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ART. 1. 

De kiesvereeniging ,,D e U r o n d w e t" in het kiesdis-
trict V e e n d a m stelt zich ten doel de handhaving en ontwik-
keling van de vrijzinnige beginselen op staatkundig gebied. Zij 
tracht gemeenschappelijk overleg en onderlinge samenwerking 
te bevorderen bij de verkiezing van leden der Tweede Kamer 
alsmede bij andere zaken van algemeen belang, onder alle 
vrijzinnigen in dit district. 

ART. 2. 

Er kunnen afdeelingen van deze kiesvereeniging zijn in alle 
gemeenten of onderdeelen van de gemeenten, die tot het kies-
district V e e n d a m behooren. 

Zij worden als zoodanig erkend, zoodra zij zich, onder 
overlegging van de naamlijst der leden en van het bestuur bij 
den secretaris van het hoofdbestuur hebben aangemeld. 

Nieuwgevormde afdeelingen hebben direct na hunne erken-
ning als zoodanig en na afdracht van contributie het recht van 
medestemmen. 

Ieder lid van eene afdeeling wordt ook als lid van deze 
kiesvereeniging beschouwd, en onderwerpt zich als zoodanig 
aan de bepalingen van dit reglement. 

De afdeelingen verkiezen hare eigene besturen en regelen 
hare eigene administratie. 

Echter mogen hare huishoudelijke reglementen nimmer in 
strijd wezen met de bepalingen van dit reglement. 

ART. 4. 
Het hoofdbestuur dezer kiesvereeniging bestaat uit 
a. Een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, 
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te benoemen door de afgevaardigden der afdeelingen ter alge-
meene vergadering, in de maand Nov. van het jaar, voorafgaand 
aan dat der gewone periodieke aftreding der Tweede Kamer. 
Zij hebben dus zitting voor den tijd van vier jaren, zonder dat 
echter hunne herkiezing is uitgesloten. 

b. Een lid van elke afdeeling, door de afdeelingen zelve 
te benoemen op eene wijze en volgens bepalingen, door, iedere 
afdeeling in haar eigen reglement vastgesteld. 

Bij ontstentenis van een der sub a genoemde hoofdbestuur-
ders worden diens functiën door een der sub b genoemde 
waargenomen. Deze waarneming, alsmede alle andere bestuurs-
zaken, in dit reglement niet genoemd, worden door het hoofd-
bestuur onderling geregeld. 

ART. 5. 
Net hoofdbestuur belegt telkens eene algemeene vergadering, 

wanneer eene verkiezing voor de Tweede Kamer in dit district 
plaats moet hebben en verder zoo vaak het dit noodig acht. 

Deze algemeene vergaderingen worden bij voorkeur gehouden 
te V e  n d a m in een door het hoofdbestuur aan te wijzen lo-
kaal. De algem. verg. gehoord, kan het hoofdbest, hiervan af-
wijken. 

ART. 6. 
De oproeping voor  eerie  algemeene vergadering, noodig 

voor de verkiezing van een lid der Tweede Kamer, wordt door 
het hoofdbestuur zoo tijdig mogelijk aan de afdeelingen ver-
zonden. 

Bij de ontvangst daarvan schrijft het bestuur van elke af-
deeling onverwijld eene afdeelingsvergadering uit, teneinde over 
de vervulling der vacature van gedachten te wisselen, over can-
didaten te stemmen en afgevaardigden te benoemen ter alge-
meene vergadering. 

Niemand mag in meer dan eene afdeeling zijn stem uit-
brengen. In gemeenten, waar meerdere afdeelingen zijn, zenden 
de Besturen elkaar de alphabetische naamlijst der leden van de 
afdeeling. 

Iedere afdeeling is gerechtigd, voor elk tiental leden of ge-
deelte daarvan één afgevaardigde te benoemen. 

ART. 7. 
Van de stemming in de afdeelingen over de candidaten wordt 

door het bestuur van elke afdeeling proces-verbaal opgemaakt 
en niet vermelding van de namen der leden, die daarbij hunne 
stem hebben uitgebracht, binnen 24 uren na afloop der verga-
dering aan den secretaris van 't hoofdbestuur toegezonden. 



Uit de ingekomen verbalen wordt alsdan eene voorloopige 
candidaten-lijst vastgesteld, waarop voorkomen de namen van al 
de personen, die in de afdeelingen stemmen verwierven, met op-
gave van het getal stemmen, dat zij op zich vereenigd hebben. 

ART. 8. 
In de algemeene vergadering wordt gelegenheid gegeven 

tot bespreking der candidaten. 

ART. 9. 
Afschrift der lijst, in art. 7 alinea 2 vermeld, wordt door de 

afgevaardigden medegenomen of door het hoofdbestuur toege-
zonden aan de afdeelingen, die dan door hare besturen zoo 
spoedig mogelijk op nieuw worden samengeroepen. 

ART. 10. 
Daar wordt dan gelegenheid gegeven om over de personen, 

op die lijst voorkomende, van gedachten te wisselen, terwijl 
voorts, na afloop der discussiën, tot stemming wordt overgegaan. 

Alle stemmen, hierbij uitgebracht op personen, die niet op 
de voorloopige candidaten-lijst voorkomen, zijn van onwaarde. 

ART. 11. 
Procesverbaal van de in art. 10 bedoelde stemming wordt, 

binnen 24 uren na afloop der vergadering, toegezonden aan 
den secretaris van het hoofdbestuur. 

Uit de ingekomen verbalen wordt dan door het hoofdbe-
stuur opgemaakt, wie de meeste stemmen heeft verkregen. 

Deze is alsdan de candidaat der vereeniging. 
Hebben twee of meer personen een gelijk aantal stemmen 

op zich vereenigd, dan heeft degenene, die in het grootste aan-
tal afdeelingen die stemmen verwierf, de voorkeur. 

Blijkt ook dit gelijk te staan, dan is de oudste hunner de 
candidaat der vereeniging. 

ART. 12, 
De candidaat der vereeniging wordt door het hoofdbestuur 

in de dagbladen of op andere wijze onder de aandacht der kie-
zers gebracht en aanbevolen. 

ART. 13. 
Komt bij eene herstemming de candidaat der vereeniging 

niet in aanmerking, dan wordt door het hoofdbestuur eene 
n i e u w e algemeene vergadering belegd, en na dadelijke samen-
roeping van de afdeelingen door hare besturen, met machine-
ming van de bepalingen in art. 6 tot en niet 12, een der in her-
stemming gekomen candidaten tot candidaat der vereeniging ge- 



proclameerd, tenzij uit de stemming in de afdeelingen mocht 
blijken, dat men niet tot algeheele overeenstemming is geko-
men, als wanneer elke afdeeling volkomen vrijheid verkrijgt. 

ART. 14. 
Alleen de leden van het hoofdbestuur en de afgevaardigden 

der afdeelingen hebben het recht, in de algemeene vergaderin-
gen voorstellen te doen. 

Over deze voorstellen wordt alsdan staande de vergadering 
beslist, tenzij minstens een-derde van de leden der vergadering 
verzending wenscht naar de afdeelingen. 

De leden van het hoofdbestuur en de afgevaardigden hebben 
daarbij ieder ééne stem. Alle besluiten worden genomen met 
meerderheid van stemmen. Stemming over personen geschiedt 
met gesloten briefjes, over zaken mondeling. Elke keuze ge-
schiedt overeenkomstig art. 82 der Provinciale Wet. 

Zij, die hoewel niet gerechtigd om eene geldige stem uit te 
brengen, als 1  id  e ener ver een i g i n g de vergadering 
bijwonen, hebben het recht, van advies te dienen over al hetgeen 
in de vergadering wordt behandeld. 

ART. 15. 
De leden van het hoofdbestuur en de afgevaardigden zullen 

nimmer reis- of verteringskosten voor de algemeene kas in 
rekening mogen brengen. De secretaris zal worden gesalarieerd 
met 5 gulden per jaar en in een verkiezingsjaar met 20 gulden. 

Tot het bestrijden der noodzakelijke uitgaven voor drukwerk, 
oproepingen, advertentiën, correspondentie, enz.)  wordt aan het 
hoofdbestuur een crediet verleend tot zoodanig bedrag, dat 
ieder lid der vereeniging per jaar met 10 cents wordt bezwaard. 
Echter zal door vrijwillige bijdragen als anderszins nader door 
de Algem. Verg. te bepalen, getracht worden verdere verkie-
zingskosten te dekken. 

ART. 16. 
Het vereenigings-jaar loopt van 1 Jan. tot 31 Dec. 
Het bestuur van elke afdeeling doet telken jare vóór of op 

genoemden datum aan het hoofdbestuur opgave van zijn getal 
leden en de namen er van. 

De penningmeester beschikt na ontvangst dier gegevens 
over de contributiën. 

Die afdeelingen, welke binnen zes maanden de contributie 
niet hebben voldaan, worden gerekend van hun lidmaatschap 
vervallen te zijn. 

Zij worden weder toegelaten bij aanzuivering hunner achter-
stallige contributie en onder toepassing van art. 2 de 3de alinea. 
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Door den voorzitter wordt, tot het nazien der rekening 
en verantwoording van den penningmeester, telken jare eene 
commissie benoemd, die staande de algemeene vergadering 
verslag dienaangaande uitbrengt, waarop de vergadering de 
rekening goed- of afkeurt. 

ART. 17, 
In alle leemten en gebreken van dit reglement, zal door 

het hoofdbestuur worden voorzien en beslist tot zoolang de 
algemeene vergadering daarin verbetering zal hebben gebracht. 

Dit reglement treedt in werking op I Januari 1905. 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 27 November 1904. 

Het voorloopig Bestuur: 

H. BROUWER. 
J. R. VOS.  
MR.  N. F. WILIKENS. 
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