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REGLEMENT 
VOOR DE VROUWENBOND 

VAN DE PARTIJ VAN ARBEID 

Opgericht 9  Februari 1946 

000000000000000000000000000 

Doel en middelen 

Art. 1. De Vrouwenbond van de Partij van de Arbeid, 
hierna te noemen de Vrouwenbond, heeft ten doel onder 
de vrouwen propaganda voor de democratisch socialis-
tische beginselen te voeren en de ontwikkeling van zijn 
leden te bevorderen. Hij stelt zich daarbij op de grondslag 
van de beginselen, neergelegd in beginselprogram en con-
gresbesluiten van de Partij van de Arbeid. 
De Bond is gevestigd ter plaatse, waar de Partij van de 
Arbeid haar zetel heeft. 

Art. 2. Als middelen om het gestelde doel te bereiken, 
worden aangemerkt: 

het oprichten van vrouwengroepen of correspondent- 
schappen; 

het oprichten van gewestelijke vrouwencommissies; 
het uitgeven van een leidstersblad; 

het uitgeven van geschriften; 

het uitgeven van propaganda- en studiemateriaal; 
het organiseren van bijeenkomsten in het scholings- en 

ONINGCN ontspanningscentrum ,,De  Born";  

alle andere middelen, die geschikt zijn om het gestelde 
doel te bereiken. 
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Groepen Indien een groep  gee:  

Art. 3. De groepen worden gevormd door alle vrouwe- zitten kan deze door h 

hjke leden ener partij-afdeling tenzij een vrouwelijk ven. Het Hoofdbestuui 
trokken groep, met net partijlid schriftelijk te kennen geeft geen deel van de 

Vrouwengroep te willen uitmaken. met de gewestelijke vn  
Een groep bestaat uit ten minste 10 leden. 
In plaatsen, waar verschillende partij-afdelingen tot een Hoofdbestuur 

stedelijke of gemeentelijke federatie zijn verbonden, kun- Art. 7. De leiding vai 
nen de vrouwen uit de tot die federatie behorende afde- bestuur, bestaande ui 
lingen zich hetzij in één groep organiseren, hetzij in leden, waaruit het Hoc 
afzonderlijke groepen onder leiding van een centraal de Bondsvergadering v 
bestuur. De leden worden - bel 
Met goedkeuring van de gewestelijke vrouwencommissie teresse, die door het I 
en van de betrokken groep kunnen vrouwen uit een beid benoemd wordt - 
plaats, waar geen groep is gevestigd, zich aansluiten bij ring uit de daartoe g 
de groep in een naburige plaats. In plaatsen, waar geen stande, dat van de gel 
groep is gevestigd, kan een correspondentschap bestaan. Noordelijke provincies 

vertegenwoordigt, één 
Art. 4. Door de groepen wordt zoveel mogelijk deelge- (Gelderland en Ovenijs 
nomen aan alle acties en andere werkzaamheden, van- vincies (Zeeland, N.-Bi  
wege de Bond georganiseerd. Bovendien werken zij ten De voorzitster wordt 
nauwste samen met de partij-afdeling ter plaatse. stuur wijst uit zijn  mid  
Zij brengen aan het Hoofdbestuur regelmatig schriftelijk minste 3 leden aan, v 
verslag uit van de door haar verrichte werkzaamheden en ambtshalve deel uitmi 
jaarlijks aan het afdelingsbestuur van de Partij. 

Art. 8. De groepen zij 
Art. 5. De groepen bezitten een reglement, hetwelk, didaten voor het lidmi 
evenals eventueel later aan te brengen wijzigingen, de Van de gestelde  can  di 
goedkeuring van het Hoofdbestuur behoeft, het Bondscongres aan 

Art. 6. Een groep, die zich niet houdt aan het  Bonds- 
den gedaan. 

reglement, die handelt in strijd met de belangen van de Art. 9. Het Hoofdbes 
Bond of haar verplichtingen ernstig verwaarloost, kan per jaar. Het Dagelij 
door het Hoofdbestuur worden geschorst en aan de eenmaal per 14 dagen 
Bondsvergadering ter royement worden voorgedragen. Een tussentijdse verga 



Indien een groep geen levensvatbaarheid blijkt te be- 

70rmd door alle vrouwe- zitten kan deze door het Hoofdbestuur worden opgehe- 

tenzij een vrouwelijk ven. Het Hoofdbestuur pleegt vooraf overleg met de be- 

geeft geen deel van de trokken groep, met het afdelingsbestuur van de Partij en 

n. met de gewestelijke vrouwencommissie. 

10 leden. 
partij-afdelingen tot een Hoofdbestuur 

itie zijn verbonden, kun- Art. 7. De leiding van de Bond berust bij het Hoof d- 
deratie behorende afde- bestuur, bestaande uit ten minste 7 leden. Het aantal 
) organiseren, hetzij in leden, waaruit bet Hoofdbestuur zal bestaan, wordt door 
iding van een centraal de Bondsvergadering vastgesteld. 

De leden worden - behalve de secretaresse-penningmees- 
lijke vrouwencommissie teresse, die door het Partijcongres der Partij van de Ar- 

.nuen vrouwen uit een beid benoemd wordt - gekozen door de Bondsvergade- 
tigd, zich aansluiten bij ring uit de daartoe gestelde candidaten, met dien ver- 
In plaatsen, waar geen stande, dat van de gekozen leden tenminste één de drie 

upondentschap bestaan. Noordelijke provincies (Groningen, Friesland en Drente) 
vertegenwoordigt, één de beide Oostelijke provincies 

zoveel mogelijk deelg
el  

e- (Gelderland en Overijssel) en één de drie Zuidelijke pro- 
werkzaamheden, van- vincies (Zeeland, N.-Brabant en Limburg). 

)vendien werken zij ten De voorzitster wordt in functie gekozen. Het Hoofdbe- 
sling ter plaatse. stuur wijst uit zijn midden een Dagelijks Bestuur van ten 
ir regelmatig schriftelijk minste 3 leden aan, waarvan voorzitster en secretaresse 
chte werkzaamheden en ambtshalve deel uitmaken. 
van de Partij. 

Art. 8. De groepen zijn bevoegd tot het stellen van  can- 
n reglement, hetwelk, didaten voor het lidmaatschap van het Hoofdbestuur. 
rengen wijzigingen, de Van de gestelde candidaten moet uiterlijk 8 weken voor 
ur behoeft, het Bondscongres aan het Bondssecretariaat opgave wor- 

houdt aan het  Bonds-  
den gedaan. 

et de belangen van de Art. 9. Het Hoofdbestuur vergadert ten minste zesmaal 
stig verwaarloost, kan per jaar. Het Dagelijks Bestuur vergadert ten minste 
geschorst en aan de eenmaal per 14 dagen. 

orden voorgedragen. Een tussentijdse vergadering van Hoofdbestuur of Dage- 



Art. 12. Voorstellen ti 

lijks Bestuur moet worden uitgeschreven indien daartoe gres kunnen worden i 
een gemotiveerd voorstel door de meerderheid der H.B.- en door de groepen. Zi 
of D.B.-leden wordt gedaan. Bondscongres aan het 

Bom-Commissie 
den en worden door 
weken voor het Bond 

Art. 10. Met het scholings- en ontspanningswerk, dat gemaakt. 
zoveel mogelijk op ,,De  Born"  wordt gehouden, is een 
speciale commissie belast. Art. 13. Het aantal st 

De leden van de Bom-commissie worden telkens voor de Bondscongres kan we 

tijd van één jaar door het Hoofdbestuur benoemd. Het vastgesteld: 

Hoofdbestuur bepaalt het aantal leden waaruit de  Born-  Groepen met 40 of mii 
commissie zal bestaan. Groepen met meer  d. 
De Bondssecretaresse heeft ambtshalve zitting in de dan 100 leden 
Bom-commissie. Groepen met 100,  dc  
De Bom-commissie brengt tenminste één keer per jaar leden ........... 
verslag uit aan het Hoofdbestuur. Groepen met 200, do 

leden 
Bondscongres Groepen met 500,  dc  
Art. 11. Eenmaal in de twee jaar wordt een  Bonds-  leden ........... 
congres gehouden. Groepen met 750 lede 
Het twee-jaarlijks verslag van de secretaresse-penning- 

Art. 14. Het aantal a 
meesteres wordt ten minste 4 weken voor het Bondscon-  

naar het Bondscongu 
gres aan de groepen toegezonden. Aan de discussie op het 
Bondscongres kan worden deelgenomen door de afge- 
vaardigden van de groepen, de leden van het Hoofd- - 

Groepen met een led 

bestuur, de leden der gewestelijke vrouwencommissies, leden ........... 

de afgevaardigden van de stedelijke federaties, en andere Groepen met een led 

personen, daartoe door het Hoofdbestuur uitgenodigd. tot 500 leden . 

Namens de Commissie, bedoeld in art. 10, kan op het Groepen met een led 

Bondscongres het woord worden gevoerd, voor zover het of meer leden ....  

beleid dezer commissie in het geding is. De groepen in de sted 
Op het Bondscongres worden besluiten genomen bij groepen beschouwd. I 
meerderheid van stemmen. Over personen wordt schrif- gevaardigden van hei 
telijk, over zaken mondeling gestemd. Bij het staken van toegevoegd. 
stemmen is het voorstel verworpen. 



Art. 12. Voorstellen ter behandeling op het Bondscon- 
schreven indien daartoe gres kunnen worden ingediend door het Hoofdbestuur 

meerderheid der H.B.- en door de groepen. Zij moeten uiterlijk 8 weken vóór het 
Bondscongres aan het Bondssecretariaat worden gezon- 
den en worden door het Bondssecretariaat uiterlijk 4 
weken voor het Bondscongres aan de groepen bekend 

ontspanningswerk, dat gemaakt. 
vordt gehouden, is een 

Art. 13. Het aantal stemmen, dat door een groep op het 

worden telkens voor de Bondscongres kan worden uitgebracht, wordt als volgt 

bestuur benoemd. Het vastgesteld: 

leden waaruit de  Born-  Groepen met 40 of minder leden ........1 stem 
Groepen met meer dan 40, doch minder 

btshalve zitting in de dan 100 leden ....................2 stemmen 
Groepen met 100, doch minder dan 200 

nste één keer per jaar leden ............................3 stemmen 
Groepen met 200, doch minder dan 500 

leden ............................4 stemmen 
Groepen met 500, doch minder dan 750 

aar wordt een  Bonds  leden ............................5 stemmen 
Groepen met 750 leden of daarboven . . . . 6 stemmen 

e secretaresse-penning-
en voor het Bondscon- Art. 14. Het aantal afgevaardigden dat door een groep 

Aan de discussie op het naar het Bondscongres mag worden gezonden, is als  

enomen door de afge- volgt vastgesteld: 

leden van het Hoofd- Groepen met een ledental tot 200 

ke vrouwencommissies, leden .......................2 afgevaardigden 

e federaties, en andere Groepen met een ledental van 200 

bestuur uitgenodigd. tot 500 leden ................3 afgevaardigden 

in art. 10, kan op het Groepen met een ledental van 500 

evoerd, voor zover het of meer leden ................4 afgevaardigden 

ing is. De groepen in de stedelijke federaties worden als aparte 
esluiten genomen bij groepen beschouwd. Aan deze delegatie kunnen drie af- 

personen wordt schrif- gevaardigden van het Centrale Groepsbestuur worden 
md. Bij het staken van toegevoegd. 
n. 

S 



De gewestelijke vrouwencommissies zijn bevoegd om zich Art. 17. De Bondsraa 
door 2 leden te laten vertegenwoordigen, taak heeft de voor he 

stellen te schiften. 

Bondsraad De commissie beslist, v 
beschrijvingsbrief zulle 

Art. 15. Er is een Bondsraad, die bijeenkomt in het jaar, nen worden samenge 
dat er geen Bondscongres wordt gehouden. één Hoofdbestuurslid 
De Bondsraadsbijeenkomst dient ter onderlinge bespre- behorende, Bondsraads  
lung  van alle aangelegenheden, de Bond en zijn werk- De commissie treedt n 
zaamheden betreffende. 
In bijzondere gevallen kan het Hoofdbestuur een buiten- Geldmiddelen 
gewone vergadering van de Bondsraad bijeenroepen. 

Art. 18. De geldmidch 
Art. 16. De Bondsraad wordt gevormd door: door subsidies en gifte 
de leden van het Hoofdbestuur, de voorzitsters van de secretaresse-penningm 
gewestelijke commissies en van de drie stedelijke federa- waar de Bond gevestig  
ties,  voorzover zij geen lid van het Hoofdbestuur zijn, en benoemd, bestaande a 
voorts uit 25 leden, aangewezen door de gewestelijke Ieder jaar treedt één 
vergaderingen of door de drie stedelijke federaties. niet terstond herkiesbr 
De leden van de Bondsraad worden gekozen voor de tijd Door de contrôle-come 
van 2 jaar, naar de volgende maatstaf: boeken en bescheiden 

de kas opgenomen. De 
Groningen .........2 Zuid-Holland dingen rapport uit aan 
Friesland ..........2 Zeeland ...........1 
Drente ............1 Noord-Brabant 1 Verslag aan Partij-cc 
Overijssel ..........2 Limburg ..........1 
Gelderland ......... 2 Amsterdam ........2 Art. 19. De Bond bre 
Utrecht ...........1 Den Haag .........2 zijn werkzaamheden u 
Noord-Holland N. .. 2 Rotterdam .........2 
Noord-Holland Z. .. 1 Wijzigingen 

De leden van de Borncommissie hebben toegang tot de Art. 20. Wijzigingen 

Bondsraadsvergaderingen, aangebracht door het 

Het Hoofdbestuur is bevoegd andere personen tot bij- goedkeuring van het 

woning van de vergaderingen van de Bondsraad uit te Arbeid. 

nodigen. 



es zijn bevoegd om zich Art. 17, De Bondsraad benoemt een commissie, die tot 
ordigen. taak heeft de voor het Bondscongres ingekomen voor- 

stellen te schiften. 
De commissie beslist, welke voorstellen als zodanig op de 
beschrijvingsbrief zullen worden geplaatst en welke kun- 

bijeenkomt in het jaar, nen worden samengevoegd. De commissie bestaat uit 
gehouden. één Hoofdbestuurslid en drie niet tot het Hoofdbestuur 
ter onderlinge bespre- behorende Bondsraadsleden. 

de Bond en zijn werk- De commissie treedt na ieder Bondscongres af. 

)Ofdbestuur een buiten- Geldmiddelen 
Esraad bijeenroepen. 

Art. 18. De geldmiddelen van de Bond worden gevormd 
7ormd door door subsidies en giften. Deze worden beheerd door de 
de voorzitsters van de secretaresse-penningmeesteres. Door de groep, ter plaatse 
drie stedelijke federa- waar de Bond gevestigd is, wordt een contrôle-commissie 
Hoofdbestuur zijn, en benoemd, bestaande uit drie leden. 

i door de gewestelijke Ieder jaar treedt één der leden volgens rooster af en is 
sdelijke federaties. niet terstond herkiesbaar. 
en gekozen voor de tijd Door de contrôle-commissie worden tweemaal 's jaars de 
staf: boeken en bescheiden der penningmeesteres nagezien en 

de kas opgenomen. De commissie brengt van haar bevin- 
dingen rapport uit aan het Bondscongres. 

eland ...........i 
)ord-Brabant 1 
nburg ..........1 

Verslag aan Partij-congres 

isterdam ........2 Art. 19. De Bond brengt een twee-jaarlijks verslag van 
m Haag .........2 zijn werkzaamheden uit aan het Partij-congres. 
tterdam .........2 

Wijzigingen 

hebben toegang tot de Art. 20. Wijzigingen in dit reglement kunnen worden 
aangebracht door het Bondscongres. Zij behoeven de 

dere personen tot bij- goedkeuring van het Partijbestuur der Partij van de 

ri de Bondsraad uit te Arbeid. 



REGLEMENT Lidmaatschap 

VOOR DE VROUWENGROEP Art. 3. De groep best 
de Partij-afdeling ter 

VAN DE PARTIJ VAN DE ARBEID TE leden schriftelijk teker 
wengroep te willen uit 
keuring van de gew 
welijke partijgenoten u 

000000000000000000000000000 laten, mits in bedoeld 
Bond aangesloten groe 
Het lidmaatschap van 

Dit is een model huishoudelijk reglement. De groepen zijn a. schriftelijke opzeg 
bevoegd, voor zich zelf een ander reglement samen te b. beëindiging van h 
stellen of wel enkele bepalingen van onderstaand regle- 
ment te wijzigen of andere bepalingen toe te voegen. Bestuur 
Zodanige wijzigingen, toevoegingen of andere reglemen- 
ten zijn echter slechts van kracht voorzover zij door het Art. 4. Het bestuur b 

Hoofdbestuur zijn goedgekeurd. Indien niet duidelijk het hoogste zeven leden. Ir 

tegendeel vaststaat, gelden voor de groep de bepalingen den uitgebreid. Een d 

van dit model-reglement. art. 4 van het huishou 
Arbeid door het bestui 

Art. 1. De Vrouwengroep maakt deel uit van de Vrou- den aangewezen. 
wenbond van de Partij van de Arbeid. Het bestuur treedt ied 
De Vrouwenbond heeft ten doel, onder de vrouwen pro- af. De aftredende bestu 
paganda voor de democratisch-socialistische beginselen De voorzitster, de sec 
te voeren en de ontwikkeling van zijn leden te bevorde- worden elk afzonderlij 
ren. Hij stelt zich daarbij op de grondslag van de begin- bestuurslid, aangewez 
selen, neergelegd in het beginsel-program en de congres- één dezer functies  very  
besluiten van de Partij van de Arbeid. vergadering in deze fat 

In kleine groepen le 
Art. 2. De groep neemt zoveel mogelijk deel aan alle penningmeesteres ook 
acties, aan het ontwikkelingswerk en aan de andere werk- den. 
zaamheden, vanwege de Bond georganiseerd, evenals aan 
het werk der Partij-afdeling. Zij verricht voorts al dat- Art. 5. Het bestuur vr 
gene, dat bevorderlijk kan zijn aan de propagening van zulks nodig oordeelt, 
het socialisme onder de vrouwen, wintermaanden ten m 



E N T Lidmaatschap 

ENGR 0E P 
Art. 3. De groep bestaat uit alle vrouwelijke leden van 
de Partij-afdeling ter plaatse, tenzij vrouwelijke partij- 

DE ARBEID  TE leden schriftelijk te kennen geven geen deel van de Vrou- 
wengroep te willen uitmaken. De groep kan, onder goed- 
keuring  van de gewestelijke vrouwencommissie, vrou- 
welijke partijgenoten uit een naburige partij-afdeling toe- 

00000000000 laten, mits in bedoelde partij-afdeling niet een bij de 
Bond aangesloten groep gevestigd is. 
Het lidmaatschap van een groep eindigt door: 

ement. De groepen zijn a. schriftelijke opzegging; 
er reglement samen te b. beëindiging van het Partij-lidmaatschap. 
van onderstaand regie- 
71ingen toe te voegen. Bestuur 
en of andere reglemen- 
voorzover zij door het Art. 4. Het bestuur bestaat uit ten minste drie en ten 

ndien niet duidelijk het hoogste zeven leden. Indien wenselijk, kan dit aantal  wor- 

e  groep de bepalingen den uitgebreid. Een der bestuursleden wordt krachtens 
art. 4 van het huishoudelijk reglement der Partij van de 
Arbeid door het bestuur der Partij-afdeling uit zijn mid- 

deel uit van de Vrou- den aangewezen. 
eid. Het bestuur treedt iedere jaarvergadering in zijn geheel 
onder de vrouwen pro- af. De aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. 
)cialistische beginselen De voorzitster, de secretaresse en de penningmeesteres 
zijn leden te bevorde- worden elk afzonderlijk voor haar functie gekozen. Het 

rondslag van de begin- bestuurslid, aangewezen door het afdelingsbestuur, kan 
rogram en de congres- één dezer functies vervullen, doch moet dan door de jaar- 
beid. vergadering in deze functie worden benoemd. 

In kleine groepen kan de functie van secretaresse en 
mogelijk deel aan alle penningmeesteres ook door één persoon behartigd wor- 
sn aan de andere werk- den. 
rganiseerd, evenals aan 
verricht voorts al dat- Art. 5. Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitster 
in de propagering van zulks nodig oordeelt, doch komt in elk geval tijdens de 

wintermaanden ten minste eens per maand bijeen. De 

9 



voorzitster is verplicht tussentijdse vergaderingen te be- Voorts vindt op deze i 
leggen, zodra zulks door twee of meer bestuursleden plaats en de verkiezin 
wordt gevraagd, missie. 

Art. 6. De secretaresse voert de correspondentie en Art. io. Op de leden\ 
houdt afschrift van alle belangrijke uitgaande stukken. Zij nomen bij meerderhei 
maakt de notulen der vergaderingen, zij houdt van be- wordt schriftelijk, over 
stuursvergaderingen en van huishoudelijke vergaderingen Bij staken van stemme 
een presentielijst bij. Zij bewaart het archief. de stemming over pers 
Zij doet verslag aan het secretariaat van het Hoofdbe- Voorstellen, door de b 
stuur. Zij zendt afschrift van haar jaarverslag aan het voor een ledenvergadei 
Hoofdbestuur en aan het bestuur der Partij-afdeling, ingediend, komen op 
Desgewenst kan het bestuur besluiten een deel dezer deling. 
werkzaamheden aan een tweede secretaresse over te Voorstellen, nadien mi 
dragen. ring ingediend, kunnen 

worden genomen, indh 
Art. 7. In alle zaken, die een spoedig besluit eisen, be- daartegen geen bezwm 
sust het bestuur onder nadere verantwoording aan de 
eerstvolgende ledenvergadering. Art. 11. Aan niet-leder 

den gegeven een leden-,  
Vergaderingen voorkomend geval wor 

Art. 8. Ten minste eenmaal per maand (de zomermaan- 
stuur beslist. 

den uitgezonderd) belegt het bestuur een ledenvergade-  
Geldmiddelen ring. 

Het groepsbestuur bevordert het instellen van leesclubs. Art. 12. De geldmidd 
Openbare vergaderingen worden belegd zo dikwijls zulks sidie van het afdelingsi 
wenselijk wordt geoordeeld. inkomsten uit verkoop 

andere door de groep 
Art. 9. In de maand Januari wordt een ledenvergadering vrijwillige giften. 
gehouden, jaarvergadering geheten. 
Op deze vergadering brengt de secretaresse verslag uit Art. 13. De geldmidde 
omtrent de werkzaamheden van de groep in het afge- ningmeesteres. Zij doel 
lopen jaar en geeft de penningmeesteres verslag omtrent vangst van een kwitanti 
haar financieel beheer. De colportageleidster brengt ver- Zij houdt nauwkeurig a 
slag uit over de verkoop van kranten en brochures, uitgaven. Voor het don 

10 



vergaderingen te be- Voorts vindt op deze vergadering de bestuursverkiezing 
meer bestuursleden plaats en de verkiezing van een lid der contrôle-com- 

missie. 

e correspondentie en Art. 10. Op de ledenvergadering worden besluiten ge- 
uitgaande stukken. Zij nomen bij meerderheid van stemmen. Over personen 

gen, zij houdt van be- wordt schriftelijk, over zaken wordt mondeling gestemd. 
udelijke vergaderingen Bij staken van stemmen is het voorstel verworpen; gaat 
het archief. de stemming over personen, dan beslist het lot. 
iaat van het Hoofdbe- Voorstellen, door de leden ten minste driemaal 24 uur 
ar jaarverslag aan het voor een ledenvergadering schriftelijk bij het secretariaat 
der Partij-afdeling, ingediend, komen op de ledenvergadering in behan- 
;luiten een deel dezer deling. 

secretaresse over te Voorstellen, nadien ingezonden of staande de vergade- 
ring ingediend, kunnen op die vergadering in behandeling 
worden genomen, indien het bestuur van oordeel is, dat 

edig besluit eisen, be- daartegen geen bezwaar bestaat. 
erantwoording aan de 

Art. 11. Aan niet-leden kan door het bestuur verlof wor- 
den gegeven een ledenvergadering bij te wonen. In ieder 
voorkomend geval wordt telkens opnieuw door het be- 

iaand (de zomermaan- 
stuur beslist.  

our  een ledenvergade-  
Geldmiddelen 

nstellen van leesclubs. Art. 12. De geldmiddelen der groep bestaan uit: sub- 
elegd zo dikwijls zulks sidie van het afdelingsbestuur; 

inkomsten uit verkoop van propaganda-materiaal en uit 
andere door de groep verrichte werkzaamheden; 

teen ledenvergadering vrijwillige giften. 
n. 
ecretaresse verslag uit Art. 13. De geldmiddelen worden beheerd door de pen- 
de groep in het afge- ningmeesteres. Zij doet geen betalingen dan tegen out- 
steres verslag omtrent vangst van een kwitantie. 
igeleidster brengt ver- Zij houdt nauwkeurig aantekening van alle inkomsten en 
n en brochures, uitgaven. Voor het doen van uitgaven boven een bedrag 

11 



van f. . . . is een besluit van de bestuursvergadering ver-
eist. In spoedeisende gevallen kan echter door voorzitster, 
secretaresse en penningmeesteres een beslissing worden 
genomen. 
Op de Jaarvergadering wordt door de penningmeesteres 
verslag uitgebracht omtrent haar financieel beheer en 
wordt de begroting voor het volgende jaar vastgesteld. 

Art. 14. Er is een contrôle-commissie, bestaande uit drie 
leden, welke commissie beslast is met de contrôle der 
financiën. De leden dezer commissie worden benoemd 
door de Jaarvergadering; ieder jaar treedt één der leden 
af en is dan niet terstond herkiesbaar. Door de contrôle-
commissie worden tweemaal 's jaars de boeken en be-
scheiden van de penningmeesteres nagezien en de kas 
opgenomen. 
Indien door de groep spaargelden der leden worden be-
heerd, kinderfeesten worden georganiseerd of speciale 
inzamelingen worden gehouden, zal het financieel be-
heer, daarop betrekking hebbende, eveneens door de 
contrôle-commissie worden nagegaan. 
De commissie brengt aan de jaarvergadering verslag uit 
omtrent haar bevindingen. 
Van het financieel verslag van de penningmeesteres en 
van het verslag der contrôle-commissie wordt afschrift 
gezonden aan de partij-afdeling. 

Wijzigingen 

Art. 15. Wijzigingen in het groepsreglement kunnen 
worden aangebracht door een besluit van de ledenver-
gadering, mits ten minste één week vóór de vergadering 
de voorgestelde veranderingen ter kennis van de leden 
zijn gebracht. 
De wijzigingen worden eerst van kracht, wanneer zij door 
het Hoofdbestuur zijn goedgekeurd. 
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Opheffing der groep 

Art. 16. Indien tot op 
overgegaan, kan daartc 
den besloten. Een derg 
indien tot de bedoelde 
minste veertien dagen 
hebben ontvangen, vera 
stel om tot opheffing d 
dien ten minste veertie 
bestuur der partij-afd€ 
vrouwencommissie en I 
bond van het voorneme 
nis zijn gesteld. 
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REGLEMENT vaardigden van groepe 
stemmen gelden de bet 

VOOR DE reglement. 
De vergadering is voor 

GEWESTELIJKE VROUWEN-COMMISSIES gankelijk. 

000000000000000000000000000 Art. 3. De leden der, 
afgezien van de afgev 
stuur van de Partij var 
- telkens voor de tijd 

Art. 1. De gewestelijke vrouwencommissie heeft tot taak, westelijke vrouwenverf 
het gewestelijk bestuur bij te staan in het leiden van het De voorzitster, de  see:  
politieke werk onder de vrouwen, worden in functie geko 
De gewestelijke commissie bestaat uit ten minste drie en redenen niet mogelijk i 
ten hoogste negen leden, waaronder een afgevaardigde el  
van het gewestelijk bestuur van de Partij van de Arbeid, Toelichting. Deze beperi 

die de functie van secretaris kan vervullen, waar: 
Ie. De afgevaardigde 

Art. 2. Telkenjare roept de commissie een gewestelijke Partij van de Arbeid de 

vrouwenvergadering bijeen. In deze vergadering brengt penningmeester vervult. 

de commissie verslag uit van haar werkzaamheden en ster en eventueel penning  

worden in het algemeen de belangen van het vrouwen- 2e. De gewestelijke verg 

werk besproken. dit geval worden de voor 

De vergadering kiest de leden van de Bondsraad, die voor 
teresse uit de leden der 

 
de tijd van twee jaar zitting hebben. Iedere groep is bevoeg 
Het Hoofdbestuur is vertegenwoordigd. der gestelde  candidate  
Alle groepen en correspondentschappen uit het gewest voor de vergadering bij 
worden uitgenodigd zich op deze vergadering te doen ingezonden. Ook de g 
vertegenwoordigen. In plaatsen, waar geen groep of cor- candidaten te stellen. 11 
respondentschap bestaat, wordt de partij-afdeling uitge- daten worden veertien 
nodigd een afgevaardigde te zenden. gadering aan de groepe 
Voorstellen ter behandeling op deze vergadering kunnen 
door elke groep worden ingediend: de voorstellen moe- Art. 4. De gewestelijk 

ten ten minste vier weken vóór de vergadering aan de ge- maal 's jaars bijeen. De 

westelijke secretaris worden toegezonden. taak het werk onder de 

Stemrecht op deze vergadering hebben alleen de afge- seren en te stimuleren 
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vaardigden van groepen. Voor het aantal uit te brengen 
stemmen gelden de bepalingen van art. 13 van het Bonds- 
reglement. 
De vergadering is voor belangstellende partijgenoten toe- 

EN-COMMISSIES gankelijk. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Art. 3. De leden der gewestelijke commissie worden - 
afgezien van de afgevaardigde van het gewestelijk be- 
stuur van de Partij van de Arbeid, die ambtshalve lid is 

mmissie heeft tot taak, 
- telkens voor de tijd van één jaar gekozen door de ge- 

in het leiden van het 
westelijke vrouwenvergadering. 
De voorzitster, de secretaresse en de penningmeesteres 
worden in functie gekozen. Indien dit om organisatorische 

uit ten minste drie en redenen niet mogelijk is, kan hiervan worden afgeweken. 
der een afgevaardigde 
e Partij van de Arbeid, Toelichting. Deze beperking geldt vooral voor die gewesten 

ervullen. waar: 
le. De afgevaardigde van het gewestelijk bestuur van de 

nissie een gewestelijke Partij van de Arbeid de functie van secretaris of secretaris- 
ze vergadering brengt penningmeester vervult. In dit geval wordt alleen de voorzit- 

ar werkzaamheden en ster en eventueel penningmeesteresse in functie gekozen. 

gen van het vrouwen- 2e. De gewestelijke vergadering regionaal gesplitst wordt. In 
dit geval worden de voorzitster, secretaresse en penningmees- 

de Bondsraad, die voor teresse uit de leden der commissie aangewezen. 

rdigd. 
sappen uit het gewest 
t vergadering te doen 
raar geen groep of  cor-
e  partij-afdeling uitge-
en. 
ze vergadering kunnen 
d: de voorstellen moe-
vergadering aan de ge-
onden. 
ebben alleen de afge- 

Iedere groep is bevoegd candidaten te stellen; de namen 
der gestelde candidaten moeten ten minste vier weken 
voor de vergadering bij de gewestelijke secretaris worden 
ingezonden. Ook de gewestelijke commissie is bevoegd 
candidaten te stellen. De namen van alle gestelde candi-
daten worden veertien dagen voor de gewestelijke ver-
gadering aan de groepen bekend gemaakt. 

Art. 4. De gewestelijke commissie komt ten minste twee-
maal 's jaars bijeen. De gewestelijke commissie heeft tot 
taak het werk onder de vrouwen in haar gewest te organi-
seren en te stimuleren, vooral in die partij-afdelingen, 
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waar geen vrouwengroep is of waar deze het werk niet 
volledig kan uitoefenen. 
Indien een lid der gewestelijke commissie voor het ver-
richten van zijn werkzaamheden een beroep wil doen op 
de medewerking van groepsleden uit de plaats zijner in-
woning, pleegt het daaromtrent overleg met het groeps-
bestuur. 

Art. 5. De kosten, aan het houden der gewestelijke vrou-
wenvergadering en aan het functionneren der geweste-
lijke commissie verbonden, worden gedragen door de ge-
westelijke partijkas. Desgewenst kan in overleg met de 
gewestelijke penningmeester één der commissieleden tot 
penningmeesteres worden benoemd. 
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