
HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

VAN DEN 

VrijzinnigiDemocratischen Bond, 

ART. 1. 

De V. D. B. tracht zijn doel, omschreven in de beginselver-
klaring, te bereiken door: 

10. het inwinnen van inlichtingen omtrent de behoeften der 
V. D. partij in alle deelen dec  lands,  en het verschaffen van 
advies omtrent de dooi' de partijgenooten aan te nemen houding 
bij verkiezingen of tegenover belangrijke, aan de orde zijnde, 
politieke of sociale vraagstukken 

20. het leiden der openbare meening: 
a. door de pers; 
b, door voordrachten en vergaderingen; 
30 het verstrekken van steun aan geestverwante vereenigingen 

bij verkiezingen; 
40 het organiseeren der vrijzinnige democratie tot één aaneen-

gesloten bond, voornamelijk dooi-  bevordering van de oprichting 
van V. B. vereenigingen en hare toetreding tot den Bond. 

ART. 2. 

Lid van den V. B. B. wordt men na schriftelijke opgave 
aan den secretaris. 

ART. 3.  

Voor de goedkeuring van de statuten of reglementen eener 
afdeeling wordt vereischt, dat zij een artikel bevatten, bepa-
lende, dat voorstellen tot ontbinding der afdeeling of tot wijziging 
van dat artikel niet in behandeling kunnen worden genomen, 
tenzij daaromtrent een advies van het Hoofdbestuur van den 
V. D. B. aan de afdeelingsvergadering wordt overgelegd. 
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ART. 4. 

Wordt men in den loop van het jaar gewoon of personeel lid 
of bedankt men voor het lidmaatschap dan is men de contri-
butie over dat jaar geheel schuldig. 

ART. 5.  

Telkens wanneer een algemeene vergadering zal plaats hebben, 
wordt door het Hoofdbestuur een oproepingsbrief aan de leden, 
gewone zoowel als personeele, gezonden. 

ART. 6. 

De wijze van voorbereiding van de bespreking op de algemeene 
vergadering van eenig onderwerp van algemeene politiek is 
aan het Hoofdbestuur opgedragen. 

ART, 7 

De vervulling van tusschentdsche vacatures in het Hoofd-
bestuur geschiedt op de eerstvolgende algemeene vergadering 
of, in spoedeischende gevallen, ter beslissing van het Hoofd-
bestuur, door stemming in de afdeelingen. 

In geval meer dan 1/3  der zetels is opengevallen, geschiedt 
de vervulling binnen 2 maanden, nadat deze toestand is inge-
treden. 

ART. 8. 

Het Hoofdbestuur stelt een reglement van orde vast voor de 
bestuurs-vergaderingen en werkzaamheden en eene instructie 
voor den secretaris en den penningmeester, of voor den secre-
tans-penningmeester. 

ART. 9. 

De oproepingsbnief tot de algemeene vergadering wordt in 
den regel ten minste 2 weken te voren aan de afgevaardigden 
en de personeele leden toegezonden. 



3 

ART. 10. 

De oproepingsbrief bevat: 
10. de door het Hoofdbestuur aan de orde gestelde onderwerpen; 
20, zoo mogelijk de door de aangesloten vereenigingen of 

personeele leden ter behandeling ingediende voorstellen. 

ART. 11.  

Voorstellen, niet in den oproepingsbrief vermeld, kunnen 
alleen in behandeling worden genomen, indien ze worden voor-
gesteld door ten minste 4 aangesloten vereenigingen of ten 
minste 10 personeele leden. Is deze voorwaarde vervuld, dan 
beslist over de al of niet behandeling de algemeene vergadering, 
zoo mogelijk nadat het Hoofdbestuur zijn advies daaromtrent 
heeft uitgebracht. 

ART. 12. 

De aangesloten vereenigingen en personeele leden kunnen over 
een op de algemeene vergadering aan de orde gesteld onderwerp 
een gemotiveerd verslag indienen en dit op de vergadering 
mondeling toelichten. Komt een dergelijk verslag tijdig genoeg 
in, en bestaan hiertegen geen overwegende bezwaren, dan wordt 
dit tegelijk met den oproepingsbrief verzonden. 

ART, 13,  

Voor de beraadslagingen en stemmingen op de algemeene 
vergaderingen gelden de gewone parlementaire regelen. 

ART. 14. 

Het beheer der geldmiddelen berust bij den penningmeester, 
die omtrent de plaatsing der beschikbare gelden de voor-
schriften opvolgt door het Hoofdbestuur hieromtrent in Zijne 
instructies vastgesteld. 

ART. 15, 

Over de in de art. 18 en 19 der statuten vastgestelde contri-
butie wordt in de maand Februari van elk jaar beschikt. 
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ART. 16. 

Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December. 

ART. 17. 

Door den voorzitter van den V.D.B. wordt in de jaarljksche 
algemeene vergadering eene commissie van 3 personen benoemd 
tot het nazien van de rekening en verantwoording van den 
penningmeester. Deze commissie brengt in den loop der verga-
dering haar verslag uit. 

ART. 18. 

De voorzitter benoemt in iedere algemeene vergadering eene 
commissie van 3 der aanwezige afgevaardigden of personeele 
leden, tot het nazien van de notulen der vergadering, welke 
commissie hieromtrent een verslag uitbrengt. 

Vastgesteld in de algemeene vergadering van den 
4den Mei 1901.  

Mr.  E. A. SMIDT. voorzitter. 
C. A. ZELVEDER, secretaris. 

Gewijzigd in de algemeene vergadering van den 
45en November 1911. 

HERMAN SNIJDERS, voorzitter. 
G. H. J. HAENTJENS DEKKER, 

secretaris. 
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