal plaatsen, waarin moet worden voorzien, 
zijn ongeldig. Indien bij de eerste stemming niet door 
een voldoend aantal personen de meerderheid is ver- 
regen om alle vacatures te bezetten, zal een tweede  

ran  een Algemene stemming worden gehouden voor het bezetten van de  on- 
waarvoor bijeen-  vervuld gebleven vacatures tussen tweemaal zoveel per- 

ag wegens de kos- sonen, als er nog te vervullen plaatsen overblijven. 
e behandeling de- Deze personen zullen zijn de niet bij de eerste stem- 

Ling  van het stem- ming reeds verkozen candidaten, die de meeste stem- 
men op hun naam hadden verenigd. 
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Zouden meer personen dan het tweevoud van het aan- 
tal vacatures bedraagt voor deze tweede stemming in 
aanmerking komen, doordat zij een gelijk aantal stem- Het Hoofdbest 
men op zich hebben verenigd, dan worden ook zij in de die daarvoor vs 
tweede stemming betrokken. komen, een bizo 

Gekozen zijn in de tweede stemming zij, die de mees- 
te stemmen op hun naam verenigen. 

Bij gelijk aantal stemmen beslist het lot. 
Het beheer d 

Artikel 47 jeester der  Vex  
De in de Alge 

Voor elke stemming op de vergadering wordt een missie houdt toe 
stembureau gevormd, bestaande uit tenminste drie ge- en brengt aan he 
wone leden, te benoemen door de voorzitter, verslag uit aan 

na het verslag w 
Artikel 48 

Bij besprekingen over personen mogen de betrokke- 
nen niet aanwezig zijn. Het boekjaar 

Hoofdstuk Vn, Van de geldmi ddelen. 
tember daaraanv 

Hoofdst 
Artikel 49 

De inkomsten der Vereniging bestaan uit: 
a. contributies en donaties; De Vereniging 

b. opbrengst van publicaties en abonnementsgelden; uitgeven van een 

C. andere bizondere baten. De afdelingen 
gaan tot het uitge 

Artikel 50 resp. districtsor 
Het Hoofdbest 

a. De contributie voor gewone leden bedraagt tenminste acht, de uitgifte 
5,-- per jaar. bieden. 

b. De donatie voor begunstigers bedraagt tenminste 
f 3,-- per jaar. 

Artikel 51 Het Heofdbestu 
redactie van het a 

De afdelingen dragen per kwartaal per gewoon lid aan zicht op het werk 
het Hoofdbestuur een bedrag af, dat jaarlijks door de De redactie is 
Algemene Vergadering wordt bepaald. woording schuldig 
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oud van het aan 
de stemming in Artikel 52 
ijk aantal stem- Het Hoofdbestuur kan bepalen, dat aan de afdelingen, 
len ook zij in de die daarvoor volgens het Hoofdbestuur in aanmerking 

komen, een bizondere bijdrage zal worden toegekend. 
zij, die de mees~  

Artikel 53 
lot. 

Het beheer der geldmiddelen berust bij de penning- 
ieester der Vereniging. 
De in de Algemene Vergadering benoemde Kascorn- 

ering wordt een missie houdt toezicht op het beheer dezer geldmiddelen 
aminste drie ge- en brengt aan het einde van het verenigingsjaar hiervan 
itter. verslag uit aan de Algemene Vergadering, onmiddellijk 

na het verslag van de penningmeester. 

Ten de betroirke- Artikel 54 

Het boekjaar loopt vai 1 oktober tot en met 30 sep- 

iddejen. 
tember daaraanvolgende. 

Hoofdstuk VUL Van het Verenigingsblad 

Artikel 55 
a uit: 

De Vereniging kan besluiten tot het uitgeven of doen 
hI men sge en, uitgeven van een algemeen verenigingsblad. - 

De afdelingen en districten-  zijn gerechtigd over te 
gaan tot het uitgeven of doen uitgeven van een afdelings-, 
resp. distrietsorgaan. 

Het Hoofdbestuur kan, wanneer het dat noodzakelijk 
draagt tenminste acht, de uitgifte van een in lid 2 geñbemd orgaan ver- 

bieden. 
draagt tenminste - 

Artikel 56 

Het' Hoofdbestuur benoemt en ontslaat de leden der 
redactie van het algemeen verenigingsblad en houdt toe- 

er gewoon lid aan zicht op het werk der redactie. 
jaarlijks door de De redactie is voor het redactioneel beleid verant- 

woording schuldig aan het Hoofdbestuur. 
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Hoofdstuk  IX. Van het beroep 

De CornmiSsi( 
Artikel 57 drie plaatsverva: 

Tegen beschikkingen van het afdelingsbestuur staat drie jaar door & 
voor de betrokkene(n) beroep open bij de eerstvolgende zen uit de gewon 

dienste. De leden afdelingsvergadering. Het instellen van het beroep ge- 
deel uit maken vs schiedt bij aangetekend schrijven binnen twee weken 

afdelingsbestu schriftelijke bekendmaking aan de betrokkene(n) van, 
Elk jaar trede betreffende beschikking van het afdelingsbestuur. af. Zij zijn éénm 

Artikel 58 ste maal wordt d 
steld. 

Tegen beschikkingen van het Hoofdbestuur staat voor De Commissie 
I de betrokkene(n) beroep open bij de Commissie van Be- chaam, dat geen 

roep. Het instellen van het beroep geschiedt bij aange- Algemene Verga 
I tekend schrijven binnen drie weken na schriftelijke be- eigen werkwijze 

kendmaking aan de betro(n) van de betreffende be- 
schikking van het Hoofdbestuur. Hoofdstuk X. Van 

Tegen uitspraken is hoger beroep mogelijk bij de 
eerstvolgende vergadering. 

Het instellen van dit beroep geschiedt bij aangetekend De Algemene V 
schrijven binnen drie weken na schriftelijke bekendma- kunnen voor spe  
king  van de uitspraakder Commissie van Beroep aan de leven roepen, bij 
betrokkene(n). samenstelling en 

lii afwijking van het bepaalde in de eerste en tweede gesteld. 
alinea van dit artikel is beroep tegen een beschikking 
van het Hoofdbestuur ingevolge artikel slechts 
mogelijk binnen weken na schriftelijke bekendma- 

_te Afzonderlijke  
king  van deze beschikking aan de betrokkene(n).. Het be- ging, die zich voc 
roep geschiedt per aangetekend schrijven bij de Com- ren, kunnen met t 
missie van Beroep, welke binnen twee weken uitsprk ''n opgericht. Zi 
doet. Tegen deze uitspraak staat de betrokkene(n)  rider  voorafgaai 
aangetekend schrijven beroep open binnen t2ee.  weken De afzonderlijke 
na schriftelijke bekendmaking van de uitspraak der  Corn-  zaamheden volgen 
missie van Beroep bij de Algemene Vergadering, welke in strijd mag zijl 
hiertoe binnen drie weken na ontvangst van het beroep Vereniging. 
door de voorzitter van het Hoofdbestuur wordt bijeenge- 
roepen. 
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Artikel 59 
roep 

De Commissie van Beroep bestaat uit drie leden en 
drie plaatsvervangende leden, die voor een periode van 

Lingsbestuur staat drie jaar door de Algemene Vergadering worden verko- 

de eerstvolgende zen uit de gewone leden, de ere-leden of leden van ver- 

van het beroep ge- dienste. De leden en plaatsvervangende leden mogen niet 

aen twee wekenp deel uit maken van het Hoofdbestuur of van een districts- 

:trokkene(n) van \ 
I afdelingsbestuur. 

Elk jaar treden één lid en één plaatsvervangend lid ngsbestuur. af. Zij zijn éénmaal terstond herkiesbaar. Voor de eer- 
ste maal wordt de wijze van aftreden bij loting vastge- 
steld. 

[bestuur staat voor De Commissie van Beroep is een onafhankelijk li- 
ommissie van Be- chaam, dat geen verantwoording is verschuldigd aan de 
schiedt bij aange- Algemene Vergadering of enig bestuur. Zij stelt haar 
a schriftelijke be- eigen werkwijze vast. 
de betreffende be- 

Hoofdstuk X. Van de commissies en afzonderlijke werkgroepen 

p mogelijk bij de Artikel 60 

edt bij aangetekend De Algemene Vergadering zowel als het Hoofdbestuur 

iftelijke bekendma- kunnen voor speciale onderwerpen commissies in het 
van Beroep aan de leven roepen, bij welk besluit of beschikking tevens de 

samenstelling en de taak der commissies worden vast- 
Ie eerste en tweede gesteld. 
en een beschikking 
el slechts Artikel 61 

Lftelijke bekendma- Afzonderlijke werkgroepen van de leden der Vereni- 
rokkene(n).. Hetbe- ging, die zich voor een bizonder doel willen  organise- 
rijven bij de  Corn-  ren, kunnen met toestemming van het Hoofdbestuur wor- 
ree weken uitsprk n opgericht. Zij treden niet buiten de Vereniging op 
,e betrokkene(n) ader voorafgaande toestemming van het Hoofdbestuur. 
binnen tLeg weken De afzonderlijke werkgroepen organiseren hun werk- 
citspraak der  Corn-  zaamheden volgens een afzonderlijk reglement, dat niet 
Vergadering, welke in strijd mag zijn met de Statuten en Reglementen der 
Lgst van het beroep Vereniging. 
;uur wordt bijeenge- 
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Hoofdstuk  XL Van de afzonderlijke groeperingen 

Artikel 62 Een besluit tot 
worden genomen 

Afzonderlijke groeperingen van de leden der Vereni- Hoofdbestuur bij 
ging, die zich voor bizondere doeleinden als afdeling of welke minstens ti 
onderdeel ener afdeling willen organiseren, kunnen haar geschreven met u 
erkenning bij het Hoofdbestuur aanvragen. Deze groe- -oorstel tot ontbi 
peringen organiseren zich volgens een afzonderlijk re Een afschrift v,  
glement, hetwelk niet in strijd mag zijn met de Statuten aan alle leden de] 
en Reglementen der Vereniging, den. 

Hoofdstuk XII. Slotbepalingen 

Artikel 63 
Bij ontbinding 

In alle gevallen, waarin door Statuten of door Regle- door het Hoofdbei 
menten niet is voorzien, beslist het Hoofdbestuur. In gadering anders 1 
spoedeisende gevallen beslist het Dagelijks Bestuur, dat 
van zijn beslissing in de eerstvolgende Hoofdbestuurs- 
vergadering mededeling doet. 

Artikel 64 

In bepaalde gevallen kan de Algemene Vergadering 
binnen de bepalingen der Statuten gedeeltelijk ontheffing 
verlenen ten aanzien van de artikelen 6 (leeftijdsgrens 
der bestuursleden), 7 (opzeggingstermijn), 13 (tijdstip 
der jaarlijkse afdelingsvergadering), 18 (ontbinding der 
afdeling), 20 (aantal bestuursleden), 25 (maximum aan-
tal leden van het Dagelijks Bestuur), 26 (zittingsperio-
de), 39 (tijdstippen in dit artikel vermeld) en 50 (bedra-
gen contributies en donaties). 

Het Hoofdbestuur kan in spoedeisende gevallen ever 
eens ontheffing verlenen van bovenstaande artikelen n 
uitzondering van het artikel 26. 

De doorhet Hoofdbestuurverleende ontheffingen moe-
ten in de eerstvolgende Algemene Vergadering worden 
goedgekeurd. 
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groeperingen 
Artikel 65 

Een besluit tot ontbinding der Vereniging kan slechts 
worden genomen in een opzettelijk daartoe door het 

eden der Vereni- Hoofdbestuur bijeengeroepen Algemene Vergadering, 
[en als afdeling of welke minstens twee maanden tevoren moet worden uit- 
eren, kunnen haar geschreven met uiteenzetting der redenen, welke tot het 
agen. Deze groe- -oorstel tot ontbinding hebben geleid. 

afzonderlijk r( I Een afschrift van de oproep tot deze vergadering wordt 
in met de Statutei aan alle leden der afdelingsbesturen persoonlijk gezon-

den. 

gen 
Artikel 66 

Bij ontbinding der Vereniging geschiedt de liquidatie 
en of door Regie- door het Hoofdbestuur, tenzij de laatste Algemene Ver- 
Hoofdbestuur. In gadering anders beslist. 

elijks Bestuur, dat 
In Hoofdbestuurs- 

nene Vergadering 
eltelijk ontheffing 

i 6 (leeftijdsgrens 
mijn), 13 (tijdstip 
18 (ontbinding der 
25 (maximum aan- 
26 (zittingsperio- 

field) en 50 (bedra- 

ide gevallen ever 
ande artikelen  ii  

ontheffingen moe- 
rgadering worden 
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