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STATUTEN. 

Naam, duur en zetel. 
ARTIKEL 1. 

De Bond van Christen-Socialisten is opgericht 13 Juli 1907 voor 
den tijd van 29 jaar, en gevestigd te Amsterdam. . 

Hij wordt in deze Statuten genoemd "De Bond". 

Doel. 
ART. 2. 

Doel en streven van den Bond zijn neergelegd in zijn beginselverkla
ring, die luidt als volgt: 

De Bond van Christen-Socialisten is de gemeenschap van hen, die, I 

des .zins en willens te leven uit het beginsel der eeuwige Goddelijke 
Liefde, gelijk dit ten~vol1e in .. Jezus ,.Christus openbaar is, eu. alzoo tot 
vervulling gedreven van het eene groote gebod van dezen heilige Gods: 
Gij zult liefhebben den Heere uwen God met geheel uw hart en met 
geh~el uwe ziel en met geheel uw verstand, en uwen naaste als uzelven 
(Matt.22 : 37, 39). . 

zich echter bevinden In een maatschappij, gegrond op het kapitalis
tisch stelsel, waarvan het individualistisch, atomistisch levensbeginsel 
"ieder voor zich" in onverzoenJijken strijd is met het beginsel huns le
vens, dat "allen voor .allen" stelt; waarin een ziel- en karakter bedervende 
oeconomische concurrentie kameraadschappelijke samenwerking van 
allen ten dienste van alIen meer en meer onmogelijk maakt; . 

leven onder een stelsel van voortbrenging en verdeeling der arbeids
producten,dat gebaseerd is op particulier, bezit vafn de voortbrengings
middelen der menschheid, en de duidelijk aan den dag tredende strekking 
heeft deze in de macht van weinige bevoorrechten te brengen eq de 
gr:oote massa der voortbrengers hiervan te berooven en hierop rech~os 
te maken - tengevolge waarvan reeds thans èen bezittende klasse zich 
meer en meer verrijkt en te verrijken tracht ten koste van een aangroeiende 
schare van niet-bezitters, wier arbeidskracht zij zich voor een zoo laag 
mogelijken prijs opkoopt, terwijl zij over het voortbrengsel van den 
maatschappelijkenarbeid in beginsel.naar goeddunken kan beschikken -; 

zien, hoe dit-alles met zich brengt een wereld van zedelijke en lichame
lijke eHende zoowel bij de bezittende klasse als bij debezitlooze, onteering 
van m6iPsch en menschheid ; leidt tot ontbinding van gemeenschapsleven, 
en het levert der vrije persoo.nlijkheid meer en meer onmogelijk maakt, -

. en die zich daarom verbonden hebbe~, tot opheffing van dit kafjta-
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Iistisch stelsel, ieder naar zijn kracht, aanleg en'vermogen mede te werken, 
en te strijden voor de samenleving, die zich binnen de huigige maatschap
pij alreede voorbereidt,: de verwt;rkelijking van het sod'àlisme, dat be
doelt .de voortbrenging en verdeeling der goederen gemeenschappelijk 
te maken, 

opdat het beginsel "allen voor allen" in maatschappelijk opzicht kan 
worden doorgevoerd, en .de oeconomische voorwaarden geboren worden 
tot een religieus-bezielde samenleving. 

Zij nemen zich voor hun strijd op heilige. wijze te voeren, dien be
schouwende niet allereerst als een belangenstrijd in den.lageren zin des' 
woords, doch als een strijd voor Gods zedelijke wereldorde, j;<:r( welke 
te vestigen en te handhaven ieder Christen geroepen is. 

Middelen. ~ 
ART. 3. 

Dê Bond tracht zijn doel te bereikenJangs wettigen weg, en wel. door 
de volgende middelen: ---.- .. - ... -_ .. - '-' --~: 

a. het hOUden van vergaderingen; 
b. het uitgeven van een orgaan en andere geschriften; 
c. het deelnemen aan politieke verkiezingen; 
d. het samenwerken met andere organisaties; 
e. het aanknoopen en onderhouden van betrekkingen . met geest~ 

verwante personen en groepen in het buitenland; 
f. alle andere middelen, die overeenkomstig de in het vorig artikel 

opgenomen beginselverklaring aan het doel dienstbaar gemaakt kunnen 
worden. 

Leden en afdeelingen. 
ART. 4; 

De Bond bestaat uit afdeelingsleden en verspreide leden. 
Alle personen van 18 jaar 'en ouder,die schriftelijk instemming be

tuigen met de in art. 2 opgenomen beginseJverklaring kunnen als lid 
van den Bond worden ingeschreven. De wijze van toelating wordt ge
regeld bij Huishoudelijk Reglement, dat niet in strijd mag zijn met peze 
Statuten, en ook bepaalt, op' welke wijze men ophoudt lid te zijn. 

ART. 5. 
Een groep van leden, die zich tot een afdeeling vereenigen, kiest een 

eigen bestuur en stelt een reglement vast, dat om van kracht te zijn 
door het Bondsbestuur moet zijn goedgekeurd; deze goedkeuring kan 
slechts worden onthouden, indien het in strijd is met deze Statuten 
of het Bondsbelang. 

In eiken kieskring, waarin een genoegzaam aantal Bondsleden woont, 
vormen deze een verkiezingsfederatie. De besturen der verkiezingsfede
raties benoemen een Verkiezingsraad, die het Bondsbestuur in de leiding 
der politieke verkiezingen behulpzaam is. Een en ander wordt bij Huis-
houdelijk Reglement geregeld. -

Bestuur. 
ART. 6. 

De Bond wordt bestuurd en in het algemeen vertegenwoordigd door 
een bestuur van zeven of i:neer personen, uit en door de' leden bij wijze 
van referendum gekozen; verkiezing en aftreding worden bij Huishoude
lijk Reglement geregeld. 

In rechten wordt de Bond vertegenwoordigd door den voorzitter en 
een daartoe door het Bondsbestuur aan te wijzen lid. 
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Geldmiddelen. 
ART. 7. 

De inkomsten van· den Bond beSotaan uit contfibutiën, collecten, 
giften, enz. 

De contributie en de controle op het geldelijk beheer worden bij Huis
houdelijk 'Reglement geregeld, evenals het gedeelte der contributi ën, 
dat aan de afdeelingen ten goede komt. 
. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot.;31 December. 

Bondsvergaderingen. 
ART. 8. 

Minstens éénmaal per Jaar wordt een algemeene Bondsvergadering 
. gehouden. 

In de jaarvergadering worden. vastgesteld de verslagen van secretaris 
en penningmeester, enz. 

Het Bondsbestuur stelt de verdere agenda vast. 
Voorstellen, ingediend na een door het Bondsbestuur te bepalen datum, 

worden na afdoening der agenda in behandeling genomen, tenzij de 
Bondsvergadering zich met één derde der geldiguitgebracl1te stemmen 
daartegerr verklaart .. 

Het Bondsbestuur kan te allen tijde een buitengewone Bondsvergade
ring uitschrijven, en is hiertoe verplicht, als dit wordt aangevraagd door 
een derde der afdeelingen,of een derde der leden, al of niet in afdee
deelingen vereenigd. . 

, ART. g: 
Het stemmen ter .Bondsvergadering geschiedt op de wijze, in het 

HuishQudelijk Reglement bepaald. 
Alle besluiten der Bondsvergadering worden aan. het referendum der 

leden onderworpen. Behoudens het in art. II en 12 bepaalde beslist de 
volstrekté meerderheid der ingezonden geldige stemmen. 

Slotbepalingen. 
ART. 10. 

Bij geschillen tusschen Bonds- en Afdeelingsbesturen, en bij verschil 
van opvatting omtrent de uitlegging van de Statuten en het Huishoude
lijk Reglement, of in gevallen waarin niet is voorzien - waarbij 'het 
Bondsbestuur de voorloopige beslissing heeft te nemen, zoo noodig, -
is het recht van' belissing in hoogste ressort toegekend aan de Bonds- .
vergadering, bevestigd door het daarop volgend referendum. 

ART. 11. 

Wijzigingen in deze Statuten vereischen goedkeJ,!ring door het r~fe
-rendum met twee' derden der ingezonden geldige stemmen. , 

ART. 12. 

. De Bond wordt ontbonden, indien de Bond'svergadering hiertoe met 
twee derden der uitgebrachte geldige stemmen besluit, en dit besluit 
door het referendum met twee derden der ingezonden geldige stemmen 
wordt bekrachtigd. Het vierde lid van art. 8 is hier niet van toepassing. 

Over de bestemming der overblijvende bezittingen en het archief 
beslist de vergadering, die tot ontbinding besloot, met inachtneming 
van het. bepaalde bij art. 1702 Burgerlijk Wetboek. 
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HUISHO UD ELIJK REGLEMENT. 

Leden. 
ARTIKEL l. 

Aanmelding voor het lidmaatschap van den Bond geschiedt door 
onderteekening van een formulier van instemming met de. beginsel
verklaring, en inlevering daarvan bij het bestuur van den Bond of van 
de afdeeling ter plaatse. 

Deze formulieren worden door het Bondsbestuur vastgesteld, en zijn 
kosteloos beschikbaar. 

Aanmeldingen van hen, die in de termen vallen om afdeeiingslid te 
worden, bij het Bondsbestuur ingekomen, worden aan het b.estuur der 
betreffende afdeeling doorgezonden. . 

ART. 2.' 

Afdeelingsleden wOïden toegelaten op de wijze als bepaald in het 
reglement der betreffende afdeeling. 

De toelating van verspreide leden geschiedt als volgt: 
Indien het Bondsbestuur daartegen geen bezwaar heeft, .worden Zij 

onmiddellijk na hun aanmelding voorioopig op de ledenlijst geplaatst. 
Bij het eerstvolgend referendum worden hun namen aan de Bonds

leden bekend gem<J.akt. Komen er bezwaren, dan beoordeelt het Bonds
bestuur deze. 

Alle voorloopig ingeschreven leden ontvangen ten spoedigste bericht 
of ze definitief ingeschreven zijn, of afgewezen. In het laatste geval' ont- _ 
vangen Zij de betaalde contributie in haar geheel terug. - . 

Definitief ingeschreven bond~leden ontvangen een bewijs van Iid~ 
maatschap. . 

Afgewezen candidaat-leden hebben beroep op de Commissie van ge-. 
schillen, indien dit door een bondslid aanhangig wordt gemaakt. 

Candidaten, die vroeger wegens wanbetaling werden' geroyeerd, en 
waartegen overigens geen bezwaren worden ingediend, ,die tot niet
toelating aanleiding geven, worden als lid ingeschreven indien de 
indertijd door hen onbetaald gebleven contributie wordt aangezuiverd. 

ART.3. 

leder lid geeft bij verhuizing .hiervan kennis aan het Bondsbestuur 
en aan het bestuur zijner afdeeling, met vermelding van zijn nieuwe 
woonplaats. Bij verhuizing binnen dezelfde gemeente kan bericht aan 
het Bondsbestuur achterwege blij:ven. 
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ART. 4. 

Het lidmaatschap eindigt door: 
a. bedanken aan het Bànds- of afdeelingsbestuur; 
b. royement wegens het niet betalen der verschuldigde contributie 

binnen drie maanden na den verv?ldag; de beslissing hieromtrent 
verblijft aan het Bondsbestuur, evèntueel het Afdeelingsbestuttr 
gehoord; 

c. vervallenverklaring door het Bondsbestuur. 
Voorstellen tot v~rvallenverklaring kunnen worden gedaan do'or het 

Bestuur eener Afdeeling, of door minstens zes leden, met omschrijving 
van redenen, welke aan het Bondsbelang moeten zijn ontleend . 

De belanghebbende heeft beroep op de Commissie van geschillen. 
Indien men, om welke reden ook, ophoudt Bondslid te zijn, verliest 

men zijn aanspraken op alle rechten, aan het lidmaatschap verbonden. 

Afdeelingen. 
ART. 5. 

Zes of meer leden, woonachtig in dezelfde plaats, of in gemeenten, 
die aan elkaar grenzen, kunnen zich vereenigen tot een afdeeling. . 

Dit is verplichtend, zoodra hun getal twaalf bedraagt. Het Bonds
bestuur kan hierop uitzonderingen toestaan, en ook de opriChting of 
het voortbestaan van afdeelingen van minder dan zes leden wettigen. 

In dezelfde plaats kan alleen met toestemming van het Bondsbestuur 
meer dan een afdeeling .bestaan. Het Bondsbestuur stelt hun grenzen 
vast, bij voorkeur in .verband met de indeeling, die voorde Raadsver
kiezingen geldt. In dat geval verbinden zich deze afdeelingen tot een 
plaatselijke federatie met een eigen bestuur. 

ART. 6. 

Tot een afdeeling behooren alle Bondsleden: 
die woonachtig zijn in de gemeente, waarnaar die Ai deeling genoemd is en 

in. de aangrenzende gemeenten, voor zoo ver daar geen afdeeling bestaat; 
die woonachtig zijn in dezelfdefof aangrenzende provincie; voor zoover 

zij die Afdeeling gemakkelijker kunnen bereiken dan een andere, en bij 
die Afdeeling wenschen gerekend te worden. 

Afdeelingen, die zich over meer dan één plaats of gemeente uitstrekken, 
worden naar de voornaamste plaats ervan genoemd. 

ART. 7. 
./' 

De afdeelingen beleggen,zoo mogelijk op vaste tijden: 
a. cursusvergaderingen ter geregelde behandeling van studie vor-

derende sociale onqerwerpen; . 
,b. ledenvergaderingen met introductie, waarin sociale schriftbeschou

wingen, voordrachten of lezingen gehouden worden; 
c .. openbare vergaderingen ter propageering van de beginselen van 

den Bond en ter voorlichting van het volk omtrent de belangrijkste 
sociale vraagstukken. 

ART. 8. 

Elke afdeeling is verplicht binnen drie maanden na haar oprichting 
haar huishOudelijk reglement ter goedkeuring aan het Bondsbestuur 
in tweevoud in te zenden. ' 

Deze goedkeuring is voor iedere wijziging opnieuwncmdig. 
Geen afdeeling is ontbonden dan na bekrachtiging van het ontbin

dingsbesluit door het Bondsbestuur, dat voor den Bond de bezittingen 
en bescheiden der afdeeling overneemt . 
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ART. 9. 

De afdeelingsbesturen zijn gehouden aan het Bonds.j?estuur in te zenden: 
a. vóór 1 Maart van elk jaar, of eerder, inaien het Bondsbestuur dit 

noodig oordeelt, een verslag van den toestand en de werkzaamheden 
der afdeeling, alsmede een financieel overzicht met opgave van de be
zittingen en schulden. Bedraagt het netto bezit der afdeeling meer dan 
j 25.- of meer dan j 1.- per lid, dan wordt dit meerdere in de Bondskas 
gestort; 

b. aan het begin van elk kalenderkwartaal, .op door het Bondsbestuur 
kosteloos te verstrekken formulieren, een opgave van namen en adressen 
der in het voorafgaande kwartaal toegetreden leden, en opgave van 
de leden, die in het afgeloopen kwartaal moesten worden afgeschre
ven, alsmede van de contributiën, in dat kwartaal door de afdeeling geïnd. 

De Bondssecretaris zendt deze kwartaalstaten door aan den Bonds
penningmeester, nadat hij alle gegevens, voor zoo ver ze niet de financiën 
betreffen, daarvan heeft overgenomen. . 

ART. 10. 

De afdeelingen zijn, zonder voorafgaand overleg met het Bondsbestuur, 
slechts bevoegd tot handelingen, die een zuiver plaatselijk karakter 
dragen, mits niet in strijd met de Statuten, dit Reglement,het Huis
houdelijk Reglement der betrokken afdeeling, of het Bondsbelang. 

De inrichting der afdeelingen wordt geregeld bij haar eigen Huishoude
lijk Reglement, met inachtneming van. het bepaalde bij art. 5 der Statuten 
en dit Reglement. 

Bondsbestuur. 
ART. li. 

Het Bondsbestuur bestaat uit een voorzitter en zes leden, die als zoo
danig. voor twee jaar of korter worden gekozen. 

Het Bondsbestuur verdeelt onderling de functies van secretaris en 
penningmeester, en welke verder wensch,elijk blijken. 

De leden van het Bondsbestuur hebben twee jaar zitting. 

ART. 12. 
De voorzitter, zoo noodig de tweede voorzitter, leidt de vergaderingen 

en is in de eerste plaats aangewezen om de Statuten' en Reglementen 
te handhaven, en de Bond naar' buiten te vertegenwoordigen. 

De secretaris, bijgestaan en zoo noodig vervangen door den 2en secre
taris, houdt de notulen, voert de briefwisseling en de Bonds-administratie 
en bewaart het archief, tenzij hiervoor een ander bestuurslid wordt 
aangewezen. 

De penningmeester, zoo noodig bijgestaan door een hiervoor aange
wezen bondslid, zorgt voor het geldelijk beheer. 

ART. 13. 
Met adviseerende stem wonen de vergaderingen van het Bondsbestuur 

bij, voor zoover zij daarvan geen lid zijn: . . 
een der leden van de Commissie van Redactie van het Orgaan, daartoe 

door haar aangewezen; 
eventueel wie uit den Bond lid van de .Tweede Kamer is" of een af

gevaardigde der Kamerfractie. 
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ART. 14. 
Het Bo.ndsbestuur kan alleen beslissingen nemen, wanneer ten minste 

de helft der leden tegenwool·dig is,. en met volstrekte meerderheid der 
geldig uitgebrachte stemmen. 

W9-nneer een vergadering wegens onvoltaIligheid geen besluiten heeft 
kunnen nemen,beslist de eerstvolgende vergadering bij volstrekte meer
derheid van stemmen, ongeacht het aantal aanwezigen. 

ART. 15. 

Het Dagelijksch Bestuur wordt gevormd door. den voorzitter, den 
secretaris, den penningmeester en een door het Bestuur uit zijn midden 
aan te wijzen plaatsvervangend lid. In voltallige vergaderingen van het 
Dagelijksch Bestuur heeft dit lid een adviseerende stem. 

Het Dagelijksch Bestuur is belast met de afdoening der huishoudelijke 
aangelegenheden van den Bond, en vóert de besluiten van het bestuur uit. 

ART. 16 .. 
Het Bondsbestuur vergadert wanneer het Dagelijksch Bestuur dit 

noodig acht, of op verzoek van drie leden van het Bondsbestuur; 
Het Dagelijksch Bestuur vergadert zoo dikwijls als dit door den voor

zitter of twee andere zijner leden wordt noodig geacht. 

ART. 17. 
De datum eener Bondsbestuursvergadering wordt zoo mogelijk vooraf 

bericht in het Orgaan, waarin ook een kort verslag der gehouden ver
gaderingen wordt geplaatst. 

Verkiezings-federaties en afdeelingen hebben het recht, onderwerpen 
betreffende den plaatselijken arbeid op· de Agenda der Bondsbestuurs
vergaderingen te doen plaatsen en alsdan een afgevaardigde te zenden 
om aan de behandeling'vandit punt der Agenda deel te nemen. Het 
Bondsbestuur is verplicht zoödanige afgevaardigden' in zijn vergadering 
toe te laten en kan dit ook a;;m anderen toestaan, die geen lid van het 
Bondsbestuur zijn, doch die .allen slechts raadgevende stem hebben bij 
het onderwerp,met het oog waarop zij ter vergadering werden toegelaten. 

ART. 18. 
Commissies van onderzoek, voorbereiding en uitvoering worden, tenzij 

de Algemeene Vergadering dit aan zich houdt, door het Bondsbestuur 
benoemd en zoo noodig van een instructie voorzien. 

ART. 19. 
Het Bondsbestuur. maakt jaarlijks een verslag op van den toestand 

en de werkzaamheden van den Bond. Hieraan wordt toegevoegd een 
financieel verslag over het afgeloopen boekjaar, welk. verslag vooraf is 
nagezien door een Commissie van drie leden, daartoe ter vorige algemeene 
vergadering benoemd en die in de jaarvergader·ing of vooraf in het orgaan 
van haar bevinding mededeeling doet. 

ART. 20. 
Ieder jaar treden drie' of vier bestuursleden af, die langer dan één jaar 

zitting hebben. Is het getal van hen, die zoolang lid van het Bondsbestuur , 
zijn, eventueel vermeerderd met dat van hen, die in het afgeloopen jaar 
met betrekkelijke meerderheid g~koze.n zijn, kleiner dan drie, dan is het 
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lid (zijn de leden) met den langsten Zittingsduur ook aan de beurt van 
aftreden. Zoo noodig wijst het lot deze aan. 

Niet-herkozen bestuursleden _houden zitting tot den dag 'vvaarop de 
uitslag van het referendum is vastgesteld. <\ 

ART. 21. 

Bij iedere verkiezing van Bondsbestuurs-leden hebben alle Bonds
leden en afdeelingen recht van candidaatstelling. 

Voor iedere open plaats kan elk Bondslid en elke afdeeling slechts 
één candidaat opgeven. 

De opgave moet geschieden binnen een door het Bondsbestuur ge
stelden termijn, die niet korter dan 14 dagen mag zijn. 

De gestelde candidaturen worden ten spoedigste ter kennis van de 
Bondsleden gebracht, eventueel met· vermelding, welke candidaten door 
het Bondsbestuur gesteld zijn. 

Zijn en evenveel of minder candidaten geste1d dan er: plaatsen te be
zetten zijn, dan worden deze candidaten gekozen verklaard, en stelt, 
het Bondsbestuur drie candidaten voor elke eventueel nog open plaats. 

ART. 22. 
Bij de periodieke aftreding of daarmee samenvallend bedanken van 

Bondsbestuursleden geschiedt de stemming, indien deze noodig is, als volgt: 
Op de Agenda der Bondsvergadering worden de gesteIP.e candidaten 

op een groslijst alphabetisch vermeld; deze lijst is bindend, 
De Bondsleden - die van een afdeeling rechtstreeks of door tusschen

komst van het afdeelingsbestuur - ontvangen een stembriefje, waarop 
de candidatenlijst is overgenomen, benevens een envelop met geperfo
reerde .strook, waarop het Bondslid zijn naam en woonplaats moet ver
melden. Gestemd wordt dooi te schrappen de namen der candidaten 
die niet worden verlangd: Deze alinea wordt op de· stembriefjes vermeld. 

ART. 23. 
De steptbriefjes moeten tijdig ter Bondsvergadering in het bezit van 

den Bortdssecretaris zijn; de afdeelingsleden kunnen de stembriefjes 
door tusschenkomst van den secretaris der afdeeling of van haar af
gevaardigde aan den Bondssecretaris doen toekomen. 

De commissie, bedoeld in art. 34, opent op de Bondsvergadering de en
veloppen door de strookjes langs de perforatielijn af te scheuren, en maakt 
proces-verbaal van de stemming op. 

Ingeval niet bij volstrekte meerderheid van stemmen in eenige vacature 
voorzien is, heeft er een herstemming plaats bij het referendum . 

ART. 24. 

Wanneer ter Bondsvergadering. een vacature ontstaat of op anderen 
tijd, doch zoodanig, dat de stemming erover kan plaats hebben bij een 
referendum, dat om andere reden gehouden wordt, geschiedt de stemming, 
indien deze noodig is, als volgt. . 

Op het referendumbiljet worden de candidaten in alphabetische volg
orde vermeld, zoo mogelijk op een groslijst. 

De meerderheid van stemmen beslist. Wie echter gekozen is met minder 
dalI .de helft der· uitgebrachte geldige stemmen, moet op de e.v. jaar
vergadering aftreden. 

Bedankt een gekozene voor de benoeming, dan blijven de andere 
candidaturen van kracht. Tot aanvulling wordt gelegenheid gegeven 
volgens art. 21. 
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ART. 25~ 

Ontstaat er op anderen. tijd een vacature in het Bondsbestuur, dan 
geschiedt de stemming, indien deze noodig is,· als volgt: 

De candidatenlijst wordt in het Bondsorgaan geplaatst. 
De stemming geschiedt volgens art. 23. 
De stembriefjes moeten vóór een door het Bondsbestuur te bepalen 

datum - al of niet doortusschenkomst van de afdeelings-besturen -
aan den Bondssecretaris worden ingezonden. 

Op de eerstvolgende Bondsbestuursvergadering wordt de uitslag der 
stemming vastgesteld. Deze wordt ten spoedigste ter kennis der Bonds
leden gebracht. 

Het derde lid van art. 25 is van toepassing. 

ART. 26. 

Als regel geldt dat binnen drie maanden in eenige vacature moet 
zijn voorzien; alleen wanneer niet meer dan één vacature ontstaat hoog
stens zes maanden vóór de bondsvergadering, kan deze tot zoolang 
onvervuld blijven. 

Contributie. 
ART. 27. 

De Bond heft van zijne leden een contributie, berekend naar hun 
zuiver jaarlijksch inkomen. Onder zuiver inkomen wordt verstaan het 
bruto inkomen, verminderd met uitgaven voor verzekeringen, fondsen, 
schoolgelden, pensioenen, lijfrenten en bovendien j 100.- voor ieder 
kind beneden 18 jaar, ten laste van het lid. 

Weel':loon wordt tot jaarlijksch inkomen herleid door vermenigvuldi
ging met 50,. maandelijksche inkomsten door vermenigvuldiging met 
12. De jaarlijkschecontributi~ bedraagt, uitgezonderd het geval van art.. 
28 H.R.,. nimmer· minder dan j 1.20 per jaar. 

Er zal per jaar worden geheven van een inkomen 
beneden j 401.- 's jàars j 1.20 
van j 401,- -" 600.- ". ,,1.80 
beneden ,,601.- " ,. 3.-
van ,,601.- -" 800.- " ,,4.20 

" " 801.- - ,,1000.- " ,,5.40 
" " 1001.- - ,,1200.~ " .. , 6.60 
" " 1201.- - ,,1400.-0- ;, ,,7.80 
" " 1401.- - ,,1600.- " ,,9.-

uitsluItend voor 
gezinshoofden met 

. ·),inderen. 

en zoo vervolgens van iedere j 200.- méér' inkomen j 1.20 meer con
tributie 's jaars. Elk lid eener afdeeling geeft aan den afdeelingspenning
meester op, hoe groot naar vorenvermelden maatstaf zijn jaarcontributie 
behoort te wezen. Bij twijfel aan de juistheid' dezer opgaaf en na behoorlijk 
onderzoek heeft het afdeelingsbestuur het recht een hoogere contributie 
op te leggen. Het betrokken lid heeft terzake recht van beroep op het 
Bondsbestuur, dat in h'oogste instantie beslist. 

De c,ontributie detafdeelingsléden wordt voldaan in maandelijksche 
termijnen. De afdeelingen s.torten de ontvangen contributiën in de kas 
van den Bond, onder aftrek van ten hoogste 6().% ten behoeve der 
afdeelingskas, en ~el in driemaandelijksche termijnen: op 15 April, 
·15 juli, 15 October en 15 januari. . . 

Over de contributie der verspreide leden wordt halfjaarlijks door den 
Bondspenningmeester met verhooging der inningskosten beschikt in 
de maanden januari en juli; de opgaaf van het bedrag hunner contributie 
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geschiedt aan den Bandspenningmec-ster, terwijl bij twijfel aan de juist
heid der .opgave, het Bandsbestuur de cantributie vqar dat lid vaststelt. 

Bij taetreding als lid is men cantributie verschuldigd . .over de laapende 
maand af het laapende halfjaar, naar de .onderscheiding, vaar afdeelings
leden en verspreide leden gemaakt. Over de cantributie der verspreide 
leden wardt niet vraeger dan een maand na hun taetreden beschikt. 

ART. 28. 

Vaar het geval de echtgenaat(e) van een gehuwd lid zich eveneens wil 
aansluiten'bij den Band, betaald hij (zij) eene cantributie, waarvan het 
bedrag daar hem (haar) zelf wardt bepaald. 

In gevallen van min- af anvermagen hebben de afdeelingsbesturen ten 
.opzichte van afdeelingsleden, en heeft het Bandsbestuur ten .opzichte 
van verspreide leden, het recht, de cantributie te verlagen af kwijt te 
scheldenl Aan vaarmelde besturen wardt de beaardeeling dezer gevallen 
.overgelaten. 

ART. 29. 
De verplichting tat cantributiebetaling haudt .op aan. het einde van 

den termijn, waarin het lidmaatschap eindigt, tenzij nag geen derde van 
dien termijn ver/aapen is. In dat geval behaeft daaraver geen cantributie 
betaald te warden. 

Bondsvergadering, 
ART.30. 

De jaarlijksche Bandsvergadering wardt in den regel .op Hemelvaarts
dag gehauden, ter pfaatse daar de varige jaarvergadering vastgesteld. 

In het jaar eener Kamerverkiezing wardt zij vraeger gehauden, des
gewenscht aan het einde van het varige jaar. 

ART.3l. 
Behalve het daaramtrent in de Statuten en dit Reglement bepaalde, 

plaatst het Bandsbestuur .op de Agenda eener Algemeene Vergactering 
alle vaarstellen welke bij zijn secretaris zijn ingediend vóór een daar het 
Bandsbestuur telken jare te bepalen en ten minste vrer weken te varen 
aan te kandigen datum, die minstens 2 maanden vóór dien der Bands~ 
vergadering maet zijn. 

Buiten het Bandsbestuur zijn tat het indienen vari vaarstellen vaar 
een Algemeene Vergadering, alsaak 'van amendementen .op ingediende 
vaarstellen bevaegd: 

een Afdeeling, 
een Verkiezingsfederatie, 
een daar de Bandsvergadering af het Bandsbestuur benaemde Cammissie, 
elk lid van het Bandsbestuur, 
een Kamerlid, tevens bandslid, 
een Bandslid. 
Vaarstellen, ingediend daar minder dan zes gewane Bandsledell, kamen 

slechts in behandeling, indien dit daar het Bandsbestuur af een afdee
lingsafgevaardigde wardt ve.rlangd. Zij warden daartae oak .op den be
schrijvingsbrief geplaatst. 

ART. 32. 
Ingekamen vaarstellen en vraagpunten vaar een Algemeene Vergade

ring warden, tenzij het Bandsbestuur dit angewenscht acht, zaa spaedig 
magelijk in het Orgaan apgenamen. ' 
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'Het Bandsbestuur is bevaegd bij de vaarstellen prae-advies te geven. 
De Algemeene Vergadering is bevaegd, de punten der Agenda in andere 

volgorde te behandelen, dan daar het Bandsbestuur is vastgesteld. 

ART. 33. 

Minstens zes weken vóór de Bandsvergadering zendt het Bandsbestuur 
de Agenda aan de leden tae. . 

Wanneer dit niet daor het Orgaan geschiedt, kan hiervaor van de 
tusschenkomst der afdeelingsbesturen warden gebruik gemaakt, die 
gehauden zijn, de agenda's ten spaedigste aan haar leden doar te zenden. 

Amendementen, minstens 3 weken vóór de Bandsvergadering inge
diend, warden .op dezelfde wijze aan de leden meegedeeld, en ter Bands
vergadering behandeld. ' 

Later ingekamen amendementen warden met gaedvinden van het 
'Bandsbestuur in' behandeling genamen . 

Verklaart 'dit zich er tegen, dan heeft de vaarsteller Van het amende
ment beraep .op de vergadering. Indien de meerderheid der aanwezige 
Bandsleden zich daartegen verklaart,. kamt het amendement niet in 
behandeling •. 

ART. 34._, 

De vaarbereiding van de Bandsvergadering is vaar rekening van den 
Band .opgedragen aan de afdeeling, die gevestigd is ter plaatse, waar de 
vergadering zal gehauden warden. 

De .ontvangende afdeeling benaemt twee maanden vóór de vergadering 
uit hare leden een cammissie,die met de regeling wardt belast en vaar 
heel den duur van de Bandsvergadering zitting haudt als regelingsbureau. 

-ART. 35. 

,,·De afgevaardigden warden gekaze'n in de ledenvergadering hunner 
afdeeling. Zij kamen ter Bandsvergadering vaarzien van een daar den 
vaarzitter en den secretaris hunner afdeeling geteekenden gelaafsbrief, 
die een .op hun naam gestelde valrnacht tat vertegenwaardiging bevatten 
maet met een opgave" van.,het aantal stemmen, dat zij valgens art. 38 
gerechtigd zijn uit te ,brengen. Dezegelaafsbrieven warden vóór den 
aanvang van de, vergadering in .ontvangst genam.en en anderzacht daar 
het regelingsbureau. Geeft de Bandsadministratie een ander ledental 
aan, dan geldt het kleinste cijfer. 

ART. 36. '" 

De huishaudelijke' Bandsvergadering is alleen taegankelijk vaar Bands
leden en vaar de Pers. In bijzandere gevallen kan het Bandsbestuur aan 
de Pers den taegang .ontZeggen. 

ART. 37. 

Iedere afdeeling brengt daar middel van. haar afgevaardigde zaaveel 
stemmen uit als zij leden telt. Als grandslag vaar de berekening van 
het aantal uit te brengen stemmen geldt het ledental .op den laatsten dag 
van het varig kwartaal. Vaar inmiddels gevarmde afdeeIingen wardt als 
grands lag aangenamen het aantal leden, dat zij bij haar oprichting 
hadden. ' 

Verspreide leden hebben ieder één,stem. ' 
13 



ART. 38. 

De discussiën op de Bondsvergaderingen zijn vrij. Echter is de voor
zitter niet verplicht, denzelfden persoon in denzelfden termijn meer dan 
éénmaal het woord te geven. 

Voorstellen tot sluit.ing van' het debat over een bepaald onderwerp 
worden onmiddellijk in stemming gebracht. Slechts kan hij, die 't voor
stel, dat in bespreking is, indiende en het Bondsbestuur met een enkel 
woord melden, of zij dit gewenscht achten. Bij deze stemmingen hebben 
alle aanwezige Bondsleden één stem, evenals dit het geval is wanneer 
gestemd wordt over de toelating van te laat ingediende voorstellen, 

, ART. 39. 

Voor zoover in de Statuten of dit Reglement niet is anders bepaald, 
wor<~en alle Ibesluiten genomen met volstrekte meerderheid der uitge-
brachte geldige stemmen. ' ' 

Over personen wordt met gesloten briefjes gestemd, over zaken in 
den regel mondeling of met handopsteken. 

Bij staking van stemmen geschiedt de herstemming bij het referendum. 
Kan de beslissing hierop echter niet wachten, dan beslist het lot, indien 
het personen betreft, terWijl indien het een voorstel aangaat, dit geacht 
wordt, verworpen te zijn. ' 

ART. 40. 

De kosten eener Bon<àsvergadering komen ten laste der Bondskas, 
behalve de reis- en verblijfkosten der afgevaardigden van afdeelingen 
en verkiezingsfederati ën. Deze afgevaardigden kunnen bedoelde on
kosten in rekening brengen aan de lichamen die hen afvaardigden. 

ART. 41. 
Zoo spoedig mogelijk na een Bondsvergadering wordt het verslag 

daarvan in het Orgaan geplaatst. Tot het einde der maand, volgende 
op die, waarin het laatste gedeelte ervan geplaatst is, bestaat' gelegenheid 
bezwaren tegen het verslag bij het Bondsbestuur in te dienen. 

Zoo spoedig mogelijk na genoemden termijn ~endt dit de ontvangen 
bezwaren met de notulen der algemeene vergadering, tenzij deze gelijk
luidend zijn met het in het Orgaan opgenomen verslag, aan een daartoe 
door de Bondsvergadering uit haar midden benoemde Notulen-Commissie, 
die ter eerstvolgende Bondsvergadering rapport uitbrengt. 

Referendum. 
ART. 42. 

Alle besluiten en uitspraken eener Bondsvergadering, voor zoover die 
verder' strekken dan die vergadering zelve worden onderworpen aan 
een referendum, waartoe alle leden gerechtigd zijn, deel te n'emen, voor 
zoover zij op den dag der bondsvergadering definitief als lid waren in
geschreven en sedert niet als zoodanig hebben bedankt. 

Het Bondsbestuur is bevoegd, op dezelfde wijze ook over andere punten 
de zienswijze of de beslissing der leden te vragen. 

ART. 43. 

Het referendumbiljet met stembriefje wordt aan, de Bondsleden, 
zoo mogelijk door tusschenkomst der afdeelingsbesturen toegezonden. 
Op het referendumbiljet wordt duidelijk aangegeven waarover gestemd 
moet worden. Verwijzing naar het Bondsorgaan of a~der stuk, dat niet 
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langer dan drie maanden te voren aan de leden werd toegezonden~ is 
daarbij geoorloofd. 

De stembriefjes, waarop gestemd wordt door een der woorden "voor" 
en "tegen" ("ja" en "neen") ,door te halen, worden in een envelop, als 
bedoeld in art. 22 rechtstreeks of door bemiddeling van de afdeelings
besturen vóór ,een door het Bondsbestuur te bepalen datum aan den 
Bondssecretaris ingezonden. Deze datum moet zoodanig gekozen zijn, 
dat ,de Bondsleden ten minstee,en week tijd hebben voor het invulleN 
van het stembriefje. 

Stembriefjes, waarop niets of alles is doorgehaald, worden als blanco-
stemmen beschouwd. ' 

Verkiezings-organisatie. 
. ART. 44. 

De leiding der politieke Verkiezingen berust bij het Bondsbestuur, 
dat hierin wordt bijgestaan door den Verkiezingsraad. 

De Verkiezingsraad bestaat uit de' afgeyaardigden der Verkiezings
federaties, aangevuld .met de led,en van het' Bondsbestuur en van de 
Commis8Ïe van Redactie, voor zoover zij geen afgevaard~gden zijn. 

Elk federatiebestuur wijst als lid van den- Verkiezingsraad een Bonds
lid uit haar kieskring, bij voorkeur uit haar midden, aan. De leden van 
den Verkiezingsraad treden tegelijk af met de federatiebesturen. 

Bij tusschentijds aftreden wordt ten spoedigste in de vacature voorzien. 
De Verkiezingsraad kiest zijn eigen bestuur, bestaande uit drie of vijf 

'personen, waarvan de meerderheid lid van het Bondsbestuur is. 

ART. 45. 

In elk der kieskringen, waarin het land bij de wet verdeeld is, voor
zoover daarin een afdeeling gevestigd is of meer dan' tien verspreide 
leden wonen., vormen ,alle Bond,sleden in die kieskri.ng een verkiezings
federatie. Elke federatie heeft haar ,eigen bestuur, bestaande, uit mine 
stens 3 personen. 

Indien het gebied van een kieskring eyen groot "is of kleiner dan de ' 
gelijknamige afdeeling, is het afdeelingsbestuur tevens federatiebestuur. 
, Indien het gebied van een 'kieskring één afdeeling bevat, benevens een 
aantal verspreide leden, te zamen minstens 1110 van dat der afdeeling, 
bestaat.het federatiebestuur uit leden dier afdeeling en ten minste één 
der verspreide leden. De benoeming van de(n) laatste geschiedt door de 
verspreide leden zelf. Bij gebreke vaneen beslissing geschiedt de be
noeming door het afdeelingsbestuur. De benoeming der eerste geschiedt 
door de afdeeling. 

Indien het gebied van een kieskring zich over meer dan één afdeeling 
uitstrekt, ,benoemt elk dezer afdeelingen minstens een harer leden in 
het federatiebestuur, waarin zoo mogelijk ook een of meer der verspreide 
leden, is opgenomen. Bij gebreke van een beslissing geschiedt de benoeming 
of aanvulling door het bondsbestuur. 

De leden van een federatiebestuur hebben vier jaaF zitting. Zij treden 
, af in de maand Augustus van het jaar, voorafgaaNde aan een periodieke 
Kamerverkiezing. en zijn terstond herkiesbaar. . 

Tusschentijdsche vacatures worden ten. spoedigste aangevuld. 

ART. 46. 

De kosten, verbonden aan het deelnemen aan de. politieke Ver.kie
zingen worden gedragen door den Verkiezingsraad, en bestreden door 
vaste bijdragen en giften van bONdsleden en geestverwanten. 
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De bondsleden betalen voor dit doel ten minste 10 d. per 3 maanden, 
onverminderd wat ten behoeve eener bepaalde verkiezing mocht zijn 
vastgesteld. . . 

Deze bijdragen worden betaald aan de afdeelingsb~turen door de af
deelingsleden, aan de federatiebesturen door de verspreide leden in een 
federatie, aan den Verkiezingsraad dool' de overige verspreide leden. 

De afdeelingsbesturen zenden de ontvangen bijdragen aan het einde 
van ieder kwartaal aan het federatiebestuur. De federatiebesturen zenden 
ieder halfjaar de ontvangen bijdragen, onder aftrek hunner noodzakelijke 
uitgaven, aan den penningmeester van den Verkiezingsraad. 

Het beheer van den penningmeester van den Verkiezingsraad wordt 
op dezelfde wijze en door dezelfde personen gecontroleerd als dat van 
den Bondspenningmeester ; dat van de federatiebesturen door den Ver
kiezingsraad. 

Overdracht uit de Bondskas in de Verkiezingskas of omgekeerd kan 
slechts geschieden ingevolge besluit der Bondsvergadering. 

ART. 47. 

De Verkiezingsraad zorgt ervoor, dat bij ieqere Kamerverkiezing in 
zooveel mogelijk kieskringen een candidatenlijst wordt ingediend, waarop 
dezelfde· bondsleden in dezelfde volgorde. voorkomen. . 

Het Bondsbestuur stelt tijdig alle Bondsleden in de gelegenheid, can
didaten te noemen en bij wijze van referendum hun aantal en volgord~ 

. aan te geven. Overeenkomstig deze uitspraak stelt de Verkiezingsraad 
de candidatenlijst(en) vast. 

Indien de Bondsvergadering besluit, in het geheel. twee of meer can
didatenlijsten in te dienen, draagt het bestuur van den Verkiezingsraad 
zorg voor een behooïlijke verbinding dier lijsten. 

ART. 48. 

De Verkiezingsraad vergadert zoo dikwijls zijn bestuur of het Bonds
bestuur dit wenscht, of drie Verkiezingsfederaties dit aanvragen onder 
vermelding van het te behandelen onderwerp. 

Het bestuur van den Verkiezingsraad vergadert zoo dikwijis dit noodig 
wordt geacht door den Voorzitter of twee ~ndere leden van dat bestuur. 

ART. 49. , 
De kosten van verkiezingsraadvergaderingen" komen ten laste van 

den Verkiezingsraad, met uitzondering van de reis- en verblijfkosten 
der Bondsbestuursleden, die geen afgevaardigden zijn. Dezekuimen hun 
onkosten ten laste der Bondskas brengen. 

De kosten der bestuursvergaderingen van den Verkiezingsraad kome,n 
alleen ten laste van dezen als het uitsluitend zoodanige vergaderingen 
zijn. Bij gecombineerde vergadering met het Bondsbestuur of Bagelijksch 
Bestuur komen de reis- en verblijfkosten der Bondsbestuursleden ten 
laste der Bondskas. 

ART. 50. 

Elk lid van den Verkiezingsraad, dat ter vergadering aanwezig is, 
heeft één stem. Wanneer er advies moet gegeven wOFden aan het Bonds
bestuur, stemmen zijn leden niet mee. 

ART. 5l. 

Aan het einde van ieder kalenderjaar brengt het Bestuur van den 
Verkiezingsraad aan het Bondsbestuur verslag uit over den topstand, 
de werkzaamheden en het geldelijk beheer van den Verkiezingsraad. 
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ART. 52. 

Het Bondsbestuur is bevoegd, het bestuur van den Verkiezingsraad 
te schorsen, en dan verplicht, zelf het werk van dat ·bestuur ter hand te 
nemen. / 

. ART. 53. 

Bondsleden, die in een anderen kieskring wonen dan de afdeeling is 
waar zij als lid staan ingeschreven, kunnen indien zij dit wenschen en 
met goedvinden van het betrokken federatiebestuur aan de verkiezings
actie van hun afdeeling hun medewerking verleenen, met name wat 
betreft dein art. 47 bedoelde verplichte bijdrage. , 

In het andere geval worden zij ten aanzien der verkiezingsorganisatie 
als verspreide leden beschouwd. 

Geschriften. 
ART. 54. 

Het Bondsbestuur heeft het recht, geschriften uit te geven. Periodieke 
geschriften w:orden niet uitgegeven dan nadat hiertoe door de Algemeene 
Vergadering is besloten. 

Afdeelingen of leden, die geschriften wenschen uit te geven op naam 
van Bond of Afdeeling, hebben daartoe de goedkeuring van het Bonds-
bestuur noodig. ' 

ART. 55 . 
. De Bond geeft een Orgaan uit, waarvan de periodiciteit en de abonne

mentsprijs worden vastgesteld door de Bondsvergadering. Het Bonds
bestuur is bevoegd, het Orgaan mindere malen tè doen verschijnen en 
den abonnementsprijs te verhoogen. 

ART. 56. 

De redactie van .het Orgaan bestaat uit drie Bondsleden; zij treden 
jaaliJijks af -en zijn terstond herkiesbaar. De verkiezing geschiedttege
lijkertijd met en op dezelfde wijze als die voor. leden van het Bonds
bestu1;lr. Elk bondslid en elke afdeeling heeH het recht; voor elke. plaats 
een candidaat op te geven. Nieuwe redactieleden nemen de plaatsen 
hunner voorgangers in zoodra het referendum hun benoeming heeft 
oekrachtigd. . 

De werkzaamheden worden onderling verdeeld. 

ART. 57. 
De redactie van het Orgaan staat tegenover den Bond onder controle 

van het Bondsbestuur; dat het recht heeft, een of meer der redactie
leden te schorsen, wanneer het dit in het belang van den Bond nood
zakelijk acht. 

ART. 58. 

Bij een vacature in de redactie benoemt het Bondsbestuur uit de Bonds
leden een tijdelijk redactielid, doch is hiertoe niet verplicht, wanneer de 
andere redactieleden dit onnoodig achten. 

ART. 59. 

Elk der rèdactielcden is verantwoordelijk voor de door hem geschreven 
of opgenomen stukken, onverminderd de verantwoordelijkheidó der 
schrijvers. Wanneer de redactie in meerderheid bezwaar heeft, een in
gezonden artikel te plaatsen, wordt het teruggezonden aan den schrijver, 
die recht van beroep op de Commissie van Geschillen heeft. Stelt deze 
den schrijver in het gelijk, dan wordt dit bij de plaatsing vermeld. 
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ART. 60. 

De administratie van het Orgaan wordt gevoerd door een admini
strateur, jaarlijks door de Bondsvergadering ~n te wijzen. Bij tusschen
tijdsche vacature wordt door het Bondsbestuur daarin voorzien. 

ART. 61. 

In het begin van eI.k kwartaal beschikt de administrateur .over de 
abonnementsgelden. Hij is verantwoordelijk voor het ontvangen en 
uitgeven van alle gelden voor de exploitatie van het blad en voor eene 
richtige boekhouding van zijn beheer. Aan het Bondsbestuur en de com
missie, bedoeld in art. 20, verblijft het recht van controle over dit beheer. 

ART. 62. 

De administrateur zal slechts met goedvinden van het Bondsbestuur 
overeenkomsten kunnen áangaan met den drukker van het Orgaan. Hij 
heeft het recpt, prijzen van advertentiën vast te stellen in verhouding 
tot een door het Bondsbestuur aangegeven norm, die aan den kop 
van het blad wordt vermeld. Voorts is hij bevoegd, kosteloos abonne
menten uit te geven aan hen, die hiervoor in aanmerking komen. Hij 
zal eveneens een gratis abonnement verzekeren voor d.e vaste mede~ 
werkers van het Orgaan, door de redactie aan te wijzen, en voor hen, 
wier adres door de redactie wordt opgegeven als afzenders van ruil-
nummers. 

ART. 63. 

Het is den administrateur verboden, in het blad advertentiën op te 
nemen of te doen opnemen ter aanbeveling van pornografische lectuur, 
alcoholhoudende dranken of kwakzalversmiddelen. . 

Commissie van Geschillen. 
ART. 64. 

Ieder jaar wordt door de Bondsvergadering uit ·de gewone'leden een 
commissie van ·geschillen benoerrid; bestaande uit drie leden, die na hun 
aftreding niet terstond herkiesbaar zijn.. . 

Deze commissie is belast met het uitbrengen na gehouden ondérzoek 
van advies aan het Bondsbestuur en van rapport aan de Bondsvergade
ring omtrent alle geschillen, die betrekking hebben op toelating en roye
ment van leden of voortgevloeid zijn uit dl' toepassing van Statut~n en 
Reglementen. 

Overgangsbepalingen. 
ART. 65. 

De afdeelingen zijn gehouden binnen een half jaar, nadat dit Regle
ment is aangenomen, hun Reglement hiermede in overeenstemming te 
brengen. 
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