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G]LBJM N T 
VAN DEN 

Socialisten-Bond, 
voor 1S97. 

Art. 1. De Socialisten-Bond bestaat uit plaatselijke 
afdeelingen, geheime en verspreide leden. In iedere plaats 
kan slechts één afdeeling zijn. 

Art. 2. Elke afdeeling regelt zelve haar eigen Orga-
nisatie naar lokale behoeften en omstandigheden, mits 
niet strijdig met de beginselenverklarmg of met het 
algemeen reglement. 

Van de leden. 

Art. 3. Lid van de afdeelingen kunnen worden zij, 
die door instemming met het doel van den Bond zich 
opgeven tot inschrijving op de ledenlijst, doch niet be-
neden den leeftijd van 18 jaar zijn. Men kan zich ook op-
geven bij den Centralen Raad. 

Van plaatsen waar afdeelingen bestaan, neemt de C. B. 
wel geheime, doch geen verspreide leden aan; de geheime, 
bij den C. R. aangesloten leden, betalen een kontributie  
an  minstens f 250 per jaar. 

Art. 4. Elk lid behoudt individueel zijn vrijheid om te 
beproeven met andere korporaties mede te werken tot 
verwezenlijking onzer beginselen, mits hij als zoodanig 



niet aansprakelijk wordt voor handelingen van eenige 
korporatie ten nadeele van den Socialisten-Bond. 

Art. 5. Elk lid kan met opgaaf van redenen door de 
betrokken afdeelirig, geheime of verspreide leden door den 
C. B., worden geroieerd. Alleen van een roiement wegens 
beginselverzaking wordt beroep toegelaten op het kongres. 
Bij everitueele staking van stemmen aldaar, moet het 
referendum der leden uitspraak doen. 

Art. 6. Elk lid is verplicht, hetzij alleen, hetzij met 
anderen, het partijblad te steunen door abonnement en 
door adverteeren. 

Van de afdeelingen. 

Art. 7, Als minstens 10 personen zich aansluiten, 
vormen zij een afdeeling zoodra haar reglement door den 
C. B bevonden is niet in strijd te zijn met de bonds-
statuten. 

Bij verschil van meening hierover beslist het referendum. 

Art. 8. Het kongres besluit over het roiement van 
afdeelingen, die niet aan hare verplichtingen voldoen. 

Art. 9. Om de drie maanden doet elke afdeeling 
verslag van haar werkzaamheden aan den C. B. 

Zij zorgt tevens dat vóór den laatsten van elk kwartaal de 
afdracht van I cent per week van elk aangesloten be-
talend lid aan den penningmeester van den C. B. is geschied. 

Art. 10. Afdeelingen zijn verplicht naar het ledental 
bij te dragen in de Bondskas; noodlijdende  aid.  zal uitstel 
van betaling gegeven worden. 

Art.  II.  Alle afdeelingen zijn verplicht zegels te ge-
bruiken en kunnen deze niet anders verkrijgen dan tegen 
kontante betaling. 



Van te kongresen. 

Art, 12. Jaarlijks heeft op de Kerstdagen een kongres 
plaats van afgevaardigden uit alle afdeelingen ter regeling 
van de  bonds-aangelegenheden. De kongressen worden 
in het openbaar gehouden. 

Art. 13. Jaarlijks in 't begin der maand Oktober 
(uiterlijk tot 15 Oktober) doet de C. R. een oproeping 
in het bondorgann Recht voor Allen aan de afdeelingen 
om punten in te dienen ter behandeling op het kongres, 
welke deze uiterlijk vóór 10 November hebben op te 
geven aan den C. R., die den beschrijvingsbrie{ der te 
behandelen punten aan de afdeelingen toezendt vóór 
uiterlijk 1 December. 

Art.  Ilk.  De reiskosten van één afgevaardigde op het 
kongres worden -  ponds-pondsgewijze omgeslagen en 
berekend naar het ledental - gelijkelijk gedragen door 
alle afdeeiingen 

Art, 45. Elke afdeeling van 40 tot 50 leden sterk 
brengt ééne stem uit en voor elke volgende 50 leden 
eveneens ééne stem. Tot maatstaf voor het door elke 
afd. op het kongres uit te brengen stemmental zal worden 
genomen het betalend ledental in 't laatste aan het 
kongres voorafgaande kwartaal. 

Art. 16 Het kongres wijst jaarlijks de afdeeling aan, 
waar de C. R. gevestigd zal zijn. 

Art. 17. De kongresbesluiten zijn niet geldig, tenzij 
zij door het referendum zijn goedgekeurd. Voorstellen, 
op het kongres verworpen, worden ook aan het referen-
dum onderworpen, dat binnen 6 weken na het kongres 
moet zijn afgeloopen. Ook de kongresbesluiten, die in de 
huishoudelijke zitting zijn genomen, zijn aan het refe-
rendum onderworpen, behoudens die voorstellen door het 
kongres aan te wijzen; de ingetrokken en vervallen voor-
stellen niet. 



Art. 18. Aan den redakteur van het  bonds-orgaan 

een kongres Recht voor Allen wordt op het kongres het Vrije woord  
ter regeling verleend.  
sen norden Van dun Centralen Raad. 

Art. 49. De C. R. bestaat uit 7 personen, gekozen in  
id Oktober en door de afdeeling waar de Raad gevestigd is 
a oproeping De leden van den C. R. moeten het eens zijn met de 
afdeelingen taktiek der partij, aangenomen op het laatste kongres 

let kongres, vóór hunne benoeming. 
bben op te 

brief der te Art. 20. De C. R. vertegenwoordigt den Socialisten- 
zendt vóór Bond, is verantwoordelijk voor de handhaving der be- 

ginselen en treedt overal tusschenbeiden, waar deze in 
gevaar worden gesteld. 

igde op het 
geslagen en Art. 21. Jaarlijks doet de C. R. rapport zoowel van 
iragen door zijne verrichtingen als van het finantiëel beheer. 

Tot nazien van de kas van den penningmeester worden 
jaarlijks 3 afdeelingen door 't kongres aangewezen, die 

leden sterk het beheer over 't volgend dienstjaar elk kwartaal moeten 
de 50 leden nagaan, om daarvan op het kongres verslag te geven en 
t door elke na goedkeuring van dat beheer door het kongres te 

Li zal worden worden gedechargeerd. 
te aan het Art. 22. De leden van den C. R. zijn herkiesbaar, zoo 

deze langer dan één jaar in dezelfde plaats blijft. 
fdeeling aan, Om tot lid te worden gekozen, moet men minstens 

één jaar lid van den Bond zijn. 

;eldig, tenzij Art. 23. In buitengewone gevallen heeft de C. R. 
Voorstellen, het recht een buitengewoon kongres bijeen te roepen; 
het referen- wanneer 5 afdeelingen, mits niet in één provincie,  eon  
het kongres buitengewoon kongres, mits met redenen omkleed, aan- 
en, die in de vragen, moet dit bijeengeroepen worden. 
n het refe- 

ilen door het Van het Begrafenisfonds. 
rvailen voor- Art. 24. Daar waar de C. R. gevestigd is, worden uit 

eene daartoe belegde vergadering van leden van het be- 



1iafenisfonds (welke tevens lid der partij zijn) 5 kommis-
sarissen gekozen, welke in overleg met den C. B. genoemd  
foods  beheeren, zoodat in elk artikel van het thans 
bestaande reglement van het fonds en waar sprake is 
van den C. R., deze kommissarissen worden toegevoegd, 
zooals in art, 4-5, 9-10 en 13. 

Art. 25. Den Raad van Beheer van het begrafenisfonds 
wordt het recht verleend, voorstellen op den beschrijvings-
brief van den Socialisten-Bond te plaatsen, die alleen de 
belangen van dat fonds raken, daarvoor uitsluitend eene 
vergadering te beleggen, bij te wonen door den raad van 
Beheer en alle Agenten, ten einde alle hinderpalen uit 
den weg te ruimen, welke de propaganda voor het fonds 
belemmeren, de kosten te dragen door het begrafenisfonds. 

Art. 26. De administrateur moet woonachtig zijn in 
dezelfde plaats waar deC. R. gevestigd is. 

Art. 27. Jaarlijks wordt door deze, na goedkeuring 
van C. B. en kom missarissen, een gedrukt verslag van 
den geheelen stand van zaken van het fonds aan de 
leden gratis uitgereikt. 

Art. 28, Alleen leden van den Bond kunnen admi-
nistrateur, agent of bode voor het begrafenisfonds zijn. 

Algemeene bepaling. 

Art. 29. In belangrijke gevallen, ter beslissing van 
den C. R,, handelt deze in overleg met de afdeelingen 
die verpiicht zijn zich aan de genomen besluiten te 
onderwerpen met beroep op het kongres. 



Besluiten door het Kongres, gehouden op 25 en 26 
December '96, genomen en door het referendum 

bekrachtigd, die bij het reglement behooren. 

De Bond neemt geen deel meer aan Internationale 
Kongressen, waar eenige fraktie der arbeidersbeweging, 
zich stellende op het standpunt der klassenstrijd, wordt 
uitgesloten. 

Het Kongres spoort de afdeelingen aan meerdere pro-
paganda te maken tot opwekking van het zelf bewustzijn 
onder de vrouwen. Jaarlijks worden door de afdeelingen 
in overleg met den C. B., omstreeks denzeifden tijd 
openbare vergaderingen gehouden ter bespreking van de 
vrouwenkwestie. 

De hoofdredakteur van het partij-orgaan kan de zit-
tingen van den C. R. bijwonen, zonder recht van stemming. 

Viermaal per jaar wordt R. v. A. geheel ingericht 
voor de propaganda op het platteland. 

De 3 afdeelingen die nu de centrale kas kontroleeren, 
doen dit voortaan over het geheele financiëele beheer 
van den Bond (centrale kas, R. v. A., brochurenhandel 
en fonds tot uitkeering bij overlijden). 

Geen voorschotten of leeningen mogen gedaan worden 
uit het fonds tot uitkeering bij overlijden, uitgezonderd 
het vastgestelde percentage voor de centrale kas. 

M 0 T I E. 

Het Kongres van den Socialisten-Bond, vergaderd op 
25 en 26 December 1896 in sConstantias te Amsterdam; 

zich stellende op anti-parlementair standpunt; 
verklaart: dat noch de Bond noch de afdeelingen mede 

doen aan verkiezingen; 
verklaart verder: dat den leden van den Socialisten- 



Bond individueel de vrijheid wordt gelaten, hetzij om 
persoonlijk gebruik te maken van het kiesbiljet, hetzij 
om ook in kiesvereenigingen voor de verkiezing van be-
paalde kandidaten propaganda te maken, of wel om 
zichzelf kandidaat te stellen. 

Het Kongres meent, dat de openlijke bestrijding van 
de vijanden van den Bond en van de Nederlandsche 
arbeidersbeweging en de wijze waarop deze in de ver-
schillende distrikten behoort plaats te hebben in de op 
handen zijnde verkiezingsperiode, aan den leden van den 
Bond persoonlijk behoort te worden overgelaten. 
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