
REGLEMENT 
VAN DEAFDEELING DOORN 
VAN DEN VRIJHEIDSBOND  

KRAAL'S  FILIAAL  



Naam - Doel  —'AITrrnr, 

ART. 1. De Vereeniging is genaamd ,,afdeeling 
Doorn van den Vrijheidsbond", en is gevestigd 
te Doorn. 

Hare werkzaamheid strekt zich uit over de 
gemeente Doorn. 

ART. 2. Zij stelt zich ten doel de beginselen 
van den Vrijheidsbond, met inachtneming van 
het bepaalde in de Statuten, Reglementen en 
Besluiten, van den Bond, te verbreiden en de 
toepassing te bevorderen. 

ART. 3. Zij tracht dit doel te bereiken door alle 
haar ten dienste staande wettige middelen, met 
name door: 

a. door woord en geschrift invloed te oefenen 
op de openbare meening, 

b. de verkiezing tot leden van de Tweede 
Kamer, Provinciale Staten, en den Gemeen-
teraad te bevorderen van candidaten, door 
haar of door andere daartoe aangewezen 
kieskring-organisaties van den Vrijheids-
bond gesteld, 

c. het vormen eener jeugd-organisatie. 
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ART. 4. Leden kunnen zijn alle Nederlanders, 

die den 18-jarigen leeftijd hebben bereikt. Zij 
verklaren door hun toetreding in te stemmen 
met het doel der vereeniging. 

ART 5. Leden zijn zij: 

a die als zoodanig door het Bestuur zijn 
toegelaten; 

b. die hehooren tot de plaatselijke afdeeling 
van de Vrouwengroep van den Vrijheids-
bond. 

Van de beslissing van het Bestuur, waarbij 
iemand niet als lid wordt toegelaten, staat beroep 
open op de algemeene leden-vergadering der 
afdeeling. 

ART. 6, Het lidmaatschap eindigt door bedan-
ken en door overlijden. 

Op een in den oproepingsbrief voor de ver-
gadering te vermelden voorstel van het Bestuur 
kan iemand bij besluit van de algemeene leden-ver-
gadering, genomen met drievierden van het aan-
tal stemmen, van het lidmaatschap worden ontzet. 
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ART. 7. De jaarlijksche contributie van de 
leden bedraagt ten minste f 1,— met dien ver- 

Nederlanders, slande, dat voor meer leden uit éénzelfde gezin 
ri bereikt. Zij de contributie op tenminste f 0.50 bepaald kan 
i te stemmen worden. 

De van de leden van de Vrouwengroep geïnde 
contributie wordt, voorzoover zij meer bedraagt 
dan deze minima, aan het Bestuur van die groep 

Bestuur zijn afgedragen. 

ART. 8 Het lidmaatschap is onvereenigbaar 
lijke afdeeling met het lidmaatschap van een andere Staatkun- 
den Vrijheids- dige kiesvereeniging. 

stuur, waarbij ART. 9 Elk lid onthoudt zich van openlijke 
i, staat beroep aanbeveling van niet door de Vereeniging of een 
rgadering der der andere kieskring organisaties van den Vrij- 

heidsbond gestelde candidaten. 

t door bedan- Gedmiddelen  

voor de ver- ART. 10. De geldmiddelen der Vereeniging 
n het Bestuur bestaan uit: 
ene leden-ver- a De contributie bedoeld in art. 7. 
van het aan- b. vrijwillige bijdragen van leden en belang- 

vorden ontzet. stellenden, subsidiën, renten enz. 
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Het beheer der geldmi:!delen geschiedt door 
den Penningmeester. 

Over de contributie, bedoeld in art. 7, wordt 
door den Penningmeester beschikt binnen een 
maand na toetreding als lid, en verder telken 
jare in de maand Januari. 

ART.  II.  De Vereeniging draagt jaarlijks een 
bij besluit der algemeene vergadering van den 
Vrijheidsbond te bepalen deel harer contributies 
af aan de kas van het Hoofdbestuur. 

Bestuur.  

ART. 12, Het Bestuur bestaat uit minstens 
zeven leden, door de Algemeene Vergadering 
te kiezen. 

Telkeri jare treedt op 1 Februari, te beginnen 
met I Februari 1923, de helft van de leden van 
het Bestuur af, of beurtelings de grootere en de 
kleinere helft, volgens een rooster, in de eerste 
vergadering van het Bestuur vast te stellen. Zij 
zijn terstond herkiesbaar. 

ART. 13. De Voorzitter wordt door de Alge-
meene Ledenvergadering gekozen. Verder verdee- 

len de leden v 
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]en de leden van het Bestuur hun functies onderling. 

ART. 14. De verkiezing ter vervuiling van een 
plaats welke tusschentijds is opengevallen, geschiedt 
in de eerste Algemeene Ledenvergadering na het ont-
staan der vacature. De benoemde treedt in dit 
geval af op het tijdstip waarop degeen, in wiens 
(wier) plaats hij (zij) is gekozen, zoude aftreden. 

ART. 15. De secretaris doet jaarlijks aan de 
Algemeene Vergadering verslag omtrent den toe-
stand en de verrichtingen der Vereeniging in het 
afgeloopen jaar. 

De Penningmeester doet eveneens telken jare 
aan dezelfde vergadering verslag omtrent den 
financiëelen toestand der Vereeniging. De rekening 
en verantwoording van den Penningmeester wordt 
onderzocht door een Commissie van twee leden. 
Bij accoordbevin:ing adviseert de Commissie de 
Algemeene Vergadering tot goedkeuring van 
rekening en verantwoording; deze goedkeuring 
strekt tot décharge van den Penningmeester. 

ART, 16. Het Bestuur,  vertegenwoordigt de 
Vereeniging in en buiten rechten. 



ART. 17. Afschriften van de in art. 15 bedoelde 
verslagen van den Secretaris en van den Penning-
meester worden door het Bestuur toegezonden 
aan het Hoofdbestuur van den Vrijheidsbond. 

Vergaderingen.  

ART. 18. Het Bestuur vergadert zoo dikwijls 
de Voorzitter dit noodig oordeelt, of ten minste 
3 leden onder opgaaf van redenen dit verlangen. 

ART. 19. In een Bestuursvergadering kan 
slechts een besluit genomen worden, wanneer 
ten minste tweederde deel der leden aanwezig is. 

ART. 20. Telken jare wordt in de maand 
Januari een Huishoudelijke Algemeene Leden-
vergadering gehouden. In die vergadering worden 
de verkiezingen voor de Bestuursplaatsen welke 
met I Februari openvallen, gehouden, en de in 
artikel 15 bedoelde verslagen uitgebracht. 

ART. 21. Zoodra een Algemeene Vergadering 
van den Vrijheidsbond is uitgeschreven of eene 
van de Centrale Kiesvereeniging waarbij de af-
deeling is aangesloten, wordt een Algemeene 
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Ledenvergadering gehouden ter verkrijging van 
afgevaardigden der Vereeniging en hun plaats-
vervangers voor die Vergadering. 

ART. 22. Verder wordt een Algemeene Ver-
gadering gehouden zoo dkwijIs het Bestuur dit 
noodig acht. Net  Bestuur kan deze vergaderingen 
geheel of gedeeltelijk openbaar verklaren en ook 
niet-leden tot deze vergaderingen toelaten. 

ART. 23. Het Bestuur is verplicht een Alge-
meene Vergadering bijeen te roepen, wanneer ten 
minste twaalf leden, onder opgaaf van de te be-
handelen onderwerpen, dit wenschen. 

ART. 24. De besluiten worden in alle Ver-
gaderingen genomen bij volstrekte meerderheid 
van stemmen. 

Bij staking van stemmen is een voorstel ver-
worpen,  

Stemmingen over personen geschieden schrif-
telijk met gesloten briefjes. 

Bij keuze van candidaten voor openbare lichamen 
wordt door leden der afdeeling die niet kiezer 
zijn, niet medegestemd. 
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SotbepHng, 

ART. 25. Het Vereenigingsjaar loopt van 
I Januari tot en met 31 December. 

Aldus vastgesteld in de Algemeene Leden-
vergadering 23 Januari 1922. 

W. N. F. SIBMACHER ZIJNEN, Voorzitter. 

J. R. N. J. DE RICHEMONT, Secretaris, 

000000000 
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