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Artikel 1. 

Er bestaat te Ulruni, Houwerziji en Zoutkamp een 
plaatselijke Antirevolutionaire Kiesvereeniging onder 
de zinspreuk: ,,Nederland en Oranje". 

Haar grondslag is het Program van beginselen der 
A.R. partij onder eerbiediging van de besluiten der 
Deputatenvergadering. 

Zij is aangesloten bij het Centraal Comité van Anti-
revolutionaire Kiesvereenigingen, opgericht in 1879; 
bij het Proviciaal Comité te Groningen; bij de Pro-
vinciale Centrale Kiesvereeniging Bedum en bij de 
gemeentelijke Centrale Kiesvereeniging. 

Art, 2. 

Doel der Kiesvereeniging is: 
a, kennis aangaande de Antirevolutionaire begin- 

selen te verspreiden; 
b. hen, die deze beginselen reeds belijden tot een-

drachtige samenwerking te brengen en 
c. bij de verkiezingen als anderszins leiding te geven 

aan de staatkundige handelingen en de behartiging der 
gemeentelijke belangen. 

Art. 3. 

De grenzen der plaatselijke Kiesvereenigingen worden, 
zoo noodig, bepaald door het Bestuur der Centrale 
Kiesvereeniging. 



Art, 4. 

Om lid der Kiesvereeniging te zijn, wordt meerder-
jarigheid vereischt. 

Men moet verklaren den grondslag van art. I zon-
der voorbehoud te aanvaarden en zich verbinden tot 
het betalen van de jaarlijksche contributie. Zij, die 
hieraan voldoen, kunnen door het Bestuur als lid wor-
den aangenomen. Acht het Bestuur zich hiertoe niet 
gerechtigd, dan beslist de vereeniging. 

Het lidmaatschap der Vereeniging gaat te loor: 
a. door vertrek naar elders, 
b. door bedanken, 
c. door weigering van de betaling der contributie, 
d. door een besluit der Vereeniging, indien deze 

oordeelt, dat een lid door woord of daden den grond-
slag der Vereeniging verloochent of de pogingen der 
Kiesvereeniging tegenwerkt. 

Art. 5, 

Het Bestuur der Kiesvereeniging bestaat uit vier 
leden. Elk jaar treedt één lid volgens rooster af. De 
aftredende is terstond herkiesbaar. De leden van het 
Bestuur worden gekozen bij volstrekte meerderheid der 
uitgebrachte stemmen. De leden van het Bestuur be-
noemen uit hun midden een Voorzitter, een Vice-
Voorzitter, een Secretaris en een Penningmeester. 

Art. 6. 

Het bedrag der contributie wordt door ieder lid 
zelf bepaald, doch bedraagt minstens f 0.50 per jaar. 

FWATaw 

Vergaderingen der Vereeniging worden gehouden 
zoo dikwijls de Voorzitter of het Bestuur dit noodig 
acht, of tien leden dit schriftelijk, met opgaaf van 
redenen, verzoeken, of dit reglement hiertoe verplicht. 

Het houden van een vergadering is verplicht: 
a. éénmaal per jaar en wel in Februari voor de 

verkiezing van een bestuurslid, alsmede voor de ver- 
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antroording van het financieel beheer door den Pen-
ningmeester 

b, zoo dikwijls een verkiezing aanstaande is voor 
de Gemeenteraad, de Provinciale Staten of de Tweede 
Kamer der Staten Generaal. 

Art. 8. 

De Vereeniging benoemt de afgevaardigden naar de 
Deputatenvergadering, voor het Provinciaal Comité en 
voor de Provinciale Centrale Kiesvereeniging Bedum, 
met hun secundi. 

Art. 9. 
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De leden der Vereeniging kunnen naar hun woon-
plaats worden ingedeeld in Sectiën. Aan het hoofd van 
elke Sectie staat een Sectie-commissaris, die door het 
Bestuur wordt aangewezen. Indien de leden zelf hun 
Sectie-commissaris wenschen aan te wijzen, is het Be-
stuur aan hun keuze gebonden. 

rmatI 

De taak van de Sectie-commissarissen wordt door 
het Bestuur vastgesteld en kan zijn: 

a. het ophalen der contributies; 
b. het verspreiden van politieke tractaten, die door 

het Bestuur worden verstrekt; 
c. het bevorderen van het lezen der Antirevolutio-

naire bladen; 
d. het verstrekken van opgaven van personen, die 

voor het lidmaatschap kunnen worden aangezocht of 
voor bewerking onzerzijds in aanmerking komen; 

C. verbindingslid te wezen tusschen het Bestuur en 
de Sectie-leden. 

Ip 

Het Bestuur draagt, zoo noodig, zorg, dat in de 
week, aan de verkiezing voorafgaande, de kiezers, op 
wier stem men acht te kunnen rekenen, bezocht worden, 
ten einde hen met voorlichting te dienen. 
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Art, 12. 

Het Bestuur neemt op den dag der verkiezing de 
noodige maatregelen, om te waken, dat, indien moge-
lijk, geen enkele kiezer onzerzijds van de stembus weg-
blijve, en wijze één of twee leden der Vereeniging aan, 
om op de verrichtingen van het Stembureau toezicht 
te houden en voor zooveel noodig tegen afwijkingen 
te protesteeren. 

Art. 13. 

De Kiesvereeniging stelt voor de Gemeenteraadsver-
kiezing een groslijst samen, bevattende tweemaal zoo~  
veel namen, als verwacht wordt, dat leden onzer Anti-
revolutionaire partij zullen gekozen worden in de Ge-
meenteraad, in te leveren bij het Bestuur der Centrale 
Kiesv., minstens 14 dagen vóór de vergadering der 
Centr. Kiesv., bedoeld in art. 8 van het reglement der 
Centr. Kiesv., in welke vergadering uit genoemde gros-
lijsten de candidatenlijst wordt opgemaakt. 

RATRM 

De stemming over personen geschiedt schriftelijk, 
tenzij de vergadering anders beslisse. 

A' .  

Voorstellen tot wijziging van dit reglement of van 
het reglement der Centrale Kiesvereeniging kunnen niet 
in behandeling komen, tenzij ze door het Bestuur der 
plaatselijke Kiesvereen. worden vastgesteld of door niet 
minder dan 10 leden, minstens één maand voor een 
vergadering der Vereeniging bij het Bestuur zijn inge-
zonden. Bij eventueele aanneming van genoemde voor-
stellen, dienen deze, om op de vergadering der Cen-
trale Kiesvereeniging in behandeling te kunnen komen, 
minstens één maand vóór de vergadering van de Cen-
trale Kiesvereen. bij het Bestuur der Centrale Kiesver-
een te zijn ingezonden. 

Wijzigingen in dit reglement of in het reglement der 
Centrale Kiesvereeniging kunnen niet worden aange- 
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bracht dan bij besluit van de Centrale Kiesvereeniging, 
naar het bepaalde in art. 11 van het reglement der 
Centrale Kiesvereen,, laatste alinea. 

In gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, be-
slist het Bestuur. 

Art. 1 en dit artikel mogen niet gewijzigd of weg-
gelaten worden. 

Aldus laatst vastgesteld op de vergadering der 
Centrale Kiesvereen, te Ulrum, den 16 Maart 1933. 
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