
Wijziging van het Huishoudelijk Reglement 

van nm 1jII1w1IuIHrn 

In verband met het in werking treden der nieuwe statuten 
stelt het Hoofdbestuur voor, te besluiten tot de volgende 
wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement van den Bond: 

1. te schrappen: de 2e zinsnede van art. 2, als zijnde in 
strijd met, resp. overbodig wegons art. 3 en 7 der statuten en 
art. 3 H. R.; 

2. in te voegen: na art. 2 een nieuw artikel, luidende: 
,,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 bet Hoofdbestuur van den 
V. D. B. aan de afdeelingsvergadering wordt overgelegd." 

3. te schrappen: art. 5 als van zelf sprekend; 
4 te schrappen: art. 6 overbodig wegens art. 14 der statuten; 
5. te schrappen: art. 8, overbodig wegens art, 12 en 13 der 

statuten 
6. le schrappen: art. 9, overbodig wegens art. 10 der statuten; 

te vervangen, ter uitvoering van art. 11, laatste alinea, der 
statuten, door een nieuw art. 9, luidende: 

,,De vervulling van tusschentijdsche 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." 

7. te schrappen: art. 11, overbodig wegens en niet in over-
eenstemming met art. 14 der statuten 

8. te schrappen: art. 12 om dezelfde reden; 
9. te schrappen: de laatste alinea van art. 13, met het oog 

op art. 23 der statuten; 
.10. te schrappen. de 2e zinsnede van art. 18 (overgangs-

bepaling); 
.11. te schrappen: de 2e zinsnede van art. 19 (overgangs-

bepaling); 
12. algemeene wijziging: de woorden ,,het bestuur" overal te 

vervangen door ,,het Hoofdbestuur." 


	Page 1

