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ARTIKEL 1. 

De Vereeniging onder den naam: ,,ECONOMISCHE BOND' 
in deze Statuten aangeduid als de ,,BOND", gevestigd te Amster-
dam, heeft ten doel te bevorderen, dat de Staat zich ernstig 
late gelegen liggen aan de vermeerdering der algemeene Neder-
landsche volkswelvaart en der daarmede samengaande alge-
meene geestelijke ontwikkeling van het geheele Nederlandsche 
volk. 

Richtsnoer is daarbij de Beginselverklaring, welke aan deze 
Statuten is toegevoegd. 

ARTIKEL 2. 

De Bond tracht dit doel te bereiken door: 
a. het deelnemen aan de verkiezingen voor bestuurslichamen 
b. het houden van openbare en huishoudelijke vergaderingen 
c. het uitgeven en verspreiden van periodieke en andere 

geschriften;'  
d. alle andere wettige en gepaste middelen. 

ARTIKEL 3. 

De Bond bestaat uit gewone leden, eereleden en begunstigers. 
Leden van den Bond kunnen zijn alle meerderjarige manne-

lijke zoowel als vrouwelijke Nederlanders, die zich hiertoe, op 
de wijze bij Huishoudelijk Reglement te bepalen, hebben aan-
gemeld met schriftelijke verklaring van instemming met de in 
artikel I genoemde Beginselverklaring. 

Eereleden zijn die mannelijke of vrouwelijke Nederlanders 
welke door een algemeene Ledenvergadering van den Bond, 
wegens hunne bijzondere verdiensten jegens den Bond, hiertoe 
zijn benoemd, volgens de bij Huishoudelijk Reglement vast te 
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stellen regelen. Zij hebben dezelfde rechten als de gewone 
leden, doch geen finantieele verplichtingen. 

Begunstigers zijn Nederlandsche natuurlijke of rechtsperso-
nen, die den Bond eene jaarlijksche bijdrage of gift in eens 
betalen. Hunne rechten worden bij Huishoudelijk Reglement 
geregeld. 

ARTIKEL 4. 

Het lidmaatschap en het zijn van begunstiger eindigt door 
den dood, de ontbinding der rechtspersoon, opzegging, royement 
wegens wanbetaling, of afvoer van de ledenlijst; een en ander 
nader te regelen bij Huishoudelijk Reglement. 

ARTIKEL 5. 

De benoembaarheid der leden tot eenige functie in den Bond, 
en het uitoefenen van stemrecht in den Bond, worden bij 
Huish. Reglement geregeld. 

ARTIKEL 6. 

De leden kunnen zich naar hunne woonplaats tot plaatselijke 
afdeelingen en deze tot centrale afdeelingen vereenigen. 

Afgescheiden van deze groepeering, of daarmede verbonden, 
kunnen de leden zich in bedrijfsgroepen en deze zich in cen-
trale bedrijfsgroepen vereenigen. 

De vorming dezer afdeelingen en bedrijfsgroepen, evenals die 
der centrale afdeelingen en centrale bedrijfsgroepen, hare onder-
linge verhouding en die tot den Bond, worden nader bij Huish. 
Reglement geregeld. 

ARTIKEL 7, 

De Bond is opgericht 15 December 1917 en is aangegaan 
voor den tijd van 29 jaar, zes maanden en zestien dagen. 

Het vereenigingsjaar loopt van I Januari tot ultimo Decem-
ber. Bij uitzondering loopt het eerste vereenigingsjaar van 15 
December 1917 tot 31 December 1918. 
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ARTIKEL 8. 

Aan het Hoofd van den Bond staat een Bestuursraad. De 
Bestuursraad is samengesteld uit ten minste zeven leden, hier-
toe door de algemeene ledenvergadering van den Bond benoemd, 
benevens uit de vertegenwoordigers der centrale afdeelingen 
en die der centrale bedrijfsgroepen, door elk dezer uit haar 
midden benoemd. 

De Bestuursraad benoemt uit zijn midden een Voorzitter, een 
Vice-Voorzitter, een len Penningmeester en een 2en Penning--
meester en een door den Bestuursraad te bepalen aantal Asses-
soren, benevens uit of buiten zijn midden een Secretaris. 

De Voorzitter, Vice-Voorzitter, le en 2e Penningmeester en. 
de Assessoren vormen tezamen het Dagelijksch Bestuur. 

De Voorzitter of zijn plaatsvervanger, de eerste of de tweede 
Penningmeester en de Secretaris, of diens eventueele plaats-
vervanger, vertegenwoordigen gezamenlijk den Bond in en 
buiten rechten. 

Voorzitter en Secretaris van het Dagelijksch Bestuur zijn als 
zoodanig tevens voorzitter en secretaris van den Bestuursraad 
en van den Bond en hebben toegang tot alle bestuurs- en andere 
vergaderingen van den Bond, van zijn afdeelingen, bedrijfs-
groepen, centrale afdeelingen en centrale bedrijfsgroepen; de 
Secretaris met adviseerende stem. 

ARTIKEL 9. 

De wijze van verkiezing en de periodieke aftreding van de 
leden van het Dagelijksch Bestuur en van den Bestuursraad, 
zoomede hunne rechten en verplichtingen, de onderlinge ver-
houding tusschen deze bestuurslichamen en hun taak worden 
nader bij Huishoudelijk Reglement geregeld. 

ARTIKEL 10. 

De geldmiddelen van den Bond bestaan uit: 
a. contributiën; 
b. giften en bijdragen van begunstigers; 
c. rente van belegde kapitalen, en 
d. eventueele andere baten. 

Alles wat betreft het bedrag der contributie, de betalingswijze-- 
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en de verdeeling der geldmiddelen tusschen den Bond, zijne 
afdeelingen, bedrijfsgroepen, centrale afdeelingen en centrale 
bedrijfsgroepen, wordt bij Huishoudelijk Reglement geregeld. 

ARTIKEL 11. 

Het beheer der geldmiddelen van den Bond geschiedt door 
het Dagelijksch Bestuur, onder toezicht van een Commissie van 
drie leden, hiertoe benoemd door de algemeene ledenvergade-
ring, een en ander nader te regelen bij Huishoudelijk Reglement. 

Jaarlijks wordt in April of Mei, voor de eerste maal in het 
jaar 1919, een Jaarvergadering van den Bestuursraad gehouden, 
waarin door het Dagelijksch Bestuur rekening en verantwoor-
ding over het voorgaande kalenderjaar wordt uitgebracht en 
een begrooting van inkomsten en uitgaven voor het loopende 
kalenderjaar wordt aangeboden, een en ander met schriftelijk 
advies van de commissie, bedoeld in het eerste lid van dit 
artikel. 

Deze Jaarvergadering geeft door goedkeuring der rekeningen 
verantwoording volledige décharge over het desbetreffend 
beheer. 

ARTIKEL 12. 

Alles wat verder betreft, zoowel de in artikel 11 bedoelde 
Jaarvergadering als alle algemeene ledenvergaderingen en die 
van den Bestuursraad en het recht der leden een buitengewone 
algemeene ledenvergadering door het Dagelijksch Bestuur te 
doen uitschrijven, wordt nader bij Huishoudelijk Reglement 
geregeld. 

ARTIKEL 13. 

Het Huishoudelijk Reglement bevat, behalve de regelingen in 
de statuten aangewezen, alle andere regelingen van huishoude-
lijke aangelegenheden van den Bond, welke hiervoor in aan-
merking komen, 

Een Verkiezingsreglement bepaalt de wijze, waarop candida-
ten voor bestuurslichamen door de afdeelingen en de centrale 
afdeelingen worden gesteld. 

Zoowel het Huishoudelijk Reglement als het Verkiezingsregle- 
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ment worden vastgesteld door den Bestuursraad, onder nadere 
goedkeuring door de algemeene ledenvergadering. Deze reglemen-
ten mogen niets bevatten in strijd met de Statufen van den Bond. 

In alle gevallen, waarin noch door deze Statuten, noch door 
het Huishoudelijk Reglement, noch door het Verkiezingsregle-
ment, noch door een afzonderlijk besluit der algemeene leden-
vergadering of van den Bestuursraad is voorzien, beslist het 
Dagelijksch Bestuur. 

ARTIKEL 14. 

Een besluit tot ontbinding van den Bond, tot wijziging der 
Statuten of van de Beginselverklaring, bedoeld in art. 1, kan 
niet anders worden genomen dan met twee derden van het 
aantal uitgebrachte geldige stemmen door een niet dit doel 
bijeengeroepen buitengewone algemeene ledenvergadering, bij 

U welke bijeenroeping het voorstel schriftelijk aan de leden is 
t, medegedeeld. 

In geval van ontbinding van den Bond wordt, met inachtne-
mi ng van het bepaalde bij artikel 1702 van het B. W., over zijn 
bezittingen beschikt bij besluit van de algemeene ledenverga-
dering, die tot ontbinding heeft besloten, of bij ontbreking van 
zulk een besluit, bij besluit van het Dagelijksch Bestuur. 

Tenzij de algemeene ledenvergadering, die het besluit tot 
ontbinding van den Bond neemt, hieromtrent een andere rege-
ling mocht maken, is het Dagelijksch Bestuur belast met de 
afwikkeling van alle zaken, den Bond betreffend, en blijven, 
voor zoover noodig, tijdens deze afwikkeling, de Statuten en 
Reglementen van den Bond van kracht. 

Op deze Statuten zal de Koninklijke Goedkeuring worden 
gevraagd, terwijl statutenwijzigingen, om van kracht te kunnen 
zijn, de bij hare vaststelling wettelijk vereischte Koninklijke 
Goedkeuring behoeven. 

Aldus vastgesteld krachtens besluit der algemeene 
leden vergadering, gehouden le Amsterdam, 

15 December 1917. 
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