
Huishoudelijk Reglement 
DER KIESVEREENIGING 

Art. 1. 
Er bestaat te ...........................................een kiesvereeniging 

onder den naam: 
Art. 2. 

De vereeniging stelt zich ten doel: ,,de beginselen van 
Gods woord, op staatkundig terrein, tot meerdere erkenning 
te brengen in ons Vaderland". 

Art. 3. 
Zij maakt deel uit van de Staatk. Geref. Partij, wier program 

haar beginselen omschrijft. 
Art. 4. 

Leden der vereeniging kunnen zijn zij, die instemming 
betuigen met de bovengenoemde beginselen, den leeftijd van 
20 jaren hebben bereikt, en eene vaste contributie betalen 
van minstens f025 per jaar,  

Art. 5. 
Het lidmaatschap van eenig persoon houdt op: 
a. als hij uit de burgerlijke gemeente vertrekt: 
b. als hij voor dat lidmaatschap bedankt: 
c. als hij zijn contributie niet betaalt; 
d. als hij door een besluit der ledenvergadering wordt 

geroyeerd, wanneer die vergadering oordeelt, dat hij door 
woord en daad den grondslag der vereeniging verloochent, 
of hare pogingen tegenwerkt. 

Art. 6. 

't Bestuur der Kiesvereeniging bestaat uit minstens 5 leden. 
De leden van t' Bestuur worden benoemd door de leden 

op eene daartoe wettig belegde vergadering, met volstrekte 
meerderheid, verkregen bij geheime stemming. 



Volgens rooster treden twee achtereenvolgende jaren' 
telkens twee leden af: 't andere jaar één. De aftredenden 
zijn terstond herkiesbaar. De leden des Bestuurs benoemen 
uit hun midden een voorzitter, een secretaris, een penning-
meester en een algemeen plaatsvervanger. 

Art. 7. 

De penningmeester doet jaarlijks  verslag van de inkomsten 
en uitgaven in de eerste vergadering des jaars. 

Art. 8. 

Zoo dikwijls het Bestuur dit noodig acht, of minstens 10 
leden dit schriftelijk het Bestuur verzoeken, of de statuten 
het verplichten, wordt een ledenvergadering gehouden. 

Verplicht is het houden eener vergadering o. a.: 
a. bij de jaarljksche bestuursverkiezing en het nazien 

der rekening des penningmeesters; 
U. bij aanstaande verkiezing voor leden van de Staten-

Generaal, de Provinciale Staten, of den Gemeenteraad. 

Art. 9. 

Het Bestuur vergadert zoo menigmaal er zaken zijn te 
behandelen in het belang der Partij of der Kiesvereeniging. 

Art, 10. 

De artikelen 2 en 10 zijn onveranderlijk. 

Art. 11. 

Voorstellen tot wijziging van andere artikelen dezer Sta-
tuten moeten door het Bestuur ter ledenvergadering worden 
gebracht, hetzij die voorstellen uit het Bestuur zelf komen, 
hetzij de Leden die wenschen. in het laatste geval moeten 
minstens 10 leden het wijzigingsvoorstel uiterlijk eene maand 
vOOr de ledenvergadering bij het Bestuur indienen. 

Het bestuur der Kiesvereeniging: 
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