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Vrijzinnig Democratische Jongeren Organ i satie

gevestigd te Utrecht.
HOOFDSTUK I

VAN HEDOEL EN DE MIDDELEN
Art, 1.
De vereeniging draagt den naam: Vrijzinnig Democratische Jongeren Organisatie (V.D.JO.), en heeft haar zetel
te Utrecht.
Art. 2.
De vereeniging is aangegaan voor den tijd van 29 jaar, te
rekenen van den dag der oprichting, zijnde 23 October 1923.
Bij het verstrijken van genoemd tijdvak wordt de vereeniging
opnieuw aangegaan 'voor den tijd van 14 jaar, alzoo eindigende 22 October 1966.
Art. 3.
De Vrijzinnig Democratische Jongeren Organisatie is een
vereeniging van jongeren, die, met eerbiediging van ieders
godsdienstige overtuiging, gemeenschapszin wenschen te doen
samengaan met erkenning van de waarde der persoonlijkheid
en die de in art. 4 omschreven beginselen onderschrijven.
Art. 4.
De beginselen der Organisatie zijn:
1. het Staatsbestuur moet steunen op de vrije, georganiseerde wilsuiting van het Nederlandsche volk;
2. zooveel mogelijk moet aan ieder in de maatschappij gelijke kans op ontwikkeling geboden worden;
3. man en vrouw zijn, met erkenning van verscheidenheid,
als gelijkwaardig te beschouwen;

4. te streven is naar opheffing van maatschappelijke misstanden, zoomede naar verbetering in het algemeen van den
toestand op sociaal gebied, met medewerking van de onderscheidene bij de productie betrokken groepen, op den grondslag van gelijkwaardigheid dier groepen;
5. de gemeenschap moet beschermd worden tegen economische overheersching van instellingen of groepen;
6. de internationale rechtsorde dient te worden bevorderd
en moet ter verzekering van den vrede gepaard gaan met
ontwapening;
7, het beleid over Indië moet gericht zijn op de ontwikkeling, cultureel, sociaal en staatkundig, van het Indische land
en het Indische volk met steeds toenemende medewerking
der Inheemschen.
Art. 5.
De organisatie heeft ten doel den band tusschen haar leden
te versterken, de in art. 4 genoemde beginselen te verbreiden
en aan haar leden gelegenheid te geven tot verdieping van
hun inzicht in politieke en sociale vraagstukken.
De organisatie tracht dit doel te bereiken langs wettigen
weg en wei door:
1. het zooveel mogelijk door middel van haar afdeelingen
organiseeren van studiekringen, debatavonden, propagandabijeenkomsten, lezingen en door het landelijk of gewestelijk
organiseeren van landdagen, congressen en kampen;
2, het uitgeven van geschriften;
3, alle andere wettige middelen, die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.
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VAN DE LEDEN
Art. 6.
Er zijn afdeelingsleden, persoonlijke leden en eereleden.
Als afdeelingsleden en persoonlijke leden kunnen worden toegelaten alle jongeren van Nederlandsche nationaliteit of die
Nederlandsch onderdaan zijn en die instemmen met het doel
der vereeniging en den leeftijd van 17 jaar hebben bereikt en
dien van 27 jaar nog niet hebben overschreden,
Van deze leeftijdsgrenzen kan op de wijze en in de gevallen, in het huishoudelijk reglement voorzien, dispensatie worden verleend.

Art. 7,
Zij, die afdeelingslid wenschen te worden, geven zich op
bij het bestuur van de dichtstbijgeiegen afdeeling. Het bestuur
is bevoegd de inschrijving als lid te weigeren; den betrokkene
staat daartegen beroep open op de eerstvolgende ledenvergadering der afdeeling. Besluit deze eveneens tot niet-toelating
dan staat den betrokkene beroep open op het hoofdbestuur.
Op elke ledenvergadering worden de namen van de nieuwe
leden medegedeeld. Tegen de aanneming kan door ieder lid
van de vereeniging bezwaar worden gemaakt bij het afdeelingsbestuur, onder opgave van redenen. Deelt het afdeelingsbestuur de ingebrachte bezwaren niet, dan kan het lid zijn
bezwaren doen behandelen door de eerstvolgende ledenvergadering. Indien ook de ledenvergadering de bezwaren van
het betrokken lid niet deelt, dan staat dat lid beroep open
op het hoofdbestuur, dat in hoogsten aanleg beslist.
Art. 8,
Jongeren, welke niet in de nabijheid van een plaats, waar
een afdeeling gevestigd is, wonen, kunnen zich opgeven bij
het hoofdbestuur als persoonlijk lid. Het hoofdbestuur is bevoegd de inschrijving als persoonlijk lid te weigeren, waartegen geen beroep is.
Art. 9.
Afdeelingsleden hebben toegang tot alle vergaderingen der
afdeeling, waartoe zij behooren, alsmede tot alle algemeene
vergaderingen van de Organisatie. Op de algemeene vergaderingen der organisatie mogen zij aan de besprekingen deelnemen, doch zij missen het stemrecht. Persoonlijke leden hebben toegang tot alle algemeene vergaderingen der organisatie,
alwaar zij aan de besprekingen mogen deelnemen, doch het
stemrecht missen.

Art. 10,
De afdeelingsieden betalen aan de kas der afdeeling een
jaarlijksche contributie, waarvan het bedrag dogr het regiemeat der afdeeling wordt vastgesteld. Het minimum bedrag
der contributie, alsmede de jaarlijksche afdracht, aan de centrale kas der Organisatie te doen, worden door het huishoudelijk reglement vastgesteld.
De persoonlijke leden betalen aan de centrale kas een jaarlijksche contributie, waarvan het bedrag wordt vastgesteld
in het huishoudelijk reglement.

Eereleden zijn zij die wegens aan de organisatie bewezen
diensten op voorstel van hét hoofdbestuur of van ten minste
3 afdeelingen door de algemeene vergadering der organisatie
als zoodanig worden benoemd. Zij hebben toegang tot alle
vergaderingen der afdeelingen, alsmede tot de algemeene
vergaderingen der organisatie. Zij mogen aan de besprekingen deelnemen en hebben een adviseerende stern. Zij zijn
geen contributie verschuldigd.
Art, 12,
Het lidmaatschap eindigt:
1. door overlijden;
2, door het overschrijden van den 27-jarigen leeftijd;
wordt deze in den loop van het vereenigingsjaar overschreden, dan blijft de betrokkene gedurende dat jaar lid; op de
wijze en in de gevallen, in het huishoudelijk reglement bepaald, kan van deze bepalingen worden afgeweken;
3. door royement;
4. door schriftelijke opzegging: voor afdeelingsleden aan
het afdeelingsbestuur, voor persoonlijke leden en eereleden
aan het hoofdbestuur.

Art. 13.
Royement kan alleen plaats vinden:
i. wegens niet-betaling der contributie;
2. wegens handelingen, in strijd met het doel of het belang
der Organisatie.
Royement als afdeelingslid geschiedt door de afdeeling
op de wijze, in haar reglement te bepalen, Tegen royement
van een afdeelingslid op grond van het in dit artikel sub 2
bepaalde, kan de betrokkene in beroep komen bij het hoofdbestuur. Het hoofdbestuur beslist in hoogsten aanleg zoo
spoedig mogelijk, na den betrokkene behoorlijk te hebben opgeroepen om te worden gehoord, en na het advies van het
afdeelingsbestuur te hebben ingewonnen.
Persoonlijke en eereleden kunnen door het hoofdbestuur
worden geroyeerd. Den geroyeerde staat beroep open op de
eerstvolgende algemeene vergadering van de Organisatie.
Het hoofdbestuur kan een afdeeling uitnoodigen om een lid
te royeeren, onder opgave van redenen. Indien binnen een
maand geen royement heeft plaats gevonden, heeft het hoofdbestuur het recht om den betrokkene te royeeren. Den ge-

royeerde en de afdeeling staan beroep open op de eerstvolgende algemeene vergadering der organisatie.
Royement van een afdeeling kan geschieden door de algemeene vergadering der organisatie op voorstel van het hoofdbestuur.
De beroepen en beslissingen, waarvan in dit artikel sprake
is, worden schriftelijk en met redenen omkleed ingesteld en
genomen.
De beroepen worden ingesteld binnen 14 dagen, nadat den
geroyeerde kennis is gegeven van het royement.
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VAN DE AFDEELINGEN
Art, 14.
Afdeelingen kunnen worden opgericht in iedere plaats,
waar ten minste 5 leden gevestigd zijn. De reglementen van
de afdeelingen behoeven de goedkeuring van het hoofdbestuur, die alleen kan worden geweigerd, indien zij in strijd
niet de statuten of het huishoudelijk reglement der organisatie zijn.
Art. 15.
De afdeelingen doen zich tee algemeene vergadering vertegenwoordigen door één of meer afgevaardigden; op deze
vergaderingen heeft een afdeeling recht op het volgende aantal stemmen:
5 tot 10 leden 1 stem;
11 tot 25 leden 2 stemmen;
26 tot 40 leden 3 stemmen;
41 tot 60 leden 4 stemmen;
61 tot 85 leden 5 stemmen,
en voorts voor elke 30 leden of gedeelte daarvan, die er
meer zijn, één stem meer.
Het aantal afgevaardigden wordt bepaald naar het aantal
leden op den datum, één maand vóór de algemeene vergadering.
Afdecliogen, die niet voldoen aan haar reglementaire verplichtingen, missen het stemrecht,

VAN HET HOOFDBESTUUR
Art, 16.
Door de algemeene vergadering wordt een hoofdbestuur
gekozen, uit ten minste 5 en ten hoogste 7 leden bestaande.
Dit hoofdbestuur verdeelt zijn werkzaamheden onderling; de
3 leden, te zamen het dagelijksch bestuur vormend, zijn belast met de dagelijksche leiding; zij worden, evenals hun functies, door de algemeene vergadering aangewezen.
Het hoofdbestuur is belast met het beheer van het vermogen en het behartigen van de belangen der Organisatie
en vertegenwoordigt de Organisatie in en buiten rechten.
Het aantal leden wordt jaarlijks door de algemeene vergadering vastgesteld.
HOOFDSTUK V

VAN DE ALGEMEENE VERGADERING
Art, 17.
De organisatie komt ten minste éénmaal 's jaars bijeen en
voorts zoo dikwijls als dit door het hoofdbestuur of door ten
minste
van het totale aantal afdeelingen, met een minimum
van 3, wordt noodig geacht. Plaats en tijd van de algemeene
vergaderingen worden door het hoofdbestuur vastgesteld
volgens regelen, in het huishoudelijk reglement te geven.
Art, 18.
Op de gewone jaarlijksche algemeene vergadering wordt.
o.a. behandeld:
I. het jaarverslag van den secretaris;
2. de rekening en verantwoording van den penningmeester.
Is een secretaris-penningmeester in functie, dan worden de bescheiden, sub 1 en 2 bedoeld, alle door hem overgelegd;
3. het verslag van de notulencommissie over de notulen
der vorige algemeene vergadering;
4. het verslag van de kascommissie over de rekening, sub
2 bedoeld;
5. het verslag van de redactie en administratie van het
orgaan;
6, de verkiezing van het hoofdbestuur;

7. de benoeming van leden en plaatsvervangende leden
van de kascommissie;
8. de begrooting van het loopende jaar;
9. de voorstellen van het hoofdbestuur;
10, de voorstellen van de afdeelingen.
Tijdig vóór de algemeene vergadering wordt door liet
hoofdbestuur een datum bepaald, vóór welken de voorstellen
ter behandeling op die vergadering moeten worden ingezonden. Zoo spoedig mogelijk na het verstrijken van dien datum
brengt het hoofdbestuur deze voorstellen, voorzienvan praeadvies, ter kennis van de afdeelingen. Het stelt daarbij tevens
een datum vast, vóór welken amendementen op deze voorstellen kunnen worden ingediend. In buitengewone gevallen
kan de algemeene vergadering urgentie verleenen voor voorstellen, welke niet op den beschrijvingsbrief voorkomen, met
uitzondering van voorstellen tot royement.
Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid der
geldig uitgebrachte stemmen, tenzij anders is bepaald in deze
statuten.
Art, 19.
De wetgevende en in hoogsten aanleg rechtsprekende macht
in de organisatie is de algemeene vergadering.

ALGEMEENE BEPALINGEN
Art, 20.
Het vereenigingsjaar loopt van 1 September tot en met 31
Augustus daaraanvolgende,
Art, 21.
Nadere regelen omtrent de inrichting en het beheer der
Organisatie worden gegeven in een huishoudelijk reglement,
vast te stellen door de algemeene vergadering. Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten, in strijd met
deze statuten.
Art. 22,
Wijzigingen van de statuten of van het huishoudelijk
reglement kunnen alleen plaats vinden, indien de voorstellen
tot wijziging in den beschrijvingsbrief zijn opgenomen en met

ten minste 2/3 van het aantal geldige stemmen zijn aangenomen.
Wijzigingen der statuten treden in werking, nadat de Koninklijke goedkeuring daarop, voor zooveel de wet die verlangt, is verkregen.

Art. 23.
Ontbinding der organisafie kan alleen plaats vinden, indien
het voorstel daartoe in den beschrijvingsbrief is opgenomen.
Te voren moeten alle afdeelingen zich vóór ontbinding hebben uitgesproken op een afdeelingsvergadering. In geval van
ontbinding zullen de bezittingen der organisatie onder de
laatstoverblijvende leden worden verdeeld, tenzij de laatste
algemeene vergadering mocht besluiten tot het daaraan geven
van een andere bestemming, alles onverminderd het bepaalde
bij art. 1702 van het Burgerlijk Wetboek.

Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit d.d. 23 Juli 1937,
Nr. 51.
Mij bekend,
De Minister van Justitie,
Namens den Minister,
De Secretaris-Generaal,
SIMONS, 1, N. G.

Aldus vastgesteld op de Algemeene Vergadering, gehouden te Arnhem op 26 en 27 October 1935.
Het Hoofdbestuur:
D. J. A. GELUK, Voorzitter,
J. C. DEERING, Secretaris.

Vrijzinnig Democratische Jongeren Organisatie.
IUISIS)iD1U
VAN HET DOEL EN DE MIDDELEN
Art, 1,
Door de Organisatie wordt een orgaan uitgegeven, ,,Jongeren en Democratie" genaamd, waarvoor door het Hoofdbestuur de redacteurs en de administrateur worden benoemd
uit de leden van de Organisatie.
Het Hoofdbestuur benoemt een Commissie van Toezicht op
de redactie, welke commissie beslist over geschillen, de redactie betreffende, op daartoe strekkende verzoeken.
HOOFDSTUK II
VAN DE LEDEN
Art. 2.
De contributie van de afdeelingsieden wordt niet beneden
de f 2.— vastgesteld. De afdeelingen betalen jaarlijks voor
ieder lid f 1.— aan het Hoofdbestuur, waarvan f 0.80 bestemd is voor de administratie van het orgaan, dat kosteloos
aan de leden wordt toegezonden en f 0.20 voor de Centrale
Kas. Voor meerdere leden uit een huisgezin is slechts een
keer afdracht van f 0.80 voor de administratie van het
orgaan verschuldigd.
De algemeene vergadering stelt vast, welk gedeelte der
donaties van de afdeelingen wordt afgedragen aan de Centrale Kas. in bijzondere gevallen kan het Hoofdbestuur, op
verzoek van een afdeeling, een andere regeling treffen voor
die afdeeling.
De contributie voor persoonlijke leden bedraagt f 1.50 per
jaar, die betaald wordt aan het Hoofdbestuur en waarvan
f 0.80 bestemd is voor de administratie van het orgaan, dat
de persoonlijke leden kosteloos wordt toegezonden.
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Art, 3.

Het Hoofdbestuur is bevoegd personen, die de leeftijd van
16 jaar hebben bereikt en als persoonlijke leden willen toetreden, dispensatie te verleenen van de minimumleeftijdsgrens, in artikel 6 van de Statuten gesteld.
De ledenvergadering der afdeeling is bevoegd personen,
die de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt en als afdeelingsleden willen toetreden, dispensatie te verleenen van de minimumleeftijdsgrens, in artikel 6 van de Statuten gesteld. Het
voorstel daartoe, komt op de agenda dier ledenvergadering
voor.
Art. 4.
Het Hoofdbestuur kan, op met redenen omkleed verzoek
van het afdeelingsbestuur voor afdeelingsleden en aan persoonlijke leden, telkens voor den tijd van één jaar, totdat
de leeftijd van 30 jaar is bereikt, dispensatie verleenen van
het bepaalde in het 2de lid van artikel 12 van de Statuten,
bij met redenen omkleede beslissing.
Het Hoofdbestuur kan voor den secretaris, den secretarispenningmeester of den daarmede gelijkgestelden functionaris,
van het in het tweede lid van artikel 12 der Statuten bepaalde
en van de maximumleeftijdsgrens, in art, 6 der Statuten gesteld, afwijken.

VAN DE AFDEELINGEN
Art. 5
De afdeeling kiest uit haar midden een bestuur en benoemt,
zoo mogelijk in overleg met het bestuur van de plaatselijke
afdeeling van den Vrijzinnig-Democratischen Bond, een
lid dier plaatselijke afdeeling tot adviseur.
De adviseur heeft toegang tot alle ledenvergaderingen dier
afdeeling benevens tot de bestuursvergaderingen en heeft
daarin een adviseerende stem.
Art, 6.
Zoodra een afdeeling is opgericht, geeft de secretaris der
afdeeling daarvan kennis aan het Hoofdbestuur onder vermelding van de namen der bestuursleden en de hun opgedragen functies en onder bijvoeging van een afschrift van
de lijst der leden met hunne ad r essen.
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Art, 7.
De afdeeling stelt zoo spoedig mogelijk een reglement vast
en zendt dat ter goedkeuring aan het Hoofdbestuur in, in
geval van weigering der goedkeuring heeft de afdeeling beroep op de eerst volgende algemeene vergadering der Organisatie. Tot de beslissing van de algemeene vergadering gelden de door het Hoofdbestuur aangebrachte veranderingen.
Art, 8.
De secretaris der afdeeling stelt zoo spoedig mogelijk het
Hoofdbestuur in kennis van de veranderingen, die hebben
plaats gevonden in de ledenlijst. De afdeeling zendt jaarlijks,
binnen een week na de algemeene vergadering der afdeeling,
een verslag over de afdeeling en hare financiën aan het
Hoofdbestuur in.
Art, 9.
De afdeelingen zijn bevoegd tot organisatorische samenwerking met andere organisaties na verkregen goedkeuring
van het Hoofdbestuur.
Art, 10.
Indien de gang van zaken in een afdeeling daartoe aanleiding geeft, i het Hoofdbestuur bevoegd, tezamen met een
door haar uit leden der genoemde afdeeling benoemde commissie van ten hoogste drie leden, maatregelen tot reorganisatie der afdeeling te nemen,
Art. 11.
Voor de ontbinding van een afdeeling wordt vereischt een
besluit, waartegen zich hoogstens vijf leden verzetten, gendmen in twee achtereenvolgende afdeelingsvergaderingen, met
een tijdsverloop van tenminste 14 dagen te houden. Op de
convocaties voor die vergaderingen moet het voorstel tot ontbinding worden vermeld. Van de eerste van die vergaderingen wordt tenminste 14 dagen van te voren aan het Hoofdbestuur een convocatie. gezonden.
HOOFDSTUK IV
VAN HET HOOFDBESTUUR
Art, 12.
De Hoofdbestuursleden worden gekozen voor den tijd van
jaar en zijn terstond herkiesbaar.
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Art, 13.
Candidaten voor het Hoofdbestuur moeten vóór den datum,
in artikel 18 der Statuten vermeld, worden gesteld.
Art, 14.
Het Hoofdbestuur benoemt, in overleg met het Hoofdbestuur van den Vrijzinnig-Democratischen Bond, zoo mogelijk een lid van dien Bond tot adviseur van de Organisatie.
Deze heeft toegang tot de algemeene en hoofdbestuursvergaderingen der Organisatie en heeft daarin een adviseerende
stem.

Art, 15.
Het Hoofdbestuur bereidt de algemeene vergaderingen
voor.
Art, 16.
De penningmeester beheert de geldmiddelen der Organisatie en de secretaris voert de administratie der Organisatie.
De eerste doet rekening en verantwoording en de laatste
brengt een jaarverslag uit op de jaarlijksche algemeene
vergadering der Organisatie. Dezelfde verplichtingen blijven
bestaan bij vereeniging van functies.
IUSi)i$} SIt!#

VAN DE ALGEMEENE VERGADERINGEN
DER ORGANISATIE
Art. 17,
De jaarlijksche algemeene vergadering wordt gehouden in
het vierde kwartaal van het kalenderjaar, bij voorkeur in
October, en wordt tenminste vier weken te voren aangekondigd aan de afdeelingssecretarissen en in het orgaan der
Organisatie. Het Hoofdbestuur zorgt voor zooveel mogelijk
afwisseling in de plaats waar de vergaderingen gehouden
worden.
Art, 18.
Indien een voldoend aantal afdeelingen, overeenkomstig
het in artikel 17 van de Statuten bepaalde, den wensch daartoe te kennen geeft, is het Hoofdbestuur verplicht, binnen
twee maanden nadat het verzoek te harer kennis is gebracht,
een algemeene vergadering uit te schrijven. Blijft het Hoofd-
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bestuur in gebreke dit te doen, dan hebben de verzoekende
afdeelingen het recht, tot uitschrijving over te gaan. Dit geschiedt op de wijze als in artikel 17 bepaald, De op deze
wijze bijeengeroepen algemeene vergadering van de Organisatie wordt gepresideerd door een lid, daartoe aangewezen
door de bijeenroepende afdeelingen.

Art, 19,
De afgevaardigden moeten voorzien zijn van een schriftelijke machtiging, onderteekend door twee leden van het betrokken afdeelingsbestuur. De afgevaardigden hebben Vrij
mandaat, tenzij de ledenvergadering der afdeeling anders beslist ten aanzien van bepaalde punten.

Art, 20.
Stemmingen over personen geschieden schriftelijk, over
zaken mondeling. Van onwaarde zijn:
I. Stemmen in blanco.
2. Stembriefjes die een persoon niet duidelijk aanwijzen.
3. Onderteekende stembriefjes.
4. Stembriefjes waarop meer voorkomt, dan het aantal
namen der te verkiezen personen.
Stemmen die van onwaarde zijn worden als niet uitgebracht beschouwd. Bij geschillen beslist de vergadering. Na
staking van stemmen over personen beslist het lot; in andere
gevallen wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Art. 21.
Wanneer een te verkiezen persoon of te verkiezen personen bij eerste stemming niet het vereischte aantal stemmen
op zich vereenigd hebben, vindt een nieuwe vrije stemming
plaats. Brengt deze geen resultaat dan heeft voor iedere vacature herstemming plaats tusschen de twee candidaten, die
bij de tweede stemming de meeste stemmen op zich vereenigd
hebben. Komen voor de voordracht, door het verkrijgen van
een gelijk aantal stemmen, meer dan twee personen in aanmerking, dan deelen die allen in de herstemming. Bij herstemming is gewone meerderheid beslissend.

Art. 22.
Als een gekozene voor de benoeming bedankt, heeft een
nieuwe vrije stemming plaats.
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Art, 23,
Voor den gang der vergaderingen gelden verder de gewone parlementaire regels.

Art, 24,
Door de jaarlijksche algemeene vergadering wordt ieder
jaar een kascommissie benoemd van drie leden en drie plaatsvervangende leden, om de rekening en verantwoording van
het financieel beheer over het loopende boekjaar na te zien.
De commissie vangt haar taak aan zoodra dat boekjaar door
den betreffenden functionaris is afgesloten. Zij brengt terstond nadat het onderzoek beëindigd is, rapport uit aan het
Hoofdbestuur, dat dit rapport overlegt aan de eerstvolgende
jaarlijksche algemeene vergadering na het tijdig aan de afdeelingen te hebben medegedeeld.

Art, 25.
De jaarlijksche algemeene vergadering stelt de begrooting
voor het loopende boekjaar vast, waartoe het Hoofdbestuur
een ontwerp begrooting voor deze vergadering aan de afdeelingen doet toekomen.

Art, 26,
De voorzitter benoemt in iedere algemeene vergadering
een commissie van drie leden, tot het nazien van de notulen
der vergadering, welke commissie in de volgende vergadering verslag uitbrengt,

iDiS)i1Iiît'jI
ALGEMEENEBEPALINGEN
Art, 27.
Het Huishoudelijk Reglement treedt in werking, nadat het
door dc algemeene vergadering zal zijn vastgesteld.

Art. 28.
Bij geschillen over de strekking van hetgeen in een der
artikelen van de Statuten of van het Huishoudelijk Reglement is vervat, of over daarin niet of niet duidelijk geregelde
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gevallen, erkennen de leden de uitspraak van de algemeene
vergadering als bindend.
Aldus vastgesteld in de Algemeene Vergadering van de
Vrijzinnig Democratische Jongeren Organisatie, gehouden
te Arnhem op 26 en 27 October 1935.
Het Hoofdbestuur,
D.

J. A. GELUK, Voorzitter.

J. C. DEERING, Secretaris.
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voor de afdelingen
der
Vrijzinnig Democratische Jongeren Organisatie.

Art, 1.
De Afdeling ............van de Vrijzinnig Democratische
Jongeren Organisatie te ..................stelt zich ten doel de
beginselen, zoals die zijn neergelegd in de artt. 3, 4 en 5 van
de Statuten, te propageren, de band tussen de leden te versterken en den leden gelegenheid te geven tot verdieping
van hun inzicht in politieke en sociale vragen.

Art, 2,

Tot het lidmaatschap der afdeling kunnen worden toegelaten alle jongeren, die instemmen met haar doel en beginselen, de leeftijd van 17 jaar hebben bereikt en dien van 27
jaar nog niet hebben overschreden.
Zij, die afdelingslid wensen te worden, geven zich op bij
het Bestuur. Dit laatste is bevoegd de inschrijving als lid te
weigeren; den betrokene staat daartegen beroep open op de
eerstvolgende ledenvergadering der afdeling. Besluit deze
eveneens niet tot toelating, dan staat den betrokkene beroep
open op het Hoofdbestuur.
Op elke ledenvergadering worden de namen van de nieuwe
leden medegedeeld. Tegen de aanneming kan door ieder lid
van de vereniging bezwaar worden gemaakt bij het afdelingsbestuur onder opgave van redenen. Deelt het afdelingsbestuur de ingebrachte bezwaren niet, dan kan het lid zijn
bezwaren doen behandelen door de eerstvolgende ledenvergadering. Indien ook de ledenvergadering de bezwaren van
het betrokken lid niet deelt, dan staat dat lid beroep open
op het Hoofdbestuur, dat in hoogsten aanleg beslist.
De ledenvergadering van de afdeling is bevoegd personen,
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die de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt en als afdelings
leden willen toetreden, dispensatie te verleenen van de minimurnleeftijdsgrens, in artikel 6 van de statuten gesteld. Het
voorstel daartoe komt op de agenda van de ledenvergadering voor.
Het Hoofdbestuur kan op met redenen omkleed verzoek
van het afdelingsbestuur voor de afdelingsleden, telkens voor
den tijd van een jaar, totdat de leeftijd van 30 jaar is bereikt,
dispensatie verlenen van het bepaalde in het tweede lid van
artikel twaalf der statuten van de Organisatie, bij met redenen omklede beslissing,
Art .3.
De afdeling bestaat uit:
a. werkende leden;
b. begunstigers,
Werkende leden zijn zij, die op een der wijzen in art. 2
omschreven zijn toegelaten. Zij betalen een contributie van
men in de loop van een afdetenminste ...3.. betaalt
lingsjaar lid, dan balt men contributie naar tijdsgang, gedeelten van maanden voor volle maanden gerekend.
Zij, die in de loop van een afdelingsjaar ophouden 1~
i te
zijn, behalve door de dood of door verhuizing
de contributie voor het lopende jaar ten volle te voldoen.
Begunstigecs ziia zii, die de afdeling steunen met een jaarlijkse bijdrage'4,
Begunstigers, die een jaarlijkse bijdrage van ,f 2.50 of meer
betalen, hebben recht op een gratis abonnement op het
orgaan, te bekostigen door de afdeling.
VRIJSTELLING CONTRIBUTIE
Art, 4,
Indien het Bestuur daartoe termen aanwezig acht, kan een
lid, op zijn verzoek, voor een afdelingsjaar gehele of gedeeltelijke vrijstelling van contributie worden verleend. De afdrachten ingevolge artikel 2 van het Huishoudelijk Reglement
van de Organisatie, moeten voor deze leden toch geschieden.
BEEINDIGING LIDMAATSCHAP
Art. 5.
Het lidmaatschap eindigt:
a. door het overlijden;
b, door overschrijding van de 27- jarigg leeftijd;
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Wordt deze leeftijd in het afdelingsjaar overschreden, dan
blijft de 'betrokkene gedurende dat jaar lid.
c. door schriftelijke opzegging aan den secretaris;
d. door royement.
ROYEMENT
Art. 6.
Royement kan door de ledenvergadering geschieden
wegens:
a, niet betalen der contributie;
b. handelingen in strijd met het doel of het belang der
Orqanisatie.
Een voorstel tot royement kan geschieden door het Bestuur of tenminste vijf leden. Over het voorstel tot royement
heeft het desbetreffende lid geen stemrecht, Van het voorstel
tot royement wordt den betrokkene door den secretaris kennis gegeven. Een voorstel tot royement behoeft om te worden aangenomen een meerderheid van 2/3 der uitgebrachte
geldige stemmen.
Tegen royement als afdelingslid op grond van het in dit
artikel sub, b bepaalde, kan de betrokkene in beroep komen
hij het Hoofdbestuur. Dit beroep wordt schriftelijk en met
redenen omkleed ingesteld, binnen veertien dagen nadat den
geroyeerde kennis is gegeven van het royement.
VERKIEZING BESTUUR
Art. 7,
Het Bestuur bestaat uit een oneven aantal leden die voor
de tijd van een afdelingsjaar worden gekozen door de jaarvergadering. De aftredenden zijn terstond herkiesbaar, Zij
blijven in functie tot het optreden der nieuwe functionarissen.
Hij, die ter vervulling ener door buiten periodieke aftreding opengevallen plaats is gekozen, treedt af op het tijdstip,
waarop degene, in wiens plaats hij is gekozen, moest aftreden.
Ingeval van deze plaatsvervulling, geschiedt de candidaat»
stelling overeenkomstig artikel 8 en de benoeming door de
ledenvergadering, volgende op het openvallen der bestuursplaats,
SAMENSTELLING BESTUUR
Art. 8.
Ieder lid, zomede het Bestuur heeft het recht voor de verkiezing van bestuursleden candidaten te stellen,
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4&ede jaarvergadering, waarin de verkiezing plaats
heeft.
Het Bestuur doet zo spoedig mogelijk aan de leden een opgave van de gestelde candidaten toekomen.
Wanneer voor een plaats slechts één candidaat is gesteld
en niemand ter jaarvergadering stemming verlangt, is de
betrokken candidaat gekozen.
wordt door de jaarvergadering aangewezen. De verdeling der werkzaamheden geschiedt overigens door het Bestuur,
WERKZAAMHEDEN VAN HET BESTUUR
Art. 9.
De voorzitter leidt de vergaderingen. De secretaris houdt
de ledenlijst bij en geeft aan het Hoofdbestuur kennis van
de veranderingen hierin, Hij maakt de notulen op, convoceert
de vergaderingen en voert de correspondentie. De penningmeester is rekening en verantwoording schuldig wegens het
beheer der gelden. Op eerste aanvraag geeft hij het Bestuur
of de Kascommissie inzage van zijn boeken en van de kas,
BEVOEGDHEID BESTUUR
Art, 10,
Het
Bestuur vertegenwoordigt de afdeling.
De penningmeester is bevoegd alle gelden voor de afdeling
te ontvangen en daarvoor kwijting te geven.
ADVISEUR
Art. 11,
De ledenvergadering benoemt op voorstel van het Bestuur
en in overleg met het bestuur van de plaatselijke afdeling
van de Vrijzinnig-Democratische Bond een lid van die afdel ing tot adviseur. Deze heeft toegang tot alle bijeenkomsten
van de afdeling en van het bestuur en heeft daarin een ad\iserende stem.
Op advies van het Hoofdbestuur kan de ledenvergadering
van een afdeling de adviseur van zijn functie ontheffen.
BELEGGEN VERGADERINGEN
Art, 12.
Het Bestuur bepaalt plaats, dag en uur der bijeenkomsten.
De convocaties woeden tenminste vijf dagen tevoren ver-
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zonden, Het Bestuur is gehouden tijdig voor de Algemene
Vergadering van de Organisatie een ledenvergadering te
beleggen ter bespreking van de agenda van die algemene
vergadering. Deze vergadering kan met die bedoeld in artikel 14 samen vallen.
AFDELINGSJAAR EN JAARVERGADERING
Art, 13.
Het afdelingsjaar begint en neemt een einde, gelijk met het
begin en het einde van het verenigingsjaar der Organisatie.

Art, 14,
Binnen twee maanden na het eindigen van het afdelingsjaar wordt een jaarvergadering gehouden. Ter vergadering
worden o,a, behandeld
I. Het jaarverslag van den secretaris.
2. De rekening en verantwoording van den penningmeester.
3. Het verslag van de Kascommissie over de rekening en
verantwoording sub 2 bedoeld,
4. De benoeming van de leden van de Kasconithissie.
5. Notulen van de vorige vergadering.
6. Voorstellen van leden, tenminste 7 dagen tevoren bij het
Bestuur ingediend.
Verder al datgene wat het Bestuur op de agenda heeft
geplaatst.
KASCOMMISSIE

Art. 15,
De jaarvergadering benoemt jaarlijks een kascommissie
van drie leden die tijdig voor de volgende jaarvergadering
de rekening en verantwoording van den penningmeester
onderzoekt, De commissie doet dit ook 'bij tussentijds aftreden van den penningmeester en brengt hiervan op de eerstvolgende ledenvergadering verslag uit.
STEMMINGEN
Art. 16,
Voor besluiten en benoemingen wordt, behoudens het bepaalde in de artikelen 6 en 17, de volstrekte meerderheid
der geldig uitgebrachte stemmen vereist.
Over zaken wordt mondeling gestemd en wel, zo een der
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leden dit verlangt, bij hoofdelijke stemming. Over personen
wordt schriftelijk gestemd, bij gesloten en ongetekende briefjes. Schriftelijke stemmen, anders uitgebracht, zijn nietig.
Bij staken van stemmen over personen beslist het lot; staken de stemmen over een voorstel, dan wordt dit als verworpen beschouwd. Bij eerste stemming wordt niemand gekozen dan met volstrekte meerderheid van stemmen. Is dit
niet het geval, dan vindt een nieuwe Vrije stemming plaats.
Brengt deze geen resultaat, dan heeft herstemming plaats
voor iedere vacature tussen de twee candidaten, die hij de
tweede stemming de meeste stemmen op zich verenigd hebben. Komen door het verkrijgen van een gelijk aantal stemmen meer personen dan een dubbeltal in aanmerking, dan
delen die alien in de herstemming. Bij herstemming is de
ewone meerderheid beslissend,
WIJZIGING HUISHOUDELIJK REGLEMENT EN
OPHEFFING AFDELING
Art, 17.
Voorstellen tct wijziging van dit huishoudelijk reglement
moeten tenminste veertien dagen voor de daartoe te houden
vergadering ter kennis van de leden worden gebracht,
Wijzigingen behoeven de goedkeuring van het Hoofdbestuur der Organisatie.
Voorstellen tot opheffing der afdeling moeten tenminste
\eertien dagen voor de eerste daartoe te houden vergadering
ter kennis van de leden worden gebracht.
Voor ontbinding van een afdeling wordt vereist een besluit, waartegen zich ten hoogste vijf leden verzetten, in twee
achtereenvolgende ledenvergaderingen met een tussenruimte
van tenmin ste veertien dagen te houden. Op den oproepings
brief voor beide vergaderingen moet het voorstel tot ontbinding worden vermeld. Van de eerste der beide vergaderingen wordt tenminste veertien dagen tevoren een agenda
aan den secretaris van het Hoofdbestuur gezonden.
ALGEMENE BEPALING
Art, 18,
In gevallen waarin dit reglement, noch de statuten of het
huishoudelijk reglement der Organisatie voorzien, beslist het
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Bestuur. In gevallen van twijfel over dc uitlegging beslist
het Bestuur,
Aldus vastgesteld in de huishoudelijke
vergadering van den ...........................
Het Bestuur van de afdeling
....van de V.D.J.O.,
Voorzitter.
Secretaris.
Goedgekeurd op ........................
Het Hoofdbestuur der V.D.J.O.,
Voorzitter.
Secretaris.

