
Algemeene Bond van Roomsch-Katholieke 
Kiesvereenigingen in Nederland 

We ontleenen aan het Reglement het volgende: 

Art. 1. 
De  Central  e-Roomsch -Katholieke Kiesvereenigingen, 

en, waar deze niet bestaan, de daarmede gelijkge-
stelden, vereenigen zich tot een Bond onder den naam 
van Algemeene Bond van Roomsch-Katholieke Kies-
vereenigingen in Nederland. 

Onder Centrale Kiesvereenigingen worden in dit 
Reglement verstaan de Kiesvereenigingen, wier werk-
zaamheid zich minstens over één geheel Tweede-
Kamer-Kiesdistrict uitstrekt. 

Onder de daarmede gelijkgestelden worden verstaan 
de gezamenlijke  locale  Kiesvereenigingen in een Tweede-
Kamer-Kiesdistrict, welke bij Tweede-Kamer-verkie-
zingen in gemeen overleg optreden. 

Art. 2. 
Het doel van dezen Bond is bij verkiezingen van 

leden van de Tweede-Kamer der Staten-Generaal de 
samenwerking der Katholieke kiezers in Nederland 
te bevorderen door gemeenschappelijk overleg omtrent: 

a. de te volgen richting; 
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b. een vast te stellen kort program van actie; 
c. de verder te nemen algemeene maatregelen; 
een en ander zoo noodig in overleg met de ver- 

tegenwoordigers van andere politieke partijen. 
De Bond bevordert de oprichting van Centrale 

Kiesvereenigingen waar deze nog ontbreken. 

Art. 3.  

Als lid van dezen Bond kunnen toetreden de Cen-
trale en waar deze niet bestaan de daarmede gelijk-
gestelde Roomsch-Katholieke Kiesvereenigingen, die 
een eigen reglement bezitten en candidaten stellen 
voor het lidmaatschap van de Tweede-Kamer der 
Staten-Generaal. 

Al-t, 6. 

De aangesloten Kiesvereenigingen behouden haar 
eigen zelfstandig karakter en het recht candidaten 
bij verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten-
Generaal te stellen. 

Het Bestuur van dezen Bond stelt zelf geen candi-
daten. 

Art. 8. 

Aan het hoofd van dezen Bond staat een Bestuur, 
hetwelk wordt samengesteld als volgt: 

De afgevaardigden der Kiesvereenigingen van die 
districten, wier hoofdplaats gelegen is in eene zelfde 
provincie, kiezen een bestuurslid en een plaatsver-
vangend bestuurslid, zoodat door en uit iedere pro-
vincie minstens een bestuurslid en een plaatsvervan 
gend bestuurslid wordt aangewezen. 

Bovendien kiezen die afgevaardigden in voege als 
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voor zoovole bestuursleden en plaatsvervangende be-
stuursleden, als zij volle tientallen afgevaardigden in 
den Bond bezitten. 

Bij ontstentenis van een lid treedt onmiddellijk het 
plaatsvervangend lid in diens rechten en plichten. 

Art. 12. 

Telken jare, zoo mogelijk in de eerste helft van de 
maand Mei, wordt een algemeene vergadering gehou-
den ter plaatse door het Bestuur te bepalen. 

Art. 13, 

De aangesloten kiesvereenigingen vaardigen uit ieder 
Tweede Kamer-district du lid af, hetwelk één stem 
uitbrengt. 

De leden der Staten-Generaal ontvangen eene uit-
noodiging tot bijwoning van alle vergaderingen en 
hebben daarin een adviseerende stem. 

Art. 14.  

Behalve de jaarlijksche vergaderingen te houden 
volgens art. 12 is het Bestuur verplicht eene alge-
meene vergadering bijeen te roepei in het geval van 
éene Tweede-Kamer-ontbinding of binnen twee maan-
den wanneer 5 aangesloten kiesvereenigingen het 
vragen onder opgave dor te behandelen punten, 

Het Bestuur is thans aldus samengesteld: 
voor Limburg: H. J. H. Drehmans te Roermond 

en P. H. Willemson te Roermond 
voor .  1oord-Brabant:  Mr.  Max van Dam te Breda en 

Pastoor van Winkel te Schaik 
(bij Grave),  
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voor Zeeland: E. Mes te Middelburg en 
J. Vrome te Middelburg, 

voorZuid-Holland: 1°  Mr.  M. J. C. M. Koikman te 
'sGravenhage en 

Jhr. Mr. L. von Fisenne te 
Rijswijk (Z. H.), 

20  H. W. D. Hellebrekers te Rot- 
terdam en 

C. Engels te Gouda. 
voorl'Toord-Holland: 10  Mr.  F. J. M. A. Reekers te 

Amsterdam en  
Mr.  E. P. T. A. van den Bogaert 

te Amsterdam, 
20  Mr. J. N. J. E. Thijssen te 

Haarlem en 
P. Bos te Hoorn, 

voor Utrecht:  Mr. Dr. D. A. P. N. Kooien te 
Utrecht en 

D. P. Hamers te Amersfoort, 
voor Gelderland: A. M. J. E. A. Baron van Lams- 

weerde te Arnhem en 
J. P. Vemer te Groenlo, 

voor Overijssel:  Mr.  A J. M. Vos de Wael te 
Zwolle en 

G. H. de Bruijn te Enschedé, 
voor Friesland: R. S. H. Visser te Sneek en 

W. Fransen  Jr.  te Leeuwarden, 
voor Groningen: J. H. ter Veer te Groningen en 

J.  Ph.  Hessels te Groningen: 
Dit Bestuur heeft volgens Art-9 ibenoemd tot 

Voorzitter:  Mr.  Dr. D. A. P. N. Kooien te Utrecht, 



13  

Onder- Voorzitter:  Mr.  M. J. C. M. Koikman te 
'sGravenhage, 

Eerste Secretaris: A. M. J. E. A. Baron van Lams. 
weerde te Arnhem, 

Tweede Secretaris:  Mr.  Max van Dam te Breda en tot 
Penningmeester:  Mr.  J. N. J. E. Thijssen te Haarlem. 

PROGRAM VAN ACTIE VOOR 1905.  

Dc  Algemeene Bond heeft in zijn vergadering van 
3 April 1905 besloten: ,,dat het kort program van 
,,actie voor de algemeene verkiezingen in het jaar 
,,1905 zal luiden: 

,,Behoud van de Christelijke regeeringsmeerderheid 
loyale medewerking aan de verdere afwerking 

van het in de Troonrede van 1901 medegedeelde 
Regeerings-program". 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

