
VROUWENGROEP UIT DE Vrijheid 
LIBERALE STAATSPARTIJ Verantwoordelijkheid 

Arbeid 

Algemeen Reglement 
In de volgende artikelen worden aangeduid: de Liberale Staatspartij 

door de Partij, Hoofdbestuur van de Vrouwengroep door Hoofd-
bestuur', Hoofdbestuur van de Liberale Staatspartij door ,,Partijbestuur", 

Artikel I. 

Leden van de Vrouwengroep uit de Liberale Staatspartij kunnen zijn 
alle vrouwen, die de liberale beginselen zijn toegedaan. 

Het lidmaatschap der Vrouwengroep houdt in, het lidmaatschap der Partij. 
De leiding berust bij een Hoofdbestuur. De Vrouwengroep wordt onder-
verdeeld in plaatselijke groepen. 

Art. 2. 

Het doel der Vrouwengroep is: 
a. het versterken van den band tusschen de vrouwelijke partijleden, 
b. het wekken van belangstelling voor het staatkundig leven onder de 

vrouwen en het winnen van leden voor de Partij, 
C. het in liberalen zin behartigen van vrouwenbelangen. 

Art. 3. 

Zij tracht dit doel te bereiken door: 
a. propaganda te maken voor de liberale beginselen in woord en ge-

schrift, 
b. het instellen van commissies voor studie en advies, 
C. het opleiden en naar voren brengen van vrouwen ter bezetting van 

plaatsen waarvoor zij geschikt zijn, 
d. andere wettige middelen, alles met inachtneming van het bepaalde in 

reglementen en besluiten der Partij. 

Art. 4. 

Tenminste 10 vrouwelijke leden der Partij, die in een zelfde plaats of 
gebied wonen, kunnen zich tot een plaatselijke groep vereenigen. Het 
Hoofdbestuur bepaalt de grenzen der gebieden, waarbinnen zich een plaat-
selijke groep kan vormen. 

Het reglement van een plaatselijke groep behoeft de goedkeuring van het 
Hoofdbestuur. 

Art. 5. 

Waar geen plaatselijke groep bestaat, kan het Hoofdbestuur een corres-
pondente benoemen. De werkzaamheden der correspondenten worden door 
het Hoofdbestuur geregeld en in een instructie vastgelegd. Zij worden be-
noemd voor den tijd van twee jaar en zijn terstond herbenoembaar. 

Art. 6. 

Het Hoofdbestuur bestaat uit ten minste 9 en ten hoogste 15 leden, 
waarvan vier leden het Dag. Bestuur vormen, De verkiezing der leden 
geschiedt voor vier jaar. De voorzitster is terstond herkiesbaar, de andere 
leden zijn eenmaal terstond herkiesbaar. Elk jaar treedt een vierde der be-
stuursleden volgens rooster af, door het Hoofdbestuur bij loting vast te 
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stellen, echter zoodanig, dat niet twee leden van het Dag. Bestuur gelijk 
aan de beurt van aftreden zijn. 

Art, 7. 

Bij periodieke of tusschentijdsche verkiezing van Hoofdbestuursleden, 
kan iedere plaatselijke groep voor elk dezer te bezetten plaatsen één candi-
daat stellen, na er zich van te hebben vergewist, dat deze een eventueele 
verkiezing zal aanvaarden. Een verklaring dienaangaande moet hij de can-
didaatstelling gevoegd worden. De namen der candidaten worden in alfabe-
tische volgorde door hot Hoofdbestuur bekend gemaakt. De verkiezing 
heeft plaats in de Algemeene Vergadering der Vrouwengroep met vol-
strekte meerderheid der geldige stemmen. Bij een gelijk aantal stemmen 
heeft een herstemming plaats, blijft het aantal weer gelijk, dan beslist het 
lot. Bij tusschentijds ontstane vacatures of bij voortgezette verhindering van 
een Hoofdbestuurslid, is het Hoofdbestuur bevoegd zich tijdelijk een lid te 
assumeeren tot de volgende Algemeene Vergadering. Een tusschentijds 
gekozen Hoofdbestuurslid heeft zitting tot den tijd van aftreden van het 
lid dat zij vervangt. 

Art. 3. 

De voorzitster wordt als zoodanig gekozen door de Algemeene Verga-
dering. De overige Hoofdbestuursleden verdeelen haar functies onderling. 
Voorzitster, onder-voorzitster, secretaresse en penningmeesteresse vormen 
het Dag. Bestuur. 

Art. 9. 

Het Hoofdbestuur vergadert ten minste vier keer per jaar en verder 
indien de voorzitster een vergadering noodig oordeelt of tenminste drie 
Hoofdbestuursleden een verzoek daartoe richten tot de voorzitster. 

Het Dagelijksch Bestuur vergadert zoo dikwijls dit noodig is. De voor-
zister brengt in iedere Hoofdbestuursvergadering een kort verslag uit om-
trent de in het Dagelijksch Bestuur behandelde zaken. 

Art. 10. 

De Vrouwengroep heeft het recht twee vertegenwoordigsters aan te 
wijzen om zitting te nemen in het Partijbestuur; de verkiezing van deze 
vertegenwoordigsters, die bij voorkeur leden van het Hoofdbestuur moeten 
zijn, geschiedt op dezelfde wijze als de verkiezing van de Hoofdbestuurs-
leden. 

Art. 11. 
De jaarlijksche Algemeene Vergadering heeft plaats in Februari of Maart 

en wordt tenminste zeven weken van te voren schriftelijk aangekondigd 
aan secretaressen der plaatselijke groepen en correspondenten, met toe-
zending van de voorloopige agenda. 

Bij deze bekendmaking gaan de namen van aftredende Hoofdbestuurs-
leden en van eventueel aftredende vertegenwoordigsters van de Vrouwen-
groep in het Partijbestuur, met verzoek voor deze plaatsen candidaten te 
stellen. Binnen drie weken na deze aankondiging worden namen van can-
didaten die zich schriftelijk bereid hebben verklaard, een  event,  benoeming 
te aanvaarden, door de secretaressen der plaatselijke groepen schriftelijk 
ingediend hij de secretaresse van het Hoofdbestuur. Deze stuurt drie weken 
vóór de Algemeene Vergadering den beschrijvingsbrief uit, waarin vermeld 



staan de definitieve agenda en de alfabetische lijst van de candidaten voor 
het Hoofdbestuur en voor het Partijbestuur; benevens de voorstellen voor 
de vergadering ingezonden door het Hoofdbestuur en door de plaatselijke 
groepen, eventueel vergezeld door een praeadvies van het Hoofdbestuur. 
Deze voorstellen moeten worden ingezonden aan de secretaresse van het 
Hoofdbestuur drie weken na ontvangst der voorloopige agenda. 

Art. 12, 
In de jaarlijksche Algemeene Vergadering worden om. de navolgende 

punten behandeld: 
a. benoeming van een commissie tot het nazien der notulen van deze 

vergadering, 
b. verslag van de commissie tot het nazien der notulen van de vorige 

vergadering, 
C. jaarverslag van de secretaresse, 
d. rekening en verantwoording door de penningmeesteresse omtrent haar 

beheer, 
C. verslag van de commissie tot het nazien der boeken over het afge-

loopen jaar; de goedkeuring door de vergadering van dit verslag 
strekt tot décharge der penningmeesteresse, 

f. benoeming van een commissie tol het nazien der boeken over het 
loopende jaar. 

Art. 13. 
Alle leden hebben het recht de Algemeene Vergadering bij te wonen en 

aan de besprekingen deel te nemen; alleen de afgevaardigde der plaatselijke 
groepen heeft stemrecht. Elke afgevaardigde brengt één stem uit, zij heeft 
vrij mandaat. Correspondenten hebben een adviseerende stem. 

Stemmen over personen geschiedt schriftelijk, over zaken mondeling, 
blanco stemmen zijn ongeldig. 

Art, 14. 
Een Buitengewone Algemeene Vergadering wordt gehouden, wanneer 

het Hoofdbestuur zulks noodig acht, of wanneer drie plaatselijke groepen 
den wensch daartoe schriftelijk en met redenen omkleed aan de voorzitster 
hebben te kennen gegeven. 

Art, 15. 
Personen, die zicht bijzonder verdienstelijk voor de Vrouwengroep heb-

ben gemaakt, kunnen door de Algemeenee Vergadering tot eereleden wor-
den benoemd. Aan eereleden van de Vrouwengroep kan door de Algemeene 
Vergadering de titel van eere-voorzitster worden verleend. 

Art. 16. 
Begunstigers(sters) der Vrouwengroep, al of niet leden der Partij, be-

talen een jaarlijksche bijdrage aan de penningmeesteresse van het Hoofd-
bestuur. Ook de plaatselijke groepen hebben het recht begunstigers (sters) 
aan te nemen. Aan het feit, dat iemand begunstiger(ster) is, kan hij (zij) 
geen rechten ontleenen. 

Art. 17, 
De geldmiddelen der Vrouwengroep worden verkregen door: 
a. bijdragen der plaatselijke groepen, 
b. subsidies, 
c. giften, legaten, schenkingen en bijdragen van begunstigers(sters), 



Art. 18. 
De plaatselijke groepen dragen jaarlijks tenminste 10 % van haar ge-

regelde inkomsten af aan de penningrneesteresse van het Hoofdbestuur. 

Art. 19. 
Het vereenigingsjaar loopt van I januari tot 31 December. 

Art. 20. 
Brengt een plaatselijke groep ter kennis van het Hoofdbestuur, dat er een 

blijvend verschil in opvatting is tusschen haar en de partijafdeeling, dan 
kan het Hoofdbestuur, als het met de bezwaren van deze groep instemt, in 
beroep gaan bij het Partijbestuur, om tot een oplossing te geraken. 

Art. 21. 
De finantieele verhouding tusschen afdeelingen der Partij en plaatselijke 

vrouwengroepen wordt nader geregeld in het Model-Reglement voor de 
plaatselijke groepen. 

Art. 22. 
De Vrouwengroep kan te allen tijde worden ontbonden. Het besluit tot 

ontbinding kan alleen genomen worden met ten minste twee derde der uit-
gebrachte stemmen in een Algemeene Vergadering, welke tot dit doel is 
uitgeschreven. 

Art. 23. 
Bij ontbinding der Vrouwengroep wordt door de Algemeene Vergadering, 

die daartoe besluit, aan de bezittingen der Vrouwengroep een bestemming 
gegeven. De liquidatie geschiedt door het Hoofdbestuur. 

Art. 24. 
Wijzigingen in dit reglement kunnen, mits het voorstel daartoe op de 

agenda is vermeld, met volstrekte mee3erheid van stemmen in een Alge- 
meene Vergadering worden aangeb" . en moeten door het Partijbestuur 
worden goedgekeurd. 

Art. 25. 
Reeds bestaande, door het Hcofdh 'stuur goedgekeurde reglementen der 

plaatselijke groepen moeten binnen s maanden na de aanneming van dit 
Algemeen Reglement wederom aan e goedkeuring van het Hoofdbestuur 
worden onderworpen, evenals de van het model-reglement afwijkende nieuw 
te maken reglementen. Nieuw op te richten plaatselijke vrouwengroepen 
moeten eveneens binnen zes maanden na haar oprichting hun ontwerp-
reglement ter goedkeuring aan het Hoofdbestuur inzenden. Voor plaatse-
lijke groepen, die binnen zes maanden na het aannemen van dit reglement 
geen reglement Ier goedkeuring aan het Hoofdbestuur hebben ingezonden, 
wordt geacht het model-reglement van kracht te zijn. 

Art. 26. 
Het Hoofdbestuur is gehouden het huishoudelijk reglement eener plaatse-

lijke groep binnen twee maanden, nadat dit bij het secretariaat is ingediend, 
in behandeling te nemen. 

Een plaatselijke groep is stemgerechtigd twee maanden nadat het huis-
houdelijk reglement dier groep door het Hoofdbestuur is goedgekeurd. 

Art, 27. 
In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het Hoofd-

bestuur. 
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