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Art, 1. 

De Vereeniging draagt den naam ,,Verbond voor Natio-
naal Herstel" en is gevestigd te 's-Gravenhage. Zij is 
aangegaan voor den tijd van 29 jaar en 11 maanden, te 
rekenen van den dag van oprichting 21 Februari 1933, Het 
eerste vereenigingsjaar loopt van 21 Februari tot 31 Decem-
ber 1933; vervolgens valt het vereenigingsjaar samen met 
het kalenderjaar. 

Art, 2. 

Het Verbond stelt zich ten doel: de Nationale Gedachte 
door alle wettige middelen te bevorderen. 

Grondslagen daarvoor zijn: 

1.  Trouw aan het Oranjehuis. 
2.  Erkenning van het Christelijk karakter van ons volks- 

leven als den historischen grondslag en den bezielenden 
geest onzer Nationale beschaving. 

3, De Nationale Staat als de staatkundige verwerkelijking 
van de historische vrijheidsgedachte op geestelijk en 
stoffelijk gebied, 

4.  Krachtige handhaving van Orde en Gezag; wering van 
elke gezagsondermijning. 

5.  Handhaving en versterking van den band tusschen de 
verschillende deelen van het Rijk. 

6.  Handhaving en versterking van de weerbaarheid des 
Rijks tot wettige zelfverdediging.  
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7. Erkenning van de individueele bestaansverantwoor-
delijkheid, in zoover deze strookt met de welvaart des 
volks in al zijn geledingen, 

8. Verwerping van den klassenstrijd. 
9. Aanvaarding van het organisch-corporatief element in 

onze staatsinrichting, in het kader van de Nationale 
Gedachte, als middel tot bestrijding van het verworden 
parlementair-democratische stelsel, 

10. Aanvaarding van het beginsel van economische zelf-
bescherming, in het verband van de Rijkseenheid 
(Nederland en de Indiën), waar en wanneer dit door 
de economische ontwikkeling in de wereld noodzakelijk 
wordt gemaakt ter verdediging van het levensbestaan 
van het Rijk,  

HI,  MIDDELEN.  

Art. 3, 

Het Verbond tracht dit doel te bereiken door: 

1. Het verhoogen en versterken van het Nationale be-
wustzijn en van de saamhoorigheidsgedachte. 

2. Het aankweeken van plichtsgevoel, verantwoordelijk-
heidsbesef en onderling vertrouwen, 

3. Het voorlichten van de openbare meening door de 
pers. 

4. Het uitgeven van periodieken, boekwerken, brochures 
en vlugschriften. 

5. Het houden van vergaderingen, bijeenkomsten en 
cursussen, 

6. Het steunen van en samenwerken met vereenigingen 
en instellingen, die dezelfde doeleinden langs wettigen 
weg met woord en daad nastreven, 

7. Het bevorderen van de benoeming of verkiezing in 
publieke bestuursfuncties en vertegenwoordigende 
lichamen van daartoe bekwame personen, die het 
Nationaal belang stellen boven partij-, groeps- of 
eigen belang. 

8. Het aankweeken van zeifstandigheidsbesef bij kiezers 
en gekozenen. 

9. Alle andere wettige middelen in den uitgebreidsten zin 
des woords. 
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Art. 4 

Het Verbond bestaat uit: 
Eereleden, 
Deelnemers, 
Verbonden Rechtspersonen. 

Art, 5. 

Eereleden zijn personen, die zich jegens het Verbond 
bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. Zij worden hiertoe 
benoemd door den Centralen Raad op voordracht van het 
Hoofdbestuur. Zij hebben alle rechten van een Deelnemer. 

Art. 6. 

Deelnemers kunnen zijn Nederlanders en Nederlandsche 
onderdanen, die verklaren in te stemmen met het doel van 
het Verbond en zich aan de Statuten te onderwerpen. Deze 
verklaring wordt geacht opgesloten te liggen in de aanmel-
ding als Deelnemer. Omtrent toelating beslist het Hoofd-
bestuur. 

Art. 7. 

Verbonden Rechtspersonen zijn rechtspersoonlijkheid 
bezittende vereenigingen, corporaties en organisaties in den 
ruimsten zin des woords, welke voldoen aan bij Huishoude-
lijk Reglement te stellen eischen en als zoodanig bij schrif-
telijke overeenkomst door het Hoofdbestuur zijn aangenomen. 

Art, 8. 

Het Eerelidmaatschap eindigt: 
a, door overlijden; 
b. door schriftelijke opzegging aan het Hoofdbestuur. 

Art. 9, 

Het Deelnemerschap eindigt: 
a, door overlijden; 
b. door schriftelijke opzegging aan het Hoofdbestuur; 
c, door ontzetting door het Hoofdbestuur. 



Art. 10,  

Een Rechtspersoon houdt op Verbonden Rechtspersoon 
te zijn: 

a. door verlies van zijn rechtspersoonlijkheid; 
b. door schriftelijke opzegging van de in art, 7 bedoelde 

overeenkomst door een der contracteerende partijen, 
zonder verplichte inachtneming van eenigen opzeg-
gingstermijn. 

IY) eii 

A. Hoofdbestuur. 

Art. 11, 

Het Hoofdbestuur bestaat uit elf leden, benoemd door den 
Centralen Raad uit zijn midden voor den tijd van vier jaren. 
Jaarlijks treden drie en elk 4de jaar twee leden af, volgens 
door het Hoofdbestuur bij loting op te maken rooster. Zij 
zijn terstond herbenoembaar, De Voorzitter wordt door den 
Centralen Raad aangewezen, de overige bestuursfuncties 
worden onderling verdeeld. Het lidmaatschap van het 
Hoofdbestuur is onvereenigbaar met de functie van bestuurs-
lid eener afdeeling. Slechts in zeer bijzondere gevallen kan de 
Voorzitter van het Hoofdbestuur ontheffing van deze 
bepaling verleenen. 

Art; 12. 

Het Hoofdbestuur heeft de leiding van het Verbond en 
vertegenwoordigt het Verbond in en buiten rechten door 
middel van Voorzitter en Secretaris. 

Het houdt toezicht op het financieel beheer van den 
Penningmeester. Het wijst aan: de voorzitters der diverse 
bestuurscolleges, na gelegenheid tot overleg aan het betrok-
ken college, met uitzondering van de Provinciale Raden, 
gegeven te hebben. 

Het vormt het bestuur van den Centralen Raad en van 
den Corporatie-Raad. 

B. Centrale Raad. 

Art. 13. 

De Centrale Raad bestaat uit het Hoofdbestuur, tevens 



bestuur van den Centralen Raad en ten hoogste honderd-vijftig 
leden, welke als volgt worden benoemd: 

a, ten hoogste vijfentwinig leden door het Hoofdbestuur; 
b. ten hoogste vijfentwintig leden door den in art, 17 v.v. 

genoemden Corporatie-Raad; 
C. ten hoogste honderd leden door de in art. 21 v.v. ge-

noemde Provinciale Raden uit hun midden, en wel door 
eiken Provincialen Raad zooveel leden, als de provincie 
veelvouden van 1/100 van het totale aantal Deelnemers 
van het Verbond telt, naar beneden afgerond. 

De leden worden benoemd voor den tijd van twee jaren; / 
om de twee jaren treden allen af. Zij zijn terstond herbe-
noembaar. 

Art. 14. 

De Centrale Raad is belast met: 
a. het benoemen van de leden van het Hoofdbestuur en 

van Eereleden; 
b. de contrôle op het algemeen beleid van het Hoofd-

bestuur; 
C. de contrôle op het beheer van de geldmiddelen van 

het Verbond; 
d. het uitbrengen van advies aan het Hoofdbestuur in alle 

zaken, waarin het Hoofdbestuur dit vraagt; 
e. het aanwijzen van candidaten voor de Tweede Kamer 

der Staten-Generaal. 

Art. 15, 

De Centrale Raad vergadert zoo dikwijls het Hoofdbestuur 
dit noodig oordeelt, of wanneer ten minste vijfentwintig leden 
van den Centralen Raad hiertoe den wensch te kennen heb-
ben gegeven. 

In laatstbedoeld geval moet de vergadering binnen dertig 
dagen na het blijken van dien wensch gehouden worden. 

De Centrale Raad vergadert ten minste tweemaal per jaar 
en wel omstreeks Maart en November. 

Bij ontstentenis van het Hoofdbestuur hebben vijfentwintig 
leden van den Centralen Raad het recht om de vergadering 
uit te schrijven. 

Art.. 16, 

In de Maartvergaderingen van den Centralen Raad wordt 
door het Hoofdbestuur verslag uitgebracht over den alge- 
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meenen gang van zaken van het Verbond en verantwoording 
gedaan door den Penningmeester. In de Novembervergade-
ringen heeft de benoeming, bedoeld in art, 14 sub a plaats. 

Voor alle vergaderingen wordt de agenda verder vastge-
steld door het Hoofdbestuur. 

C. Corporatie-RaacL 

Art. 17, 

De Corporatie-Raad bestaat uit het Hoofdbestuur, tevens 
bestuur van den Corporatie-Raad, en de afgevaardigden van 
de tot het Verbond toegetreden Verbonden Rechtspersonen, 
en wel voor iederen Verbonden Rechtspersoon zooveel afge-
vaardigen, als bij Huishoudelijk Reglement zal zijn bepaald. 
De leden worden benoemd voor den tijd van twee jaren; om 
de twee jaren treden allen af. Zij zijn terstond herbenoem-
baar. 

Art, 18. 

De Corporatie-Raad heeft tot taak: 
a, het tot standbrengen en onderhouden van contact tus-

schen de Verbonden Rechtspersonen en het Verbond; 
b. het uitbrengen van advies aan het Hoofdbestuur; 
c. het benoemen uit zijn midden van ten hoogste vijf-en-

twintig leden van den Centralen Raad. 

Art, 19, 

De overige werkzaamheden van den Corporatie-Raad en 
zijn bevoegdheden worden geregeld bij Huishoudelijk Regle-
ment, 

Art, 20, 

De Corporatie-Raad vergadert zoo dikwijls het Hoofd-
bestuur dit noodig oordeelt, of wanneer tenminste zooveel 
zijner leden, als het Huishoudelijk Reglement zal bepalen, 
hiertoe den wensch te kennen geven. 

De Corporatie-Raad vergadert ten minste tweemaal per 
jaar en wel omstreeks Februari en  October,  



D. Provinciale Raden, 

Art, 21. 

In elke provincie wordt gevormd een Provinciale Raad. 
De leden van dezen Raad worden benoemd door de in art. 
27 genoemde  Locale  Raden of door de afdeelingsbesturen, 
welke volgens art, 26 die functie vervullen, Iedere  Locale  
Raad of daarmede gelijk gesteld afdeelingsbestuur benoemt 
uit zijn midden een of meer leden van den Provincialen Raad 
in verhouding tot het aantal deelnemers van het Verbond in 
elke afdeeling, volgens een schaal, nader bij Huishoudelijk 
Reglement te bepalen. De Voorzitter wordt benoemd door 
het Hoofdbestuur; de Raad wijst uit zijn midden een Secre-
taris aan, Voorzitter en leden worden benoemd voor den 
tijd van twee jaren; om de twee jaren treden allen af. Zij zijn 
terstond herbenoembaar. 

Art, 22. 

De Provinciale Raden zijn belast met: 
a. het benoemen van in art. 13 sub c, bedoelde leden 

van den Centralen Raad; 
b. het aanwijzen van candidaten voor de Provinciale 

Staten; 
C. alles wat bij Huishoudelijk Reglement aan hen zal 

worden opgedragen. 

Art, 23. 

De Provinciale Raden vergaderen zoo dikwijls hun in art. 
22 omschreven taak zulks noodig maakt, 

B. Afdeelingen. 

Art. 24, 

Het Verbond is onderverdeeld in afdeelingen, Het Hoofd-
bestuur bepaalt de grenzen daarvan, met dien verstande, dat 
daartoe een of meer gemeenten behooren. Alle deelnemers 
van het Verbond, wonende binnen het gebied van eene afdee-
ling, behooren tot die afdeeling. Deelnemers, wonende buiten 
het gebied van een afdeeling, worden door het Hoofdbe-
stuur bij een afdeeling ingedeeld, 
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Art. 25, 

Het Bestuur van een afdeeling bestaat uit een Voorzitter 
en tenminste twee en ten hoogste tien leden. 

De Voorzitter wordt benoemd door het Hoofdbestuur, 
met inachtneming van het in art, 12 derde lid, bepaalde. 

De overige bestuursleden worden in afdeelingen, waar een  
Locale  Raad bestaat, benoemd door dien Raad uit zijn mid-
den; in de overige afdeelingen door de afdeeling zelve. 

Het Bestuur wordt benoemd voor den tijd van drie jaren; 
elk jaar treedt 113 gedeelte van zijn leden af, volgens door 
het Bestuur bij loting op te maken rooster. De aftredenden 
zijn terstond herbenoembaar. 

Art, 26. 

Het afdeelingsbestuur is belast met de leiding van de 
afdeeling. 

Het houdt toezicht op het financieel beheer van den afdee-
lingspenningmeester. 

Het vormt het bestuur van den Localen Raad, zoo deze 
er is. 

Het oefent de functie van den Localen Raad uit, in afdee-
lingen waarin een zoodanige Raad niet bestaat, behoudens 
ten aanzien van het in art, 28 sub a en c bepaalde. 

Art, 27, 

In de afdeelingen van meer dan honderd Deelnemers wordt 
door en uit de deelnemers een  Locale  Raad benoemd. De  
Locale  Raad bestaat uit het afdeelingsbestuur, tevens bestuur 
van dien Raad, en ten minste twaalf en ten hoogste vijftig 
leden. De leden worden benoemd voor den tijd van twee 
jaren; om de twee jaren treden allen af. Zij zijn terstond 
herbenoembaar. 

Art, 28. 

De  Locale  Raad is belast met: 
a, het benoemen van de leden van het afdeelingsbestuur; 
b. het benoemen van de in art, 21 bedoelde leden van 

den Provincialen Raad; 
C. de controle op het algemeen en financieel beleid van 

het afdeelingsbestuur; 
d. het aanwijzen van candidaten voor de raden der Ge-

meenten, welke de afdeeling beslaat, 



Art. 29. 

De  Locale  Raad vergadert zoo dikwijls de afdeelingsvoor-
zitter zulks noodig oordeelt, doch ten minste tweemaal per 
jaar en wei omstreeks Januari en September. 

Art. 30. 

In de Januarivergaderingen van den Localen Raad wordt 
door het afdeelingsbestuur verslag uitgebracht over den alge-
meenen gang van zaken in de afdeeling. In die vergadering 
wordt tevens verantwoording gedaan door den penning-
meester. 

* In de Septembervergaderingen hebben de benoemingen, 
bedoeld in art. 28 sub a en b plaats. 

Art, 31, 

De afdeeling vergadert zoo dikwijls de Voorzitter zulks 
wenschelijk oordeelt, doch ten minste eenmaal per jaar, en 
wei omstreeks September. 
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Art, 32, 

Tot de vergaderingen eener afdeeling hebben alle Deel-
nemers, tot die afdeeling behoorende, toegang. 

Tot de vergaderingen van Raden en Besturen hebben 
toegang de, krachtens deze Statuten benoemde, leden 
daarvan. 

De leden van het Hoofdbestuur hebben het recht alle vers 
gaderingen, welke ook, bij te wonen. 

Art. 33. 
In alle vergaderingen hebben slechts stemrecht zij, die 

krachtens deze Statuten voor de betrokken besturen, raden 
of afdeelingen zijn aangewezen. Ieder brengt slechts één stem 
uit. Stemming bij gemachtigde is niet toegelaten. 

Besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van 
stemmen, tenzij deze Statuten anders bepalen. Bij staking 
van stemmen over personen beslist het lot, bij staking van 
stemmen over zaken beslist de Voorzitter. 

De wijze van stemmen wordt bij Huishoudelijk Reglement 
geregeld, 
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VII. GELDMIDDELEN.  

Art. 34, 

De geldmiddelen van het Verbond bestaan uit: 
a, contributiën; 
b. giften, bijdragen en legaten; 
C. rente van eigendommen; 
d. opbrengst van publicatiën; 
C. toevallige baten. 
Het heffen van contributie en het beheer der geldmiddelen 

en bezittingen worden geregeld bij Huishoudelijk Reglement, 
waarbij ook vrijstelling van contributiebetaling kan worden 
geregeld.  

VIII. SLOTBEPALINGEN,  

Art. 35. 

Om eenige functie in het Verbond te kunnen bekleeden, 
moet men Deelnemer zijn. Deze bepaling geldt niet voor de 
leden van den Corporatie-Raad als zoodanig. 

Art. 36. 

In alle tusschentijds ontstane vacatures wordt in de eerst-
volgende vergadering van het kiescollege, hetwelk zulks aan-
gaat, voorzien. De in zoodanige vacature benoemde treedt 
af op het tijdstip, waarop degeen, dien hij vervangt, zoude 
hebben moeten aftreden. 

Art, 37, 

De Centrale Raad stelt vast een Huishoudelijk Reglement, 
welks bepalingen niet in strijd mogen zijn met deze Statuten. 

Art, 38. 

In alle gevallen, waarin deze Statuten of het Huishoudelijk 
Reglement niet voorzien, beslist het Hoofdbestuur. 

Art, 39.  

Alle besluiten van Provinciale of  Locale  Raden of Bestu-
ren, behalve benoemingen krachtens deze Statuten, kunnen 
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door het Hoofdbestuur worden geschorst tot de eerstvolgen-
de vergadering van den Centralen Raad, 

Een zoodanig geschorst besluit kan door den Centralen 
Raad, op voordracht van het Hoofdbestuur, worden ver-
nietigd. 

Art. 40, 

De door het Hoofdbestuur benoemde Voorzitters kunnen 
door het Hoofdbestuur te  alien  tijde van hun functie al of 
niet eervol worden ontheven. 

Alle overige functionnarissen, behalve leden van het 
Hoofdbestuur en van den Centralen Raad, kunnen door het 
Hoofdbestuur in de uitoefening hunner functie worden ge-
schorst tot de eerstvolgende vergadering van den Centralen 
Raad, Een zoodanig geschorste functionnaris kan door den 
Centralen Raad, op voordracht van het Hoofdbestuur, uit 
zijn functie worden ontzet, Het Hoofdbestuur voorziet in 
geval van schorsing, voor zoover noodig, in de tijdelijke 
waarneming der functie. 

Art, 41.  

Deze Statuten kunnen slechts gewijzigd worden door den 
Centralen Raad in een vergadering, waarop ten minste 31 
der leden aanwezig zijn, met 2/3 der uitgebrachte stemmen. 
Indien in de eerste vergadering geen 34 der leden opkomen, 
kan tot wijziging worden besloten in een nieuwe vergadering, 
alsdan met 2/3 der uitgebrachte stemmen. Wijzigingen in de 
Statuten treden niet in werking, alvorens daarop de nadere 
Koninklijke Goedkeuring, indien wettelijk vereischt, zal zijn 
verkregen. 

Art, 42.  

Ontbinding van het Verbond kan slechts plaats vinden, 
indien daartoe wordt besloten in een opzettelijk daartoe 
bijeengeroepen vergadering van den Centralen Raad, waarin 
ten minste 3/4 der leden aanwezig zijn, met 2/3 der uitge-
brachte stemmen. Indien in de eerste vergadering geen 3/4 
der leden opkomen, kan tot ontbinding worden besloten in 
een volgende, opzettelijk tot dat doel uitgeschreven, vergade-
ring, alsdan met 2/3 der uitgebrachte stemmen, 



Over de verdeeling der voorradige bezittingen wordt 
tevens alsdan beslist volgens het bepaalde bij art. 1702 van 
het B. W. 

OVERGANGSBEPALING. 

Het huidige bestuur blijft in functie, totdat de in Hoofd-
stuk V ad B bedoelde Centrale Raad zijn eerste vergadering 
houdt, waarin overeenkomstig art. 14 sub a een nieuw, vol-
tallig Hoofdbestuur zal worden benoemd. 

Bij deze benoeming zijn de huidige Hoofdbestuursleden 
herbenoembaar, 

Zoolang nog geen Centrale Raad in functie is, berusten 
rechten en plichten van dien Raad bij het huidige Hoofd-
bestuur, 

Laatstbedoeld Hoofdbestuur zal met den meesten spoed 
het noodige verrichten en doen verrichten, teneinde de 
Organisatie en bestuursvorming van het Verbond overeen-
komstig deze Statuten te doen zijn. 



I. LEDEN (Deelnemers en Verbonden Rechtspersonen). 

Art, 1.  

Wie als deelnemer tot het Verbond wenscht toe te treden, 
meldt zich schriftelijk aan bij het Algemeen Secretariaat, of 
bij den Secretaris van de afdeeling in de plaats zijner inwo-
ning. Door het onderteekenen van het aanvraagformulier 
verklaart men in te stemmen met het streven van het Ver-
bond, en zich aan de Statuten te onderwerpen. Het Hoofd-
bestuur beslist binnen 14 dagen na de aanmelding over de 
toelating, en reikt ten bewijze van de aanneming een 
deelnemersdiploma en een ex. van de Statuten en het 
Huishoudelijk Reglement uit, Van de beslissing van het 
Hoofdbestuur bestaat geen hooger beroep. 

Art. 2.  

Een rechtspersoonlijkheid bezittende vereeniging, corpo-
ratie of organisatie, die als Verbonden Rechtspersoon tot het 
Verbond wenscht toe te treden, meldt zich daartoe schrifelijk 
aan bij het Algemeen Secretariaat, Wanneer de vereeniging, 
corporatie of organisatie voldoet aan de in het volgend artikel 
te stellen eischen, geschiedt de toetreding door onderteekening 
door Hoofdbestuur en bestuur van de toetredende vereeni-
ging, van een schriftelijke overeenkomst, waarin de toetre-
dingsvoorwaarden zijn neergelegd. 
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Art. 3. 

Om Verbonden Rechtspersonen te kunnen zijn, moet een 
rechtspersoonlijkheid bezittende vereeniging, corporatie of 
organisatie voldoen aan de volgende vereischten: 

a, de Vereeniging, corporatie of Organisatie moet een 
doel hebben, dat niet in strijd mag zijn met de in art. 
2 der Statuten gestelde grondslagen van het Verbond; 

b. de Vereeniging, corporatie of Organisatie moet haar 
doel nastreven met wettige middelen en zich stellen 
op wettelijken grondslag; 

C. de Vereeniging, corporatie of Organisatie moet voldoen 
aan alle vereischten, die het Hoofdbestuur meent in 
ieder speciaal geval te moeten stellen bij de in de Sta-
tuten vereischte schriftelijke overeenkomst, waarop de 
toetreding gebaseerd wordt. 

Art. 4. 

De in art. 9 van de Statuten bedoelde opzegging moet 
geschieden vóór 1  October  van ieder vereenigingsjaar, anders 
wordt men geacht ook voor het volgend jaar Deelnemer te 
willen blijven. 

Art. 5. 

De in art, 9 van de Statuten bedoelde ontzetting kan 
geschieden op de volgende gronden: 

a. Bij onder curateele stelling op grond van krankzinnig-
heid of zwakheid van vermogens; 

b, bij het zich niet onderwerpen aan de Statuten of daar-
aan ontleend gezag van de organen van het Verbond; 

c. door alle handelingen, die volgens de meening van 
het Hoofdbestuur in strijd zijn met de belangen van 
het Verbond. 

Art. 6.  

Deelnemers, eereleden en verbonden rechtspersonen zijn 
verplicht hun adresverandering schriftelijk aan het Algemeen 
Secretariaat of den Secretaris van de betrokken afdeeling 
mede te deelen. 
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Art. 7, 
Het Hoofdbestuur bestaat uit een voorzitter, een onder-

voorzitter, een secretaris, een penningmeester en zeven leden. 
De voorzitter wordt aangewezen door den Centralen 

Raad, de overige functies worden onderling verdeeld. 
De vier eerstgenoemde functionnarissen vormen het Dage-

lijksch Bestuur, 
Art, 8. 

Het Hoofdbestuur vergadert zoo dikwijls de voorzitter dit 
noodig acht of ten minste vier zijner leden den wensch 
daartoe te kennen geven, doch ten minste viermaal per jaar. 
De agenda, het tijdstip waarop en de plaats waar de verga-
dering zal plaats vinden, wordt, na door den Voorzitter te 
zijn vastgesteld, op diens last door den Secretaris tijdig ter 
kennis van de overige bestuursleden gebracht. Ieder hunner 
heeft het recht een onderwerp op de agenda te doen brengen, 
doch uiterlijk 24 uur voor de vergadering. 

Art, 9. 

De voorzitter heeft de leiding in de vergaderingen bij 
ontstentenis of afwezigheid wordt hij vervangen door den 
ondervoorzitter. Hij houdt toezicht op de naleving van de 
bepalingen in de Statuten en in het H. R. en roept de ver-
gaderingen van het Hoofdbestuur, Centralen Raad en 
Corporatie-Raad bijeen. 

Art, 10. 

Het Dagelijksch Bestuur doet de loopende zaken af. In 
spoedvereischende gevallen mag het ook beslissingen nemen, 
waarvan het echter binnen 2 X  24 uur kennis moet geven 
aan de overige Hoofdbestuursleden. 

Art, 11, 

De ondervoorzitter staat den voorzitter bij, en vervangt 
dezen gedurende diens afwezigheid. Hij kan door den voor-
zitter ook met bepaalde werkzaamheden en opdrachten 
worden belast. 

Art. 12, 

De secretaris heeft de leiding van het Secretariaat. Hij 
benoemt of ontslaat, behoudens goedkeuring door den voor~  
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zitter,  alien,  die aldaar werkzaam zijn. Hij houdt de notulen 
bij van de vergaderingen van het Hoofdbestuur, den Centra-
len Raad en den Corporatie-Raad. Hij voert de correspon-
dentie en geeft uitvoering aan de door het Hoofdbestuur, den 
Centralen Raad en den Corporatie-Raad genomen besluiten. 
Hij stelt het Verslag samen dat teiken jare in de Maart-
vergadering van den Centralen Raad wordt uitgebracht. 

Art, 13. 

Het Secretariaat bestaat uit de volgende afdeelingen: 

1. Algemeen Secretariaat. 
a. leden, 

2. Administratie: b. propagandamateriaal. 
c. expeditie en archief, 

3. Persafdeeling. 
4. Propaganda-afdeeling. 
5. Afdeeling Sociale Zaken en verbonden rechtspersonen 

Art, 14. 

De penningmeester beheert de gelden van het Verbond. 
Voor de loopende zaken wordt hij geacht een algemeen 
procuratie te hebben van het Hoofdbestuur. Tot het doen 
van uitgaven boven 1100,— behoeft hij de machtiging van 
het Dageiijksch Bestuur, Voor belegging van gelden behoeft 
hij de machtiging van het Hoofdbestuur. 

Hij legt jaarlijks in de Maartvergadering van den Cen-
tralen Raad verantwoording af over zijn in het afgeloopen 
jaar gevoerde beheer, waarna hij, bij accoordbevinding, op 
voorstel van de in het volgend artikel te noemen kas-com-
missie, gedéchargeerd wordt. 

Hij geeft eenmaal per drie maanden een kort overzicht 
van den stand der geldmiddelen aan het Hoofdbestuur. 

Hij doet alle bijdragen en baten innen. 
Hij is verplicht den overigen leden van het Dagelijksch 

Bestuur ten  alien  tijde inzage van de boeken te verleenen. 
Hij kan zich voor zijn beheer door één of meer personen 

doen bijstaan, welke hij kan aanstellen of ontslaan. Hij blijft 
voor hun daden ten aanzien van het Verbond verantwoor-
delijk. Bij eventueel ongevraagd ontslag heeft de ontslagene 
beroep op den Voorzitter.  
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Art, 15, 

In de Novembervergaderingen van den Centralen Raad, 
benoemt deze uit zijn midden een kas-commissie van drie 
leden. Deze worden voor één jaar benoemd, en zijn niet 
terstond herbenoembaar. 

Uiterlijk één maand vóór de Maartvergadering van den 
Centralen Raad legt de Penningmeester zijn bescheiden aan 
bedoelde commissie over, waarvan deze, al of niet bijgestaan 
door een accountant, kennis neemt. Bij accoordbevinding stelt 
de commissie in de Maartvergadering van den Centralen 
Raad voor, den penningmeester décharge te verleenen. 

Art, 16, 

Het Hoofdbestuur regelt onderling de eventueele, tijdelijke 
vervanging, bij ontstentenis of afwezigheid van den Secre-
taris of Penningmeester. De tijdelijke functionnaris heeft 
dezelfde rechten en verplichtingen als degeen, dien hij 
vervangt. Hij is voor het door hem gevoerde beheer verant-
woordelijk. 

Art, 17, 

De overige leden van het Hoofdbestuur kunnen door den 
Voorzitter, behalve voor het tijdelijk vervangen van den 
secretaris of den penningmeester bij afwezigheid of ontsten-
tenis, ook worden belast met bijzondere opdrachten,  
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Art, 18,  

Iedere Verbonden Rechtspersoon regelt zelf zijn inwendige 
Organisatie, Zij vaardigen naar den Corporatie-Raad af voor: 

1-50 deelnemers, leden van de afdeeling 1, 
51-100      2, 

101-200     '. 3, 
201-500      4, 
501-1000 ,, ,, ,, ,, ,, 5, 

1001-2000 ,, ,, ,, 11 11 7, 
boven 2000 ,,    10 

afgevaardigden, 
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Art, 19. 

De Corporatie-Raad heeft, behalve het in art, 18 der Statu-
ten bepaalde, tot taak: 

a, het brengen van contact tusschen de verbonden rechts-
personen onderling; 

b. het voordragen aan het Hoofdbestuur van de belangen 
van een verbonden rechtspersoon; 

c. het benoemen van commissies van advies en arbitrage, 
wanneer zulks door de Verbonden Rechtspersonen 
gewenscht wordt. 

Art, 20. 

De Corporatie-Raad vergadert zoo vaak het Hoofdbestuur 
dit noodig oordeelt, of wanneer ten minste 3./j zijner leden 
den wensch daartoe te kennen hebben gegeven, doch minstens 
tweemaal per jaar en wel omstreeks Februari en  October.  

In de Februarivergaderingen wordt door het Hoofdbestuur 
verslag uitgebracht over den algemeenen gang van zaken en 
verantwoording gedaan door den penningmeester van het 
door hem gevoerde beheer. In de Octobervergaderingen heeft 
de benoeming, bedoeld in art, 18 sub c der Statuten plaats. 
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Art, 21.  

Elke afdeeling benoemt voor 
1-50 deelnemers, leden van de afdeeling 1,  

51-100      2,  
101-200      3,  
201-500      4,  
501-1000 ,, ,,    5,  

1001-2000      7, 
boven 2000 ,. ,. .. ,. ,. 10 

afgevaardigden naar den Provincialen Raad. 

Art, 22, 

Behalve het in art, 22 der Statuten sub a en b bepaalde 
hebben de Provinciale Raden tot taak: 



a, het uitvoeren van propaganda-maatregelen, wanneer 
het Hoofdbestuur zulks noodig oordeelt; 

b, het benoemen van commissies uit hun midden, wanneer 
het Hoofdbestuur zulks noodig oordeelt. 

V. AFDEELINGEN, 

Art. 23. 

Op het oogenblik, waarop een afdeeling 100 deelnemers 
telt, moet zij overgaan tot het benoemen van een Localen 
Raad, Zij blijft als afdeeling met Localen Raad beschouwd, 
ook al loopt het aantal deelnemers terug tot beneden honderd. 

Art. 24.  

Deelnemers, wier woonplaats niet in het gebied eener 
afdeeling ligt, worden ingedeeld bij een naburige afdeeling 
in dezelfde provincie als waarin hun woonplaats zich bevindt, 
Zij tellen in die afdeeling niet mede voor het aantal van 
100 Deelnemers, vereischt voor het hebben van een Localen 
Raad. 

Art, 25, 

Het afdeelingsbestuur wijst uit zijn midden een secretaris 
en een penningmeester aan. Indien gewenscht kan het beide 
functies aan eenzelfde lid opdragen. 

Art, 26. 

De voorzitter heeft het dagelijksch beleid van zaken en leidt 
de vergaderingen en bijeenkomsten. Hij roept de vergade-
ringen van afdeelingsbestuur en Localen Raad bijeen. Bij 
ontstentenis of afwezigheid wijst het Hoofdbestuur zijn 
plaatsvervanger aan. 

Art, 27. 

De secretaris voert de correspondentie en houdt de notulen 
van de vergaderingen bij. Hij stuurt de daarvoor in aanmer-
king komende stukken en wijzigingen in het aantal Deelne-
mers door naar het algemeen secretariaat. 
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Art, 28. 

De penningmeester voert het beheer over de geldmiddelen 
van de afdeeling. Hij legt jaarlijks in de Januarivergadering 
verantwoording af aan den Localen Raad of, in afdeelingen 
waar een zoodanigen Raad niet bestaat, aan het afdeelings-
bestuur, waarna décharge bij accoordbevinding wordt ver-
leend. 

Hij is verplicht den penningmeester van het Hoofdbestuur 
te  alien  tijde inzage in de boeken te geven, en is aan dezen 
te allen tijd verantwoording schuldig van alle door hem 
ontvangen gelden. Verbintenissen tegenover derden kunnen 
alleen aangegaan worden met schriftelijke toestemming van 
het Hoofdbestuur, geteekend door den voorzitter en secretaris 
daarvan of hunne plaatsvervangers. 

Jaarlijks in Januari dient het afdeelingsbestuur een door 
den penningmeester opgemaakte begrooting in aan het Hoofd,  
bestuur. 

Art, 29.  

Bij ontstentenis of afwezigheid van secretaris of penning-
meester, voorziet de afdeelings-voorzitter in hun vervanging. 

Art, 30.  

Onder vergaderingen worden alleen verstaan die bijeen-
komsten, welke volgens de Statuten gehouden worden. Voor 
alle andere bijeenkomsten, openbare vergaderingen, land-
dagen enz, gelden de volgende bepalingen niet. 

Art, 31, 

In alle vergaderingen wordt over personen schriftelijk met 
niet onderteekende briefjes, over zaken mondeling gestemd. 
De voorzitter wijst zoo noodig stemopnemers aan. 

Wordt bij eerste stemming, wanneer het personen betreft, 
geen meerderheid verkregen, dan heeft een herstemming 
plaats. Staken daarbij de stemmen, dan beslist het lot. 

Bij staking van stemmen over zaken beslist de Voorzitter. 
In spoedvereischende gevallen kan de Voorzitter de leden 

van het Hoofdbestuur zoowel over zaken als over personen 
schriftelijk per brief laten stemmen, 
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Art, 32. 

De Agenda wordt opgemaakt voor bestuursvergaderingen 
door den betrokken voorzitter, voor de vergaderingen van 
de Centrale en Corporatie-Raden door het Hoofdbestuur, 
voor die van de Provinciale Raden door den voorzitter 
daarvan, voor die van de  Locale  Raden door het Afdeelings-
bestuur. Op elke agenda zal als punt 1 en 2 respectievelijk 
,,opening" en ,,notulen", als slotpunten ,,rondvraag" en 
,,sluiting" voor moeten komen op straffe van nietigheid van 
de vergadering. De respectievelijke Voorzitters kunnen den 
spreektijd bekorten, en weigeren iemand meer dan tweemaal 
over hetzelfde onderwerp het woord te verleenen. 

Art, 33.  

Alle vergaderingen worden door, of op lot van, den Voor- 
zitter door den Secretaris bijeengeroepen in 
spoedgevallen zullen de oproepingen ten minste 8 X  24 
uren voor de vergadering verzonden moeten zijn. 

Art. 34. 

De kosten van vergaderingen van Hoofdbestuur, Centrale 
Raad, Corporatie Raad en Provinciale Raden worden door 
de Verbondskas gedragen. De kosten van de afdeelingsver-
gaderingen en afd, bestuursvergaderingen worden door de 
afdeelingskas gedragen,  

VII,  GELDMIDDELEN. 

Art, 35. 

De minimum contributie bedraagt f1 voor alle deelne-
mers te etVerbondioegetreden na 4  October  1933, be-
henden&bijzondere-ge-vallen, wanneer een Deelnemer ten 
genoege van het Afdeelingsbestuur aantoont, dat hij of zij 
niet in staat is de minimum contributie te betalen. De contri-
buties worden door of vanwege den afdeelingspenningmees-
ter geïnd. Deze draagt daarvan 50 ct. per Deelnemer af aan 
het Hoofdbestuur als verplicht abonnement op het Orgaan, 
benevens 50 % van het resteerende bedrag. 

Bovendien hebben de afdeelingskassen recht op 20 % der 
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opbrengst van door de afdeeling verkochte brochures en 
insignes, enz. 

Zij, die geen Deelnemer willen of kunnen zijn, kunnen als 
Begunstiger tot de afdeeling hunner woonplaats toetreden. 

Art, 36. 

Ingesteld wordt eene algemeene financieele commissie, die 
het Hoofdbestuur adviseert en den Penningmeester bijstaat, 
geldelijke steun voor het Verbond te verwerven. 

Deze bijdragen komen in zijn geheel ten goede aan de 
Centrale Kas, 
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Art, 37, 

Alle afdeelingen houden op te bestaan tegelijk met het 
Verbond, Het Hoofdbestuur regelt de liquidatie. 

Art, 38. 

Het Huishoudelijk Reglement kan in iedere wettige verga-
dering van den Centralen Raad worden gewijzigd bij vol-
strekte meerderheid van stemmen, 
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