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Art. 1. De Vrijzinnig-Democratische Bond tracht het
doel, omschreven in de beginselverklaring, te bereiken
door
10. het inwinnen van inlichtingen omtrent de wenschen
der V.D. partij in alle deden des lands, en het verschaffen
van advies omtrent de door de partijgenooten aan te
nemen houding bij verkiezing of tegenover belangrijke
aan de orde zijnde, politieke of sociale vraagstukken;
2° het leiden der Openbare meening; a. door de pers;
b. door voordrachten en vergaderingen;
3°. het verstrekken van steun aan geestverwante vereenigingen bij verkiezingen;
40
het organiseeren der vrijzinnige democratie tot één
aaneengesloten bond, voornamelijk door de bevordering
van de oprichting van V.D. vereenigingen en hare toetreding tot den Bond.
Art. 2. Voor de goedkeuring van de statuten of regieinenten eener afdeeling wordt vereischt, dat zij een artikel
bevatten, bepalende, dat voorstellen tot ontbinding der
afdeeling of tot wijziging van dat artikel niet in behandeling kunnen worden genomen, tenzij daaromtrent een
advies van het hoofdbestuur van den bond aan de afdeelingsvergadering wordt overgelegd.
Art. 3. Wordt men in den loop van het jaar personeel
of algemeen lid of bedankt men voor het lidmaatschap, dan
is men de contributie over dat jaar geheel schuldig.
Art 4. I. Het hoofdbestuur bestaat uit:
a. One leden, gekozen door de algemeene vergadering
uit de candidaten eener algemeene candidaatstelling.
h. elf leden, gekozen door de algemeene vergadering
.

ne
uit de candidaten eener bijzondere candidaatstelling.
den voorzitter der Vrijzinnig-Democratische Tweede
Kamerfractie.
de voorzitster van het Centraal Bestuur der Vrijzinnig-Democratische Vrouwenclub.
II. Onder een algemeene candidaatstelling wordt verstaan een candidaatstelling waarbij door iedere afdeeling
van den bond zooveel candidaten mogen worden gesteld,
als het aantal te vervullen plaatsen bedraagt.
Onder een bijzondere candidaatstelling wordt verstaan
een candidaatstelling, waaraan alleen kan worden deelgenomen door de afdeelingen van een bepaalde federatie.
De bijzondere candidaatstelling voor de verkiezing der elf
hoofdbestuursleden onder I letter b. bedoeld, wordt zoo~
danig geregeld, dat de afdeelingen van iedere federatie
kunnen deelnemen aan de candidaatstelling voor een dezer
elf plaatsen. Iedere afdeeling mag daarbij één candidaat
stellen.
Voor de toepassing der bepaling van de vorige alinea
worden de federaties Amsterdam en Haarlem als één
federatie beschouwd.
Tijdig voor iedere algemeene vergadering wordt door
het hoofdbestuur een datum vastgesteld, voor welken de
candidaten voor de door die vergadering te vervullen
hoofdbestuursplaatsen aan den secretaris-penningmeester
van het hoofdbestuur moeten worden opgegeven. Na dien
datum ingekomen opgaven van candidaten worden buiten
aanmerking gelaten.
III. De sub I a genoemde leden vormen het dagelijksch
bestuur. Het hoofdbestuur verdeelt onder hen de functies
van voorzitter, onder-voorzitter en secretaris-penningmeester. Zij worden gekozen voor den tijd van vier jaren. Met
uitzondering van het jaar, voorafgaande aan de periodieke
verkiezing der leden van de Tweede Kamer der Staten
Generaal, treedt telken jare een hunner af volgens een,
voor zooveel noodig bij loting, op te maken rooster.
Indien tengevolge van een ontbinding der Tweede
Kamer een verschuiving mocht plaats hebben in de jaren
der periodieke aftreding, wordt zoo noodig de zittingsduur
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van een of meer dezer hoofdbestuursleden met een Jaar
verlengd, opdat het stelsel van aftreding in het vorige lid
vermeld, kan blijven gehandhaafd.
Met uitzondering van den secretaris-penningmeester zijn
de aftredende leden niet terstond herkiesbaar.
Het hoofdbestuur wijst een zijner leden aan, om in het
geval van ontstentenis van een der leden van het dagelijkch bestuui als plaatsver vangend lid van het dagelijksch
bestuur op te treden.
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IV. De sub I b genoemde leden worden gekozen voor
ded- tijd van vi e r jaren. Telken jare treedt ter algemeene
vergadering een vierde gedeelte af volgens een, voor zooveel noodig bij loting, op te maken rooster. De aftredenden
zijn niet terstond herkiesbaar.
V. Wie in een tusschentijdsche vacature tot lid van
het hoofdbestuur wordt benoemd, treedt af op het tijdstip,
waarop degeen, in wiens plaats hij is verkozen, had
moeten aftreden. In een dergelijk geval is de aftredende
terstond herkiesbaar, indien zij mandaat niet langer dan
twee jaren heeft geduurd.
VI. Een lid van het hoofdbestuur, dat benoemd wordt
tot lid der Staten-Generaal, treedt op de eerstvolgende
algemeene vergadering als lid van het hoofdbestuur af,
doch is in de door dit aftreden ontstaande vacature herkiesbaar.
Art. 5. De Partijraad bestaat uit het hoofdbestuur, de
vrijzinnig-democratische leden der Staten-Generaal en de
afgevaardigden der kieskring-federaties.
Iedere federatie mag zooveel leden in den Partijraad
benoemen, als het aantal Kamerkieskringen bedraagt, dat
zij omvat. Een federatie mag echter uit de leden, gevestigd
in denzelfden kieskring, niet meer dan één lid tot af gevaardigde benoemen.
De Partijraad is een adviseerend lichaam. Hij vergadert
zoo dikwijls als het hoofdbestuur dit noodig acht of wanneer de Tweede Kamerfractie of ten minste vijf federaties
den wensch daartoe, onder opgave van de te behandelen
punten,- aan het hoofdbestuur kenbaar maken.
Tot den Partijraad hebben voorts toegang de propagan-
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disten alsmede de leden van den bond, die door het hoofdbestuur daartoe worden uitgenoodigd of door een federatie
aan haar afgevaardigde(n) worden toegevoegd. Deze personen hebben het recht in de vergadering van den raad
het woord te voeren, doch nemen aan de stemming geen
deel.
Art. 6. Het hoofdbestuur stelt een reglement van orde
voor de bestuursvergaderingen en werkzaamheden en eene
instructie voor den secretaris-penningmeester vast.
De dagelijksche leiding van het bondssecretariaat kan
bij deze instructie worden opgedragen, hetzij aan den
secretaris-penningmeester zelf, die daarvoor in dat geval
een door het hoofdbestuur te bepalen toelage ontvangt,
hetzij, onder toezicht van den secretaris-penningmeester,
aan een door het hoofdbestuur aan te stellen bezoldigd
functionaris.
Het hoofdbestuur is bevoegd den secretaris-penningmeester te machtigen om, op een door het hoofdbestuur te
bepalen bezoldiging, het voor de werkzaamheden op het
bondssecretariaat benoodigde personeel aan te stellen.
Art. 7. De wijze van voorbereiding van de bespreking
op de algemeene vergadering van eenig onderwerp van
algemeene politiek is aan het hoofdbestuur opgedragen.
Art. 8. Telkens wanneer een algemeene vergadering
zal plaats vinden, wordt door het hoofdbestuur een
oproepingsbrief aan de federaties, de aldeelingen, de
algemeene leden en de personeele leden toegezonden.
De oproepingsbrief voor de jaarlijksche algemeene vergadering wordt ten minste vier weken te voren verzonden.
Tijdig voor den dag dier algemeene vergadering wordt
door iedere federatie een vergadering ter bespreking van
dien oproepingsbrief gehouden.
De voorschriften van het vorige lid worden, indien geen
redenen van spoedeischenden aard zich daartegen verzetten, ook in acht genomen, wanneer een buitengewone
algemeene vergadering moet worden belegd.
Art. 9. De oproepingsbrief bevat
l. de door het hoofdbestuur aan de orde gestelde
onderwerpen;
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de orde gestelde

2°. de door de federaties ,de afdeelingen en de algenieene leden ter behandeling ingediende voorstellen.
Art. 10. Voorstellen, niet in den oproepingsbrief vermeld, kunnen alleen in behandeling worden genomen,
indien ze worden voorgesteld door ten minste vier afdeelingen of ten minste tien algemeene leden. Is deze voorwaarde vervuld, dan beslist over de al of niet behandeling
de algemeene vergadering, zoo mogelijk nadat het hoofdbestuur zijn advies daaromtrent heeft uitgebracht.
Art. 11. De federaties, de afdeelingen en de algemeene
leden kunnen over een op de algemeene vergadering aan
de orde gesteld onderwerp een gemotiveerd verslag
indienen en dit op de vergadering mondeling toelichten.
Komt een dergelijk verslag tijdig genoeg in, en bestaan
hiertegen geen overwegende bezwaren, dan wordt dit
tegelijk met den oproepingsbrief verzonden.
Art. 12. Voor de beraadslagingen en stemmingen op
de algemeene vergaderingen gelden de gewone parlementaire regelen.
Art. 13. Het beheer der geldmiddelen berust bij den
secretaris-penningmeester, die omtrent de plaatsing der
beschikbare gelden de voorschriften opvolgt door het
bestuur hieromtrent in zijn instructies vastgesteld.
Art. 14. De contributie van de algemeene en de personeele leden bedraagt ten minste ƒ 2,50 per jaar.
De contributie van de afdeelingsieden wordt in het huishoudelijk reglement der afdeeling bepaald en wordt zooveel
mogelijk progressief geregeld.
De contributie van de afdeelingen aan de bondskas
bedraagt 10.50 per lid en per jaar. Ingeval een afdeeling
aan het eind van het boekjaar in gebreke blijft de aan de
bondskas verschuldigde contributie af te dragen, is het
hoofdbestuur bevoegd het per lid verschuldigde bedrag
rechtstreeks van ieder lid der afdeeling te innen, tenzij
deze het bedrag reeds aan de afdeeling heeft afgedragen.
De afdeelingen verstrekken op door het hoofdbestuur
te bepalen- tijdstippen ian d n secretaris-penningmëester
de door dit bestuur verzochte opgaven, betreffende de

14
namen en adressen der bij haar aangesloten leden. Uit
deze opgaven wordt door den secretaris-penningmeester
een ledenlijst samengesteld.
Art. 15. Het boekjaar loopt van 1 Jan. tot 31 Dec.
Art. 16. Door de jaarlijksche algemeene vergadering
wordt een commissie van drie leden benoemd tot het
nazien van de rekening en verantwoording van d n
secretaris-penningmeester over liet boekjaar, dat op den
eerstvolgenden 31 December eindigt.
Deze commissie vangt haar onderzoek aan, zoodra de
rekening over dat boekjaar door den secretaris-penningmeester is afgesloten. Zij brengt terstond na het beëindigen
van dit onderzoek haar rapport aan het hoofdbestuur uit,
dat van dit rapport mededeeling doet aan de eerstvolgende
algemeene vergadering.
Art. 17. De voorzitter benoemt in iedere algemeene
vergadering eene commissie van 3 leden, tot het nazien
van de notulen der vergadering, welke commissie in de
volgende vergadering verslag uitbrengt.
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De leden van het hoofdbestuur, gekozen door de algemeene vergaderingen 1927, 1928 en 1929 treden af respecuevelijk in 1931, 1932 en 1933.
Het dagelijksch bestuur blijft in zijn tegenwoordige
samenstelling gehandhaafd tot de algemeene vergadering
1931. Door die vergadering wordt voorzien in de verkiezing van twee leden van dit bestuur in de vacatures,
ontstaande door de aftreding van de leden Falkena en Oud.
Van de in deze vacatures te kiezen leden zal, volgens bij
loting op te maken rooster, één aftreden in 1934 en de
ander in 1935.
De hoofdbestuursleden, te verkiezen door de algemeene
vergadering 1930, zullen aftreden in 1934, indien en voor
zoovei zij
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Utrecht. Blijkt in een dezer federaties meer dan een dezer
leden te wonen, dan wordt hij loting beslist, wie van de
in dezelfde federatie wonende leden tot 1934 zitting zal
houden. De overige leden, alsmede de in 1930 gekozen
leden, die wonen in een andere federatie, treden ter algemeene vergadering 1931 af.
De algemeene vergadering 1931 zal, behalve in de
vacatures in het dagelijksch bestuur, voorzien in de verkiezing van hoofdbestuursleden na een bijzondere candidaatstelling door de afdeelingen van elk der federaties
Drenthe, Friesland, Groningen, Overijssel, Zeeland en
Utrecht, voor zoover geen der door de algemeene vergadering 1930 gekozen hoofdbestuursleden binnen de betrokken federatie woont.
De verkiezing van hoofdbestuursleden na een bijzondere
candidaatstelling wordt verder op de volgende wijze
geregeld.
In 1932 geschiedt de candidaatstelling door de federatie
Noord-Brabant en Limburg en de federatie Gelderland.
In 1933 geschiedt de candidaatstelling door de federaties
Zuid-Holland, Amsterdam, Haarlem en Helder.
In 1934 geschiedt de candidaatstelling door drie der in
de vorige twee leden nog niet genoemde federaties en wel
in de eerste plaats door de federaties binnen welke een
der in 1930 gekozen hoofdbestuursleden woonachtig is. Is
het aantal van laatstgemelde federaties kleiner dan drie,
dan wordt het door loting tusschen de overige federaties
tot drie aangevuld.
In 1935 geschiedt de candidaatstelling door de drie der
in het vorige lid genoemde federaties die in 1934 niet aan
de candidaatstellino hebben deelgenomen.

