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Hetgeen in de oude statuten cursief is gedrukt, wordt
in het voorstel, rechts afgedrukt, gewijzigd.
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ART. 1.
De Vrijzinnig-Democratische Bond stelt zich ten doel
door alle geoorloofde middelen van voorlichting en samenwerking de toepassing te bevorderen van de vrijzinnigdemocratische beginselen, neergelegd in de aan deze
statuten toegevoegde beginselverklaring.
ART. 2.

De zetel van den V. D. B. is gevestigd te Amsterdam.
ART. 3.
Gewone leden van den V. D. B. zijn de vereenging'en
van politieken of maatschape1ijken aard, die schriftelijk
verklaren tot den Bond toe te treden.

ART. 3.

Aideeling van den Vrijzinnig-Democratischen Bond
kunnen zijn de vereenigingen van politicken of maatschappelijken aard, die schriftelijk verklaren tot den
Bond toe te treden.
Het bestuur beslist over de aanneming, behoudens,
bij weigering, beroep op de algemeene vergadering.

ART. 4.

Om tot den Bond te kunnen toetredén, moet eene
vereeniging ten minste tien leden tellen.
ART. 5.

ART. 5.

Voor iedere vergadering van den Bond kan iedere
aangesloten vereeniging benoemen:
indien zij 20 of minder leden telt, één afgevaardigde
en één plaatsvervanger;
indien zij 21 tot 100 leden telt, twee afgevaardigden
en twee plaatsvervangers;
indien zij 101 tot 250 leden telt, drie afgevaardigden
en drie plaatsvervangers;
indien zij meer dan 250 leden telt, vier afgevaardigden
en vier plaatsvervangers.
De besturen der aangesloten vereenigingen zorgen voor
tijdige opgave van de namen der benoemde afgevaardigden en plaatsvervangers aan het bestuur van den
Bond. Zijn minder afgevaardigden benoemd dan het

Voor elke algemeene vergadering van den Bond kan
iedere afdeeling enz.

De besturen der afdeelingen enz.
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eerste lid van dit artikel toelaat, dan moet tevens worden
opgegeven, hoeveel afgevaardigden ieder benoemde vertegenwoordigt. Indien bericht niet of niet tijdig inkomt,
worden zij die het laatst als zoodanig zijn opgegeven,
geacht te zijn herbenoemd.

De laatste zinsnede van het laatste lid vervalt.

Nieuw artikel (tusschen 5 en 6 oud).
ART,

5a.

De algemeene vergadering kan op voorstel van het
bestuur of van tenminste vier afdeelingen besluiten een
afdeeling te royeeren.
ART. 6.

Bijzondere personen kunnen als personeele leden
tot den V. D. B. toetreden. Zij worden tot het bijwonen
der vergaderingen van den Bond opgeroepen, hebben
het recht aan de beraadslagingen deel te nemen en,
binnen de grenzen in het huishoudelijk reglement bepaald,
voorstellen te doen, maar kunnen alleen een adviseerende stem uitbrengen.
Nieuw artikel (tusschen ft en 7 oud).
ART. 6a.

De algemeene vergadering kan op voorstel van het
bestuur of van tenminste vier afdeelingen besluiten een
personeel lid te royeeren.
ART.

7.

\1T1. 7.

De algemeene vergadering benoemt een bestuur, dat
vergadering van afgevaardigden benoemt een bestuur, dat belast is met het bijeenroepen der vergade- belast is met het bijeenroepen der vergaderingen, het
ringen, het regelen der werkzaamheden en het ten uit- regelen der werkzaamheden, het ten uitvoer leggen van
de besluiten van den Bond en de dagelijksche leiding
voer leggen van de besluiten van den Bond.
der zaken.
ART. 8.
ART. 8.
De

Tweede zinsnede:
Het bestuur bestaat uit ten minste zeven en ten hoogste
vijftien leden, zooveel mogelijk in de verschillende
Zij worden benoemd voor den tijd van vier jaren, elk
deelen des lands woonachtig. Zij worden benoemd voor
den tijd van zes jaren; alle twee jaren treedt, naar op jaar treedt, naar op te maken rooster, één vierde af.
De aftredenden zijn niet dadelijk herkiesbaar.
te maken rooster, één derde af.
Lid 2 vervalt.
De eerste aftreding heeft plaats in 1903.
ART. 9.
ART. 9.
Om tot lid van het bestuur te worden benoemd,
Om tot lid van het bestuur te worden benoemd, moet
men wezen lid eener aangesloten vereeniging of perso- moet men wezen lid eener afdeeling of personeel lid
neel lid van den Bond.
van den Bond.
Telkens wanneer eene benoeming van bestuursleden
Telkens als eene benoeming van bestuursleden moet
plaats hebben, maakt het bestuur een aanbeveling op moet plaats hebben, geeft het bestuur daarvan kennis
van zooveel dubbeltallen als er personen te benoemen aan de afdeelingen. Elke afdeeling kan voor elke vacature
zijn. Deze aanbeveling moet te gelijk met de oproeping één candidaat opgeven. Deze opgaven moeten vóór 15
tot de vergadering, waarin de benoeming zal geschieden, Februari bij het bestuur inkomen.
aan de aangesloten vereenigingen worden medegedeeld.
In bijzondere omstandigheden kan deze termijn door
het bestuur worden gewijzigd.

De namen der opgegeven candidaten worden tegelijk
met de oproeping tot de algemeene vergadering, waarin
de benoeming zal geschieden, aan de afdeelingen medegedeeld.
ART. 10.

De leden van het bestuur verdeelen de functiën onderling.
Zij hebben geen stemrecht ter algemeene vergadering
en kunnen niet als afgevaardigden optreden.
ART. 11.

ART. 11.

Tot secretaris van het bestuur wordt door het bestuur
een zijner leden of iemand buiten het bestuur benoemd.
Hij geniet een door het bestuur te bepalen jaarlijksche
toelage.

Tweede lid:
Het bestuur kan ook andere personen aanstellen ter
bevordering van het doel van den Bond en hunne bezoldiging bepalen.

ART. 12.

ART. 12.

De V. D. B. vergadert tenminste eenmaal 's jaars, en
verder zoo vaak zijne bijeenkomst door het bestuur
wordt noodig geacht.
Ook belegt het bestuur eene vergadering, zoodra een
tiende der gewone leden, doch ten minste vier, dit, met
schriftelijke opgave der te behandelen onderwerpen,
verzoeken.
De plaats van bijeenkomst van den Bond wordt voor
elke vergadering door het bestuur aangewezen

Eerste lid:
De V. D. B. komt tenminste eenmaal 's jaars in algemeene vergadering bijeen, als regel in de maand April
en verder zoo dikwijls als door het bestuur wordt noodig
geacht.
Tweede lid:
Lees voor ,,gewone leden": afdeelingen.

Aiu. 13.

Voorstellen van afgevaardigden, van personeele leden
of van aangesloten vereenigingen worden uiterlijk den
dag vóór het houden der vergadering schriftelijk bij het
bestuur ingediend.
Omtrent de al of niet behandeling van voorstellen,
niet op den beschrijvingsbrief voorkomende, beslist de
vergadering.
Wanneer de vergadering van oordeel is dat over een
aan de orde gesteld voorstel de aangesloten vereenigingen behooren te worden geraadpleegd, wordt de
behandeling van zoodanig voorstel verdaagd.
De vergadering kan besluiten, dat over een aanhangig
voorstel zal worden beslist door stemming in de aangesloten vereenigingen. In dit geval wordt ook aan de
personeele leden, die geen lid zijn van een aangesloten
vereeniging, gelegenheid gegeven hun stem uit te brengen.

ART. 14.

Ieder afgevaardigde brengt één stem uit, tenzij hij is
benoemd ter vertegenwoordiging van meer dan één afgevaardigde en daarvan, overeenkomstig art. 5 tweede lid,

ART.

13.

Voorstellen van afdeelingen of van personeele leden
worden vóór 15 Februari schriftelijk bij het bestuur ingediend.
Het bestuur deelt deze voorstellen met de voorstellen
van het bestuur vóór 1 Maart aan de afdeelingen en de
personeele leden mede.
Amendementen kunnen bij het bestuur worden ingezonden vóór 20 Maart. Het bestuur zendt deze onverwijld aan de afdeelingen en de personeele leden.
Voor buitengewone algemeene vergaderingen regelt
het bestuur de noodige termijnen.
In buitengewone gevallen kan de algemeene vergadering urgentie verleenen voor voorstellen, welke niet op
den beschrijvingsbrief voorkomen.
Wanneer de vergadering van oordeel is, dat over een
aan de orde gesteld voorstel de afdeelingen enz......
verdaagd.
De vergadering kan besluiten, dat over een aanhangig
voorstel zal worden beslist door stemming in de
afdeelingen.

opgave is gedaan aan het bestuur, in welk geval hij
zooveel stemmen uitbrengt als hij afgevaardigden vertegenwoordigt.
ART. 15.

De afgevaardigden stemmen zonder imperatief mandaat.

ART. 15.
Vervalt.

ART. 16.

ART. 16.

Het aantal stemmen, in een aangesloten vereeniging
uitgebracht, vóór en tegen een voorstel, waarover krachtens art. 13 laatste lid door stemming in de aangesloten
vereenigingen wordt beslist, wordt binnen den door het
bestuur van den Bond bepaalden tijd ter kennis gebracht
van den secretaris van den Bond. Binnen denzeifden

Voor aangesloten vereenigingen te lezen: afdeelingen.
De tweede zinsnede van het eerste lid vervalt.
Tweede lid:
Zoodra dé gestelde termijn is verstreken, voegt de
secretaris de aldus uitgebrachte stemmen bijeen, stelt
de uitkomst vast en deelt die mede aan de afdeelingen.

tijd zenden de in art. 13 laatste lid genoemde personeele leden het door hen van den secretaris van den
Bond ontvangen stembiljet bij deze in.
Zoodra de gestelde termijn is verstreken, voegt de
secretaris de aldus uitgebrachte stemmen bijeen, stelt de
uitkomst vast en deelt die mede aan de aangesloten
vereenigingen en aan de personeele leden die aan de
stemming hebben deelgenomen.
ART. 17.
De vergaderingen van den Bond worden in het openbaar gehouden, tenzij, op voorstel van het bestuur of
van vijf afgevaardigden, besloten wordt mLt gesloten
deuren te beraadslagen.
ART. 18.
Ter bestrijding van de uitgaven wordt door iedere
aangesloten vereeniging jaarlijks een bedrag van tien
cents voor ieder harer leden, tot een maximum van
f 50.— bijgedragen
Tot maatstaf wordt genomen het aantal leden der
vereeniging op den dag der toetreding en vervolgens
op 1 Januari van ieder jaar.

ART. 18.
Lees voor ,,aangesloten vereeniging": afdeeling.

ART. 19.

ART, 19.

Personeele leden betalen een jaarljksc he contributie
van ten minste vijftig cent. Zij ontvangen op verzoek,
tegen betaling van f 1.— als vergoeding van kosten,
alle verslagen en andere stukken, welke van den Bond
uitgaan en aan de gewone leden worden toegezonden.

Personeele leden stellen zelf het bedrag hunner jaarlijksche contributie vast met een minimum van vijftig
cents. Zij ontvangen enz.
Lees voor ,,gewone leden": afdeelingen.

ART. 20.

ART. 20.

De leden van het bestuur hebben aanspraak op vergoeding van reiskosten.
Reis- en verblijfkosten der afgevaardigden worden uit
de kas van den Bond niet verstrekt.

De leden van het bestuur ontvangen vergoeding van
reis- en verblijfkosten.

.

ART. 21.

Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December.

ART. 22.
Voorstellen tot wijziging der statuten of van het huishoudelijk reglement kunnen alleen dan in behandeling
worden genomen, wanneer zij in den oproepingsbrief
tot de vergadering zijn opgenomen.
Aldus vastgesteld in de algemeene vergadering

van den 4en Mei 1901.
Mr. E. A. SMID T, voorzitter.
C. A. ZEL VELDER, secretaris.
OVERGANGSBEPALING.
In 1908 treedt het geheele bestuur af onmiddellijk na
de algemeene vergadering.
Het alsdan aftredende bestuur beslist, welke zijner
leden, zijnde 1/4 van het aantal leden, alsdan niet herkiesbaar zullen zijn.
Aldus vastgesteld in de algemeene vergadering
van den

Voorzitter.
Secretaris.

