
REGLEMENT 
VOOR DEN 

AIemeencii Bood van 

Katholieke Kiezers - Vei'eeiiiijhieo 
IN  

NEDERLAND. 

ARTIKEL 1 

IDe Katholieke Kiezers-'Vereenigingen, van welke de 
namen niet de plaatsen, waar zij gevestigd zijn, hier 
volgen, vereenigen zich tot een bond onder den naam 
van >Algemeenen Bond van Katholieke Kiezers-Yereeni-
gingen in Nederland." 

ART. 2. 

Het doel van dezen Bond is bij rechtstreeksclie ver-
kiezingen van leden der Staten-Generaal de samenwer-
king der Katholieke Kiezers in Nederland te bevor-
deren door gemeenschappelijk overleg over de te volgen 
richting, de te stellen candidaten en de verder te nemen 
algemeene maatregelen. 

De Bond bevordert de oprichting van Provinciale 
Bonden en van Centrale Kiezers-Vereenigingen. 

ART. 3, 

Telken jam ivorclt minstens eene algemeene vergade-
ring gehouden ter plaatse en op den dag door het 
Centraal-Bestuur le bepalen. 



De oproepingsbrieven bevatten  eerie  beknopte opgave 
der te behandelen punten; zij worden veertien dagen to 
voren rondgezonden. 

Vier weken voor de jaarlijlrsche algemeene vergade-
ring wordt aan de toegetreden kiezersvereenigingen door 
het Centraal Bestuur gevraagd of en welke voorstellen 
zij op de agenda der werkzaamheden wenscheii geplaatst 
te zien; het antwoord wordt binnen 10 dagen gegeven 
opdat de vergadering 14 dagen te voren definitief kan 
uitgeschreven worden. 

Geene onderwerpen, buiten die in de oproepingsbrieven 
vermeld, worden behandeld dan met toestemming van 
twee derden der aanwezige stemgerechtigde leden. 

ART. 4. 

Elke Kiezers-Vereeniging, die tot den Bond is toege-
treden vaardigt tot de algemeene vergaderingen een 
lid af, dat namens zijne vereeniging stem uitbrengt. 

Alle leden van tot den Bond toegetreden Kiezers-
\rereelligiligeli  hebben toegang tot de vergaderingen, 
kunnen deelnemen aan de beraadslagingen, maar brengen 
geene stem uit. 

ART. 5.  

Voor liet lidmaatschap van den Bond wordt voor elke 
Kiezers-\Tereeniging vereischt, dat zij de katholieke be-
ginselen voorsta, een eigen reglement, aan het Centraal-
Bestuur mede te deel, bezitte, en hetzij uit eigen 
hoofde, hetzij in overleg met andere Kiezers-Yereenigingeni 
candidateii stelt of ondersteunt voor liet lidmaatschap der 
Staten-Generaal. 

Kiezers-Vereenigingen, wier werkkring zich uitslui-
tend bepaalt tot liet stellen van candidateii voor Pro-
vinciale Staten of Gemeenteraad kunnen geen lid van 
den Bond worden. 
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ART. 6. 

Be kiezersvereenigingen, leden van den Bond, behon-
den haar zelfstandig karakter en het recht haar eigen 
candidaten voor de verkiezingen tot de Staten-Generaal 
te stellen. 

De Bond stelt nooit, bij verschil van meening, candida-
ten tegenover candidaten door deze kiezers-v ereeuigingen 
gesteld, maar is bevoegd aan die candidaten door weg-
lating van de in de  Bonds-vergadering opgemaakte lijst 
Zijne aanbeveling le onthouden. 

Van die bevoegdheid mag slechts gebruik gemaakt 
worden om hoogst overwegende redenen en niet dan 
met toestemming van twee derden der uitgebrachte stem-
men. 

De aanbeveling der door den Bond overeenkomstig artt. 
2 en 6 gestelde candidaten, wordt door het Centraal 
Bestuur geteekend. 

ART. 7. 

Kiezers-vereenigingen, wier handelingen in strijd zijn 
met de katholieke beginselen worden van den bond uit-
gesloten. 

Deze uitsluiting kan alleen geschieden op voorstel van 
het Centraal-Bestuur, bekrachtigd door twee derden van 
de op de Algemeene Vergadering aI1wezige stemge-
rechtigde leden.  

Any.  S. 

Aan het hoofd van den Bond staat een Bestuur onder 
den naam van Centraal-Bestuur van (lell algemeenen Bond 
van Katholieke Kiezers-Verecnigingen in Nederland''. 

Dat bestuur bestaat uit minstens elf en hoogstens twintig 
leden, die onderling een Voorzitter, een onder-Voorzitter 
en een Penningmeester benoemen. 

De leden van liet Centraal-Bestuur genieten geen reis-
of verblijfkosten. 
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ART. 9. 

De Voorzitter, de Onder-Voorzitter en de Secretaris 
vormen liet dagelijksch Bestuur, dat in urgente gevallen 
bedoeld bij art. 19 handelend optreedt, doch gehouden is 
aan de overige leden van het bestuur van die hande-
lingen zoo spoedig mogelijk kennis te geven. 

AJT. 10. 

Het Centraal-Bestuur kiest uit of buiten zijn midden 
een Secretaris. 

Wordt hij uit het Bestuur gekozen, clan treedt hij ge-
1 jjktij  dig  met het Bestuur af; wordt lnj buiten het Bestuur 
benoemd clan wordt hij door het Bestuur geschorst of 
ontslagen. 

Bij ontstentenis van den Secretaris wijst cle Voorzitter 
van het Centraal-Bestuur een der leden als zijn p1aatser-

ranger aan. 

ART. 11. 

In de Algemeene Vergadering bedoeld in. art. 3 worden 
de leden van liet Centraal-Bestuur, gekozen hij meerder-
heid van stemmen voor den tijd van twee jaren, en zooveel 
mogelijk verdeelt over (Ie verschillende provinciën des 
Rijks. Zij treden af bij helften of nagenoeg cle helft volgens 
rooster hij loting op te niakeu. Het Bestuur blijft echter 
zijne taak vervullen tot aan het einde der Vergadering, 
waarop in cle vacaturen is voorzien. 

In deze Vergadering wordt ook voorzien in de vacatu-
ren ontstaan door overlijden of ontslag nemen der leden 
van liet Centraal-Bestuur. 

De aftredende leden van liet Centraal-Bestuur zijn Ier-
stond herkiesbaar. 

ART. 12.  

Voor het stellen van Candidaten voor periodieke Ver-
kiezingen van leden der Staten Generaal, bij tussehen- 
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tijds voorkomende vacaturen of hij herstemmingen vragen 
de Besturen der Kiezers-Vereenigingen tijdig en minstens 
acht dagen vóór hunne algemeene Vergadering, waarin 
de eindkeuze van candidaten moet plaats hebben, het 
advies van het Centraal-Bestuur over de te volgen poli-
tieke gedragslijn en zoo mogelijk over de voor te dragen 
candidaten. 

Dat advies kan schriftelijk of op verzoek mondeling 
worden gegeven. In het laatste geval vaardigt het Cen-
traal-Bestuur een of meer zijner leden af ter vergadering 
dier Kiezers-Vereeniging tot het uitbrengen van advies. 

ART. 13. 

Ter bestrijding van de kosten van administratie, bekend-
making, huur van lokalen enz. wordt door elke Kiezers-
Vereeniging jaarlijks eene bijdrage gestort, van hoog-
stens [10.— 

ART. 14. 

De Voorzitter van het Centraal-Bestuur roept de ver-
gadering van  clot  Bestuur op zoo dikwijls lnj het noodig 
oordeelt, of vier leden van het Bestuur schriftelijk eene 
vergadering verlangen. In liet laatste geval wordt die 
vergadering gehouden binnen tien dagen na de aanvrage. 

ART. 15. 

In de algemeene vergaderingen worden behalve in het 
geval genoemd in art. 3, 6, 7 en 23, de besluiten geno-
men met meerderheid van stemmen der aanwezige stem-
gerechtigde leden; in de vergadering van liet Centraal-
Bestuur wordt geen besluit genomen zoo niet meer dan 
de helft der leden tegenwoordig is. 

ART. 16. 

De Penningmeester is belast met het beheer der geld. 
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middelen, zorgt voor de inning der bijdragen en doet jaar-
lijks op de algemeene vergadering rekening en verantwoor-
ding. 

Bij ontstentenis van den Penningmeester wijst de 
Voorzitter van liet Centraal-Bestuur een der leden als 
zijn plaatsvervanger aan. 

ART. 17. 

De Voorzitter leidt de vergaderingen. Bij ontstentenis 
wordt hij vervangen door den Onder-Voorzitter; mocht 
ook deze verhinderd zijn dan treedt het Bestuurslid, dat 
het oudste in jaren is, in zijn plaats op. 

ART. 18.  

Stemmingen over personen, geschieden in elke verga-
dering, zoowel de algemeene als die van het Centraal-
Bestuur met ongeteekende briefjes. 

Wanneer niemand bij eerste stemming de volstrekte 
meerderheid heeft verkregen, wordt tot eene tweede vrije 
stemming overgegaan. 

Is ook hij deze geene volstrekte meerderheid verkre-
gen, dan wordt de stemming bepaald tot de twee perso-
nen, die bij de tweede stemming de meeste stei.nmen 
hebben verkregen. 

Indien bij derde stemming de stemmen staken is de 
oudste in jaren de benoemde. 

In geval van gelijken ouderdom beslist liet lot. 
De stemming over zaken geschiedt mondeling. 
Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te 

zijn verworpen. 

ART. 19.  

Aan het Centraal-Bestuur blijft over de regeling van 
zaken, waarin bij dit Reglement niet mocht zijn voorzien 
en wel in het bijzonder om in urgente gevallen onder 
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eigen verantwoordelijkheid te handelen, op voorwaarde 
dat het gehouden is van de genomen besluiten mede-
deeling te doen op de eerstvolgende algemeene verga-
d eririg. 

ART. 20.  

Behalve de jaarlijksehe vergaderingen, te houden vol-
gens art. 3, is het Centraal-Bestuur verplicht de leden 
van den Bond bij een te roepen in het geval eener kamer-
ontbinding. 

ART. 21. 

De katholieke kiezers-vereenigingen, die wenschen lid 
te worden van den Bond, melden zich aan bij het Bestuur 
en doen van hare adhaesie blijken door het besluit harer 
algemeene vergadering, waarna dit Reglement door het 
Bestuur dier vereeniging onderteekend wordt. 

ART. 22. 

Kiezers-vereenigingen, die ontbonden worden of uit 
den Bond wenschen te treden, geven door haar Bestuur 
hiervan kennis aan het Centraal-Bestuur. Zij verliezen 
door haar uittreden alle rechten op de bezittingen van 
den Bond. 

ART. 23. 

Geene veranderingen kunnen in dit Reglement worden 
gebracht dan op Voorstel van liet Centraal-Bestuur en 
met toestemming van twee derden der ter algemeene 
vergadering aanwezige leden en nadat de veranderingen 
vooraf bij de oproepingsbrieven zijn bekend gemaakt. 
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