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Doel en middelen. 

ARTIKEL 1. 

De bond van Vrije Liberalen heeft ten doel de samen-
werking te bevorderen van hen die instemmen met de 
vrij-liberale beginselen, den invloed daarvan op het Staats-
beleid te versterken en bij verkiezingen van algemeene 
politieke beteekenis de kiezers voor te lichten. 

De formuleering dezer beginselen geschiedt in een 
beginselprogram, vast te stellen door de algemeene ver-
gadering van den bond. 

ART. 2. 

De bond tracht bovenomschreven doel te bereiken langs 
wettigen weg, door het stellen van candidaten, het houden 
van vergaderingen, het uitgeven van geschriften en verder 
door alle wettig geoorloofde middelen, die aan het doel 
bevorderlijk kunnen zijn. 



Leden en afdeeliiigen. 

ART. 3.  

Leden van den bond zijn alle meerderjarige Neder-
landers, die onder verklaring van instemming met zijne 
beginselen, zich hij den bond of hij eene zijner afdeelingen 
aansluiten. 

Het lidmaatschap van den hond wordt verkregen door 
aanmelding bij den secretaris van den bond of bij dien 
van eene der afdeelingen. Het neemt een einde door 
1 edankcn, wanbetaling of overlijden. 

ART. 4. 

De leden kunnen zich in afdeelingen organiseeren. Het 
reglement van de afdeeling omschrijft het gebied waarover 
deze zich uitstrekt en wordt vastgesteld, nadat daarop 
liet hoofdbestuur is gehoord. 

Alle binnen liet gebied van de afdeeling gevestigde leden 
van den bond worden geacht lid van de afdeeling te zijn. 

ART. 5. 

Eene politieke vereeniging, die, in hare statuten of regie-
inent verklaart in te stemmen met de beginselen van den 
bond, kan op haar verzoek door liet hoofdbestuur als 
afdeeling bij den bond worden aangesloten. 

ART. (3. 

De jaarlijksehe contributie der leden bedraagt ten 
minste f 1. 

Zij kan voor de leden, die in eene afdeeling vereenigd 
zijn, met goedkeuring van het hoofdbestuur door die 
afdeeling op een lager bedrag worden bepaald. 
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ART. 7. 

Elke afdeeling zal telken jare vá6r 1 Februari aan den 
penningmeester van den bond afdragen het 1/4  gedeelte 
van liet bedrag der door haar in liet voorafgaand kalender-
jaar ontvangen contributies. 

ART. S. 

In plaatsen waar de leden van den bond zich niet in 
eene afdeeling georganiseerd hebben, benoemt het hoofd-
bestuur één hunner tot correspondent. 

Bestuur 

ART. 9.  

Aan liet hoofd van den hond staat een hoofdbestuur 
van ten minste 7 leden. T-liet wijst uit zijn midden aan 
een voorzitter en een pennmgmcester en benoemt uit 
de leden van den bond een secretaris, aan wien liet tevens 
de functiën van den penningmeester geheel of gedeeltelijk 
kan opdragen. 

De penningmeester geeft kwijting namens den bond. 

ART, 10. 

De leden van het hoofdbestuur worden voor 3 jaren 
dooi' de algemeene vergadering gekozen. Ieder jaar treedt 
een gedeelte hunner af, volgens rooster van aftreding, 
dooi- liet hoofdbestuur vast te stellen en aan de algemeene 
vergadering mede te deden. 

ART. 11. 

Het hoofdbestuur wordt ter zijde gestaan door gede-
legeerden uit die afdeehingen van den hond, welke ten 
minste 20 leden tellen. 
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Gedelegeerden zijn de voorzitters dier afdeelingen, be-
houdens het recht der afdeelingen een ander gedelegeerde 
in hunne plaats aan te wijzen 

Indien een gedelegeerde verhinderd is eene vergade-
ring bij te wonen, kan hij worden vervangen door een 
daartoe door de afdeeling aan te wijzen plaatsvervanger. 

ART. 12.  

Jaarlijks in de maand December deden de afdeelingen 
aan het hoofdbestuur mede, wie voor het komende ka-
lenderjaar tot gedelegeerde is aangewezen en wie als 
plaatsvervanger zal optreden. 

Bij ontstentenis of verhindering van beiden kan de 
afdeeling tusschentijds een gedelegeerde aanwijzen 

ART. 13. 

Het hoofdbestuur vergadert met de gedelegeerden zoo 
dikwijls het dit nooclig oordeelt, in ieder geval ten minste 
éénmaal 's jaars, vóór de algemeene vergadering van den 
bond. Voorzitter en secretaris van den bond zijn tevens 
voorzitter en secretaris dier vergaderingen. 

Op met redenen omkleed verzoek van ten minste 5 
gedelegeerden, is het hoofdbestuur verplicht binnen één 
maand een vergadering met de gedelegeerden te beleggen. 

A lgerneeiie Vergadering. 

ART. 14.  

Jaarlijks wordt eend algemeene vergadering van den 
bond gehouden. De te behandelen onderwerpen worden 
door het hoofdbestuur vastgesteld en bij den opioepings-
brief aan de afdeelingen, of, waar geen afdeelingen zijn, 
aan de leden medegedeeld. 
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Het hoofdbestuur brengt verslag uit van den toestand 
van den bond en legt rekening en verantwoording af 
van het over het afgeloopen dienstjaar gevoerde beheer. 

Punten niet in den oproepingsbrief vermeld, worden 
slechts in behandeling genomen indien met der uit- 
gebrachte geldige stemmen daartoe wordt besloten. 

Op verzoek van eene afdeeling of 20 niet tot eene 
afdeeling behoorende leden, is het hoofdbestuur verplicht 
eenig bepaald onderwerp onder de punten van behan-
deling in den oproepingsbrief op te nemen. 

ART. 15. 

Op verzoek van 2 afdeelingen of 40 niet tot eene 
afdeeling behoorende leden is het hoofdbestuur verplicht 
eene buitengewone algemeene vergadering, te houden 
binnen 2 maanden na liet inkomen van het verzoek, 
bijeen te roepen. 

Het verzoek moet zijn gemotiveerd en het te behandelen 
onderwerp behelzen.  

Any. 16.  

Alle leden hebben toegang tot de algemeene vergade-
ringen en kunnen daar het woord voeren. 

Het stemrecht wordt uitgeoefend door de afgevaar-
digden en de leden van het hoofdbestuur. 

Iedere afdeeling van ten minste 20 leden en iedere 
groep van ten minste 20 niet tot eeue afdeeling behoorende 
leden kan één of meer afgevaardigden aanwijzen. Een 
desbetreffend schrijven, onderteekend door den voorzitter 
en den secretaris van eene afdeeling, of door ten minste 
20 niet tot eene afdeeling behoorende leden, geldt als 
geloofsbrief. Indien eene zelfde afdeeling of groep van 
niet tot eene afdeeling behoorende leden meer dan 1 afge- 



vaardigde aanwijst, bepaalt zij in den geloofsbrief wie 
harer afgevaardigden het stemrecht zal uitoefenen. 

De afgevaardigde van eene afdeeling, mits door die 
afdeeling de aan den bond verschuldigde contributie is 
voldaan, brengt eene stem uit voor iedere 50 leden of 
gedeelte daarvan, die de afdeeling, blijkens eene desbe-
treffende opgave in den geloofsbrief, op het oogenblik 
van de oproeping ter algemeene vergadering telt, echter 
niet meer dan $ stemmen, 

De afgevaardigde van eene groep niet tot eene afdeeling 
behoorende leden brengt eene stem uit voor iedere 20 
leden die hem afvaardigden. 

Elk lid van het hoofdbestuur brengt 1 stem uit. 
Aan de afdeeling kunnen op haar verlangen de reis-

kosten van een harôr afgevaardigden ter algemeene ver-
gadering vergoed worden. 

ART. 17.  

Stemmingen over zaken geschieden mondeling of op 
de wijze door den voorzitter te bepalen, die over personen 
met gesloten briefjes. 

Voor zoover 1fl deze statuten niet anders is bepaald, 
worden alle besluiten genomen met meerderheid van de 
uitgebrachte geldige stemmen. 

Algemeene bepalingen 

Aur, 18, 

In elk dci' kiesdistricten, bedoeld in art. 127 (ier Kieswet, 
weet' meer dan éne afdeeling van den bond bestaat. 
kunnen de besturen van die afdeelirgen, in overleg met 
liet hoofdbestuur, tot het vurmileil vail een disti'icts-comité 
mit bun  ii  iidden ovei'gaan. Dit ceinitt leidt de verkiezing's- 
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actie in het geheele district, in overleg niet liet hoofd-
bestuur. 

ART. 19. 

De zetel van den bond is te 's-Gravenha-ne. 

ART. 20. 

1-Jet dienstjaar van den bond valt sa ren met liet 
kalenderlaar. 

ART. 21.  

Bij ontbinding van den hond zullen de bezittingen, na 
aftrek van de schulden, door liet hoofdbestuur gelijkelijk 
onder de leden verdeeld worden.  

Dc  algemeene vergadering, waarin tot ontbinding wordt 
besloten, beslist over de bestemming van liet archief. 

ART. 22. 

De bond is opgericht voor den tijd van 29 jaren, ingaande 
met den datum van oprichting, zijnde 23 Juni 1906. 

ART. 23. 

Eventueele wijzigingen in deze statuten treden niet in 
werking, alvorens daarop de Koninklijke goedkeuring- is 
verkregen. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7

