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DE LAL UNIZU 

HUISHOUDELIJK-REGLEMENT, 

Middelen. 

ARTIKEL 1. De Liberale Unie tracht haar doel te 
bereiken onder anderen door: 

a, het inwinnen en verschaffen van inlichtingen omtrent 
de behoeften der liberale partij in de verschillende 
doelen des  lands;  

h. het leiden der openbare meening 
10. door de pers; 
20. door voordrachten; 
30,  door vergaderingen; 

c. het verstrekken van steun ter gelegenheid van ver-
kiezingen voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal; 

cl. het organiseeren van samenwerking der liberalen, 
vooral, door het bevorderen van de oprichting van 
kiesvereenigingen. 

Leden. 

ART. 2. Het lidmaatschap dagteekent van het tijdstip, 
waarop het verlangen om lid to worden aan het Bestuur 
is kenbaar gemaakt. 

ART. 3. Eene Kiesvereeniging, welke in den loop van 
een boekjaar lid wordt of voor het lidmaatschap bedankt, 
is de contributie over dat jaar geheel schuldig. 

Deze bepaling geldt ook voor bijzondere personen, die tegen 
eene jaarlij ksehe contributie als Buitengewoon Lid toetreden. 
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Afgevaardigden. 
ART. 4. De oproepingsbrief voor de' Algemeene Ver-

gadering wordt door het Bestuur rechtstrëeks toegezonden 
zoowel aan de ldsvereenigingen, - leden der Liberale Unie, 
als aan de afgevaardigden. 

ART. 5. Telkens wanneer eene Algemeene Vergadering 
is uitgeschreven, vergaderen de kiesvereenigingen, leden 
der Liberale Unie, tot het vikiezen. van afgevaardigden 
en afgevaardigden-plaatsvervangers. 

Minstens vier dagen vóór het houten der Algemeene Ver- zn 
gadering, geven zij van debeoeming harer afgevaardigden 
en afgevaardigden-plaatsvervangers kennis aan het Bestuur. 

ART. 6. Kiesvereenigingen, welke de vergadering, in 
het vorig artikel vermeld, niet houden, worden geacht 
het mandaat harer afgevaardigden en afgevaardigden-
plaatsvervangers te hebben hernieuwd. 

Bestuur. 
ART. 7. De aanwijzing en aanwending der bijzondere 

middelen, waardoor de Liberale Unie haar doel tracht te 
bereiken, geschiedt door het Bestuur, ten ware de Algemeene 
V ergadering zelve te dien opzichte eenigbesluitmochtnemen. 

ART. 8. Het Bestuur doet jaarlijks aan de gewone Alge-
meene Vergadering uitvoerig mededeeling van zijne werk-
zaamheden en verslag van den toestand der Liberale Unie. 

ART. 9. Wordt de bespreking van eenig onderwerp 
van algemeene politiek door het Bestuur op de agenda 
eener Algemeene Vergadering gebracht, dan zorgt het 
Bestuur, dat die behandeling behoorlijk zij voorbereid. 

ART. 10. Het Bestuur kiest, om de twee jaren en voorts 
zoo dikwijls het ter aanvulling eener vacature noodig is, 
uit zijn midden een Voorzitter, een Onder-Voorzitter en 
een Penningmeester. 

ART. 11. De periodieke aftreding van leden van het 
Bestuur heeft plaats in de gewone Algemeene Vergadering 
van het jaar, waarin zoodanige aftreding valt. 
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De eerste aftreding geschiedt in de gewone Algemeene 
Vergaderin van 1887. 

ART. 1ib. Vóór iedere Algemeene Vergadering, in welke 
eene verkiezing van bestuursledeniz aan de orde is gesteld, 
wordt door het bestuur eene aanbeveling opgemaakt van 
zooveel dubbeltallen als er personen te kiezen zijn. Deze 
dubbeltallen worden in den aanvang der vergadering mede-
gedeeld. 

ART; 12. Het Bestuur stelt vast een Reglement van 
Orde voor zijne eigene werkzaamheden en vergaderingen 
en eene Instructie voor den Secretaris. 

ART. 13. De leden van het Bestuur kunnen hunne 
reiskosten in rekening brengen. 

- 

Algemeene Yergaffering. 

ART. 14. De •gewone jaarlijksclie Algemeene Vergade-
ring wordt in den regel gehouden vóór 1 Mei. 

ART. 15. Tot de Algemeene Vergaderingen worden de 
Afgevaardigden in den regel ten minste drie weken te 
voren bij  aanschrijving opgeroepen. 

ART. 16. De aanschrijving ter oproeping tot de Algemeene.  
Vergaderingen vermeldt de onderwerpen van behandeling. 

ART. 17. Afgevaardigden van ten minste twee kiesver-
eenigingen kunnen, mits . schriftelijk en uiterlijk daags vóór 
de Algemeene Vergadering, bij den Secretaris aanvragen, 
dat de agenda met een door hen op te geven onderwerp 
worde aangevuld. . 

In den aanvang der Algemeene Vergadering doet het 
Bestuur mededeeling van de ingekomen aanvraag. 

Het onderwerp wordt alsnOg op de agenda gebracht, 
als het Bestuur zich daarmede vereenigt. 

In het tegenovergestelde geval maakt het Bestuur hij 
zijn mededeeling tevens zijn bezwaren kenbaar en wordt 
liet onderwerp niet in behandeling genomen, tenzij de 
vergadering, op verzoek der aanvragers, anders beslist. 
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ART. 18. Het staat aan de Kiesvereenigingen, leden 
der Liberale Unie, vrij, een gemotiveerd verslag overeen 
onderwerp, dat aan de orde is gesteld, uittebrengen en 
mondeling te doen toelichten. 

ART. 19. Voor de beraadslaging en de stemmingen 
gelden de gewone parlementaire regelen.  

Ant.  20. De ledenvergaderingen der Liberale Unie zijn 
openbaar, tenzij, op voorstel van het Bestuur of van vijf 
Afgevaardigden, besloten wordt, eenig onderwerp met 
gesloten deuren t  behandelen. 

Geldmiddelen. 

ART. 21. Het beheer der geldmiddelen berust bij den 
Penningmeester. 

ART. 22. Omtrent de plaatsing van beschikbare gelden 
worden door het Bestuur regelen vastgesteld. 

ART. 23. Het bedrag van de contributie der Kiesver-
eenigingen wordt, binnen de grenzen van art. 12 der 
Statuten, telken jare door het Bestuur vastgesteld. 

ART. 24. Over de contributidu beschikt de Penning-
meester in de maand April. 

ART. 25. Het boekjaar loopt van 1 Januari-31 December. 
Het tijdvak van de oprichting der Liberale, Unie tot 

31 December 1885 wordt als eerste boekjaar beschouwd. 
ART. ,  23.  Dc  Commissie voor het nazien der rekening 

en verantwoording, bedoeld in art. 15 der Statuten, brengt 
van hare bevijiding  verslag uit aan de Algemeene Ver-
gadering. 

Aldus vastgesteld in de Algemeene vergadering 
van 26 November 1892.  

MR.  E. E. VAN RAALTE, 
Voorzitter. 

P. J. DE WITT, 
Secretaris. 
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