
S T A I U T N N 

LD VAN DE STICHTING 0RGNISP  TIE  VROUWEN IN DE V.V.D 

volgens notariSle acte dcL 12 juni 1953  te Haarlem verleden 
en gewijzigd dcl, 21 januari 1960 

Art, 1 NAAM EN ZETEL 
De Stichting is genaamd Stichting Organisatie Vrouwen in de Volkspartij 
voor Vrijheid en Democratie (V.V.D )  on  is gevestigd te s Gravenhage. 

Art, 2. TAAK EN DOEL 
De Stichting heeft tot taak do  vrouwelijke leden van de V.V.D.te organi-
seren en stelt zich ten dooi hot bevorderen van het onderling contact en 
de politieke meningsvorming onder  doze  loden, 
Zij voert propaganda voor de beginselen van de V.V.D. en geeft voorlich-
ting en scholing aan vrouwen in kennis van staat en maatschappij. 
Zij stimuleert haar sociale en culturele activiteit zij bevordert het vrij-
willig  on  belangeloos verlenen van practische sociale hulp en het mode-
werken aan alles wat aan het culturele loven van hot Nederlandse volk 
dienstig kan zijn. 

Art. 3, MIDDELEN 
Zij zal dit doel bevorderen met alle wettige middelen en speciaal door de 
vrouwen in de V.V.D. landelijk, gewestelijk en plaatselijk te organiseren. 

Art. 4. BESTUUR 
Het bestuur vn de Stichting, waarbij tevens de landelijke organisatie be- 
rust, wordt gevormd door 
le do vrouwelijke. leden van het Hoofdbestuur van cie VV.D. 
2e con nader hij huishoudelijk -reglement te bepalen aantal leden, door en 

uit de onder art 6 te noemen Adviesraad te kiezen Bij de oprichting 
van  dc  Stichting wordt dat aantal voer de eerste maal vastgesteld op 
vier De waje van verkiezing wordt eveneens geregeld bij huishoudelijk re-~ 

C lenent 
3e ten hoogste 2 leer de onder le  on  2e genoemde bestuursleden Fez-ment- 

lijk te kiezen vrouwelijke leden van  dc  V.V.D. 
A 4e de vrouwelijke leden der Kamerfracties van de V.V.D. Doze  hebben al- 

leen adviserende stem. 
Do functies werden in onderling overleg verdeeld, 

Art. 5,  De Stiohting wordt in en buiten rechten vertegenwoordigd door de Voer- 
zitster en de Secretaresse c.q.  doer  haar plaatsvervangsters. 

Art. 6. Het Bestuur wordt voorgelicht en ter zijde gestaan  doer  vertegenwoordig-
sters der Rijkskieskringen, die worden gekozen in en door een algemene 
vergadering van de betreffende Kamercentrale voor de tijd van twee jaar 
met directe herkiesbaarheid, voor het eerst weer in 1954. 
Zij werden tezamen Adviesraad genoemd. Bij tussentijdse verkiezing neemt het 
nieuwe lid de zittingstijd van haar voorgangster over. 

Art. 7. Het Bestuur vergadert minstens éjnmaal per jaar met de Adviesraad en ver-
der zo dikwijls als de voorzitster of twee andere bestuursleden dit nodig 
achten, of minstens 3 leden van de Adviesraad dit wensen. 

Art. 8. Alle besluiten van het Bestuur worden genomen met volstrekte meerderheid 
van stemmen behoudens het bepaalde in art 18. 
Ingeval de stemmen staken over zaken geeft de stem van do voorzitster de 
doorslag bij staking van stemmen ever personen beslist het lot. 

Art 9. GEWESTELIJKE ORGANISATIE 
De Stichting wordt gewestelijk georganiseerd overeenkomstig het gebied 
der Rijkskieskringen; aan het hoofd van de gewestelijke organisatie staat 
het  doer  de Kameroontrale in die kieskring gekozen lid van cie Advies-
raad, genoemd in art 6..  Dc  organisatie kan zich uitstrekken ever ver-
schillende Rijkskioskringen in combinatie. 
Voer vertegenwoordiging van een provincie kan het Bestuur der Stichting 
een der leden van de Adviesraad binnen die provincie aanwijzen. 

Art 10. PLAATSELI JKE ORGANISATIE 
De Stichting wordt plaatselijk georganiseerd overeenkomstig hot gebied 
der.. afdelingen van de V.V.D.; aan het hoofd van de plaatselijke organisa-
tie staat als vertegenwoordigster van Je Stichting een der vrouwelijke 
bestuursleden van c15e betreffende afdeling, in onderling overleg door die 
bestuursleden aan te wijzen. 



Bij gebreke van ecn vrouwe lijk bestuurslid in een afdeling kan het Bestuur 
van de Stichting in overleg met de Secretaris van die afdeling een de 
vrouwelijke leden not de plaatselijke organisatie belasten. 
De organisatie kan zich uitstre]eken over het gebied vanmecrdanânaf - 
deling, Aan het hoofd van deze organisatie staat ein der vrouljk.e-
stuursleden van de betreffende afdelingen in onderling overleg door die 
bestuursleden aan te wijzen. 
Waar  dc  Kamercentrale samenvalt met JJn afdeling treedt de vertegenwoor-
digster van de Kamercentrale tevens op als hoofd van de plaatselijke or-
ganisatie. 

Art 11. LANDLIj-KE BIJEENKOMSTEN 
Zo mogelijk eenmaal per jaar aoit een laicblijke bijeenkomst gehouden 9  
waarop alle vrouwelijke leden van de V.V,D, toegang hebben. 

Art 12 . VERMOGEN 
" 151 Het vermogen der Stichting wordt gevormd door 

a0 het kapitaal waarmede zij in het leven is geroepen; 
b. al of niet periodieke bijdragen van derden; 
a, erfstellingon9  legaten en andere kapitaalsverkrjgingen; 
d0 gekweekte renton; 
e. verdere inkomsten. 

Het vermogen der Stichting wordt belegd op de wijze door het Bestuur te 
bepalen. 

Art. 13. BESTAANS JAAR, BOEKJAAR EN REKENING EN VERANTWOORDING 
Het bestaansjaar en boekjaar der Stichting lopen van 1 januari tot en met 
31 december. Het eerste bestauns- en boekjaar vanaf heden tot en met 31 
december 1953 

Art , 1 4 ,  Van de vermogenstoestand van de Stichting wordt boekgehouden en tenmin-
ste ijnmaal per jaar, uiterlijk 15 mei, voor hot eerst uiterlijk 15 mei 
1954 wordt door de penningmeesteresse aan de Adviesraad verslag uitge-
bracht en rekening en verantwoording gedaan van het door de Stichting ge-
voerde beheer aan het Dagelijks Bestuur van de VOVODO 

Art-15. VERSLAG 
Tenminste Snmaal per jaar brengt de Secretaresse van het Bestuur ver- 
slag over de werkzaamheden van de organisatie uit aan de Adviesraad. 

Art.160 BELEID 
Ter zake van het door hot Bestuur ãr Stichting gevoerde beleid op ander 
dan financieel gebied kan dit ter verantwoording worden geroepen door 
het Hoofdbestuur der VOV.D. en/of de jaarlijkse algemene ledenvergadering 
van de V.V.D. 

Art. 17. REGLEMENTEN 
Het Bestuur dor Stichting ïTleg met de Adviesraad reglementen 
vaststellen met betrekking tot al hetgeen naar zijn oordeel zal blijken 
nadere regeling te behoeven9  speciaal over do wijze van verkiezen van de 
onder art04 2e genoemde leden van het Bestuur. Zij kunnen door het Be-
stuur te allen tijde worden gewijzigd en ingetrokken, wederom in overleg 
met de Adviesraad. 

Art. 18 WIJZIGING EN ONTBINDING 
a. Tot wijziging dezer bepalingen of tot ontbinding der Stichting kan door 

het Bestuur slechts worden besloten bij een besluit door tenminste 
wee-derde van het aantal stemgerechtigde bestuursleden genomen na in-

gewonnen advies van de Adviesraad en goed te keuren door het Hoofdbe-
stuur van cie V.V.D. 

B. Bij ontbinding der Stichting krachtens besluit van het Bestuur is het 
Bestuur mat de vereffening belast. 

e. Een eventueel batig saldo zal door de liquidateurs worden uitgekeerd 
aan de V.V.D. 

d. Mocht de V.V.D. ontbreken dan zal het Bestuur dat met do vereffening 
is belast aanwijzen aan wie dit ten goede moet komen. 

Art. 19. INWERKINGTREDING  
Doze  Stichting treedt heden in werking. De Stichtingsacte dient tevens 
als Statuten, 

Art. 20 SLOTBEPALINGEN 
In alle gevallen waarin  nit  voorzien is bij deze bepalingen wordt door 
het Bestuur beslist. 
Bij geschillen over interpretatie van deze Stichtingsacte, beslist een 
commissie van 3 leden, te benoemen door  dc  voorzitter van de V.V.D. 
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