


Bond van Christen -Socialisten. 
STA TUT EN. 

Artikel 1. 

De nationale organisatie van hen, die, op positief 
christelijk standpunt staande, de socialistische denk
beelden zijn toegedaan, draagt den naam van .Bond 
van Christen=50cialisten". Zij wordt in deze statu
ten genoemd "De Bond". 

Het domicilie van den Bond is daar, waar het 
secretariaat gevestigd is. 

De Bond is opgericht 13 Juli 1907 voor den tijd van 
negen en twintig jaar. 

Artikel 2. 

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

"De Bond van Ohristen-Socialisten ·eischt van zijn 
"~eden als kenmerk van geestverwantschap het aan
"vaarden van de Apostolische geloofsbelijdenis. 

~Zijn leden erkennen, dat deze belijdenis verplich
"tin gen oplegt niet alleen voor het i'eligieus, maar ook 
"voor het maatschappelijk leven. 

"Daarom-
"ziende, hoe de tegenwoordige maatsch<:tppelijke 

;toestand een schande is voor de christenheid en in 
nstrijd met Gods geboden; 
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"ziende ook, hoe deze toestand het onafwijsbaar 
"gevolg is van het kapitalistisch stelsel, dat den grond 

_"en de productiemiddelen in het privaat bezit van 
"enkelen stelt en de overgroote massa van deze en
"kelen afhankelijk houdt, terwijl het concurrentiestel
"sel tot zedelijke en stoffelijke ellende voert; -

"verbinden de leden van den Bond zjch, hetkapi
"talistisch stelsel te bestrij den en de overwinning te 
"bevorderen van het socialisme, dat zich de organisa
"tie van arbeid ~n productie en een betere verdee
"ling der arbeidsproducten ten doel stelt en dit doel 
., bereiken wH door gemeenschappelijk bezit van grond 
"en productiemiddelen". 

Artikel 3. 

De Bond tracht zijn doel te bereiken door propa
ganda voor zijne beginselen met woord en geschrift 
en door voorts g:ebruik te maken van alle andere 
wettelijk en zedelijk geoorloofde middelen, die aan 
de bevordering V3.n dat doel kunnen dienstbaar wor-
den gemaakt. -

Artikel 4. 

Afdeelingen van den Bond kunnen in een gemeente 
of deel een er gemeente of in een combinatie van twee 
of meer aangrenzende gemeenten gevestigd zijn. D.e 
afdeelingen worden genoemd naar de plaats of de 
stadsw\ik, waarvoor ze zijn opgericht;. afdeelingen, 
wier ressort een kom van gemeenten bestrijkt, dra
gen den naam van de hoofdplaats in dat ressort. 

Bestaande organisatie's kunnen in gemeenten, 
waar nog géen afdeeling bestaat, zich doen inschrij· 
ven als afdeeling van den Bond; deze inschrij ving 
wordt beschouwd als een collectieve aanmelding vat:! 
al hare leden voor het lidmaatschap van den Bond. 
Zij behouden haar eigen naam, waar naast zij als 
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tweeden titel voeren dien van • Afdeeling van den 
Bond van Ohristen-Socialisten". 

Artikel 5. 

Een afdeeling bestaat uit minstens 6 leden. In 
bijzondere gevallen, die door het Bondsbestuur moe
ten beoordeeld worden, kan een afdeeling met minder 
dan 6 leden worden opgericht of blij ven voortbestaan. 

Artikel o. 
Afdeelingen, die handelen in strijd met de statu

ten of de besluiten van den Bond of die naar het 
oordeel van het Bondsbestuur zonder geldige redenen 
hare verplichtingen ten aanzien van den Bond niet 
nakomen, worden door het Bondsbestuur geschorst 
en, tenzij inmiddels door het vervallen der redenen 
de schorsing zij ingetrokken, op de eerstvolgende 
BQndsvergadering voorgedragen tot royement. Wordt 
aldaar zoodanige afdeeling niet geroyeerd, dan is 
daardoor de schorsing opgeheven. 

Artikel 7. 

De afdeelingen kunnen ieder tot het lidmaatschap 
toelaten, die instemming betuigt met het doel en 
streven van den Bond en den wensch tot toetreding 
aan haar heeft kenbaar gemaakt, minstens 18 jaar 
oud is, niet van het lidmaatschap is vervallen ver
klaard en nog geen lid is van een andere afdeeling. 

De wtjze van toelating wordt door de .afdeelingen 
bij huishoudelijk reglement geregeld. 

Artikel 8. 

Bewoners van plaatsen, waar geen afdeeling is ge· 
vestigd, geven zich voor het lidmaatschap op aan het 
Bondsbestuur, .dat hen kan inschrijven als verspreide 
leden. 
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Artikel 9. 

Zoodra in een gemeente of in meerdere aangren
zende gemeenten, die naar het oordeel van het Bonds
bestuur gezamenlijk zetel van een afdeeling· kunnen 
wezen, 6 verspreide leden aanwezig zijn, vereenigt 
het Bondsbestuur ze tot een afdeeling. 

Het Bondsbestuur beoordeelt, of er redenen zijn 
om de stichting eener afdeeling van verspreide leden. 
uit te stellen. 

Artikel 10. 

Leden, die in strijd handelen met de statuten, die 
de Bondsbesluiten niet eerbiedigen of wier gedrag 
den Bond benadeelt, worden van het lidmaatschap 
vervallen verklaard. Geroyeerde afdeelingsleden kun
nen niet weer tot het lidmaatschap worden toegela-

. ten dan na een door het Bondsbestuur goedgekeurde 
ballotage. 

Artikel 11. 

In hoogste instantie beslist de Bondsvergadering. 
Deze wordt minstens éénmaal per jaar gehouden 

in eene door de vorige vergad611.ng aangewezen plaats. 
Het Bondsbestuur kan te allen tijde een buitenge

wone BondsvergaderiIig of een spoed-referendum uit
schrijven. 

Wanneer minstens 1/3 der afdeelingen de bij eenroeping 
van een buitengewone Bondsvergadering wenschen, 
wordt hieraan door het Bondsbestuur voldaan. 

Artikel 12. 

De Bond wordt bestuurd en vertegenwoordigd dom 
een bestuur van 7 perS<lnen, door de algemeene Bons" 
vergadering uit de leden gekozen. 
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De leden van het Bondsbestuur hebben twee jaar 
zitting. Jeder jaar treden drie of vier leden volgens 
rooster af, die terstond herkiesbaar zijn. Niet herko
zen Bondsbestuurders houden zitting tot den 6en 
Zaterdag na de Jaarlijksche Bondsvergadering, op 
welken dag de nieuw gekozen bestuurders zitting 
nemen. 

Art, 13. 

Ieder jaar wordt door de Bondsvergadering uit de 
gewone leden een commissie van geschillen benoemd, 
bestaande uit drie leden, die na hun aftreding niet 

. t.erstond herkiesbaar zijn. 
Deze commissie is belast met het uitbrengen na 

gehouden onderzoek van advies aan het Bondsbestuur 
en van rappOlt aan de Bondsvergadering omtrent alle 
geschillen, die betrekking hebben op schorsing en 
royement van afdeelingen en leden of voortgevloeid 
zijn uit de toepassing der statuuts· en reglements
bepalingen. 

Artikel 14. 

Alle door de Bondsvergadering bij volstrekte meer
derheid van stemmen aangenomen voorstellen wor
den binnen 4 weken na de vergadering onderworpen 
aan het referendum der leden. Zij worden van kracht 
zoo zij door het referendum met betrekkelijke meer
derheid van stemmen zijn goedgekeurd. 

Artikel 15. 

De geldmiddelen van den Bond bestaan uit: 
(]j. contributiën van afdeelingen en verspreide leden;-
b. schenkingen en jaarlijksche bijdragen; 
c. andere baten- C 

De geldmiddelen worden beheerd door den Bonds
penningmeester onder toezicht van het Bondsbestuur 
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en een door de B.ondsvergad81ing te benoemen com
missie. 

Aliikel 10. 

Organisatie en werkwijze van den Bond worden 
in bijzonderheden geregeld door een huishoudelijk 
reglement, dat door de Bondsverg<l.dering met ge'ivone 
meerderheid van stemmen wordt vastgesteld en geen 
bepalingen mag. bevatten in strijd met deze statuten. 

Artikel 17. 

Wijziging van deze statuten kan te allen tijde 
geschieden door een gewone of buitengewone Bonds
vergadering, met dien verstande evenwel, dat het 
wijzigingsvoorstel, daarna aan het referendum onder
worpen, met minstens 2/3 van het aantal uitgebrachte 
geldige stemmen wordt goedgekeurd. 

Artikel 18. 

De Bond kan ontbonden worden, indien de op ver
zoek. van minstens 5 afdeelingen bijeengeroepen Bonds
vergadering met 2/3 der uitgebrachte geldige stemmen 
hiertoe besluit en het referendum der leden eveneens 
met 213 der uitgebrachte geldige stemmen dit besluit 
bekrachtigt. 

Over de bestemming der overblijvende zuivere baten 
beslist de vergadering, die de ontbinding goedkeurde, 
met inachtneming van het bepaalde bij art. 1702 B. W. 

Huishoudelijk Reglement. 
1. VAN DE AFDEELHWEN EN HARE LEDEN. 

Artikel 1. 

Heeft zich een afdeeling van den Bond gevormd 
of heeft eenige organisatie besloten, zich als zoodanig 
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te doen inschrijven, dan wordt hiervan onmiddellijk 
kennis gegeven aan het Bondsbestuur. 

Deze kennisgeving moet vergezeld gaan van een 
nauwkeurige opgave van namen en adressen der be
stuursleden, den wensch van toetreding tot den Bond 
en verklaring van instemming met de Statuten. 
Eveneens ontvangt de Bondssecretaris een alphabe
tische naamlijst der leden met vermelding van hunne 
adressen. 

Artikel 2. 

Iedere afdeeling is verplicht, binnen 4 weken na 
hare oprichting of aansluiting baar huishoudelijk. 
reglement in duplo ter goedkeuring aan het Bondsbe
stuur toe te zenden. Hetzelfde geschiedt na regIe· 
mentswijziging bij bestaande afdeelingen. 

Het huishoudelijk reglement eener afdeeling noch 
de daarin aangebracbte wijzigingen zijn geldig, alvo
rens zij de goedkeuring van het Bondsbestuur heb
ben verworven. Indien het Bondsbestuur weigert, 
zijne goedkeuring aan een reglement of reglements
wijziging te hechten, kan de betrokken afdeeling 
zich beroepen op de eerstvolgende Bondsvergadering. 

Artikel 3. 

Áan geschorste afdeulingen worden wel alle stukken, 
uitgaande van het Bondsbestuur toegezonden, doch 
zij mogen niet deelnemen aan eenigerlei stemming 
in den Bond noch voorstellen indienen ter behande
ling op de Bondsvergading. 

De Bondsvergadering, waarop bet voorstel van het 
Bondsbestuur tot haar royement in behandeling zal 
komen, mogen zij door haar afgevaardigde(n) doen 
bijwoneD. Deze afgevaardigde(n) heeft (hebben) het 
recht van discussie uitsluitend over het voorstel tot 
royeering der afdeeling. 

Wordt de schorsing door de Bondsvergadering op-
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geheven, dan treedt de afdeeling weer onmiddellijk 
in al hare rechten. 

Artikel 4. 

De afdeelingssecretarissen voeren de corresponden
tie met het Bondsbestuur. Zij zenden vóór 1 Janu
ari van elk jaar aan het Bondsbestuur een verslag 
van den toestand en de werkzaamheden hunner af
deeling en aan het begin van elk kalenderkwartaal 
een opgave van namen en adressen der in het voor
afgaande kwartaal nieuw toegetreden leden en opgave 
van de leden, die in het afgeloopen kwartaal de af
deeling hebben verlaten. 

Artikel 5. 

De afdeelingsleden, die zich vestigen op plaatsen, 
waar geen afdeeling bestaat, worden 'als verspreide 
leden ingeschreven; zij, die ziüh vestigen in een plaats, 
die zetel eener afdeeling is, worden als leden van die 
afdeeling overgeschreven, voor welke overschrijving 
de Bondssecretaris zoo spoedig mogelijk zorg draagt; 

Artikel o. 
Bij den aanvang van het lidmaatschap en telkens, 

als vernieuwing noodig is, ontvangt elk lid tegen 
betaling van 10 cent een lidmaatschapsboekje. 

Artikel 7. 

Indien eenig afdeelingslid zich schuldig maakt aan 
iets, dat volgens de tepalingen der statuten reden 
oplevert voor royment, dan kan zoodanig lid door de 
ledenvelgadeling der afdeeling van het lidmaatschap 
vervallen worden verklaard. In afwachting van den' 
uitspraak der afdeelingsvergadering kan het afdee
lingsbestuur zoo noodig zulk een lid in zijn lidmaat-
8vhap schorsen. Tegen de beslissing der afdeelings-
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vergadeIing hebben en de geroyeerde en het afdee
lingsbestuur recht van beroep op het Bondsbestuur, 
terwijl de Bondsvergadering in laatste instantie beslist. 

Artikel 7a. 

Onder de uitdrukking "niet eerbiedigen van de 
Bondsbesluiten", in artikel 10 der statuten genoemd, 
moet verstaan worden het niet nakomen van de zede
ltjke verplichting, die op elk lid van de Bondsorganisa
tie rust, om de wettig genomen besluiten van den 
Bond noch publiek tegen te werken, noch publiek 
af te keuren op zoodanige wijze, dat daardoor de 
uitvoering dier b3sluiten wvrJt b3ffi)eielijkt of de een
heid van de Bondsorganisatie er door in gevaar 
wordt gebracht. 

Il. VAN DE VERSPREIDE LEDEN. 

Artikel 8. 

Verspreide leden geven bij verandering van woon· 
plaats daarvan kennis aan den Bondssecretaris onder 

. o:pgave van het juiste nieuwe adres. Indien zij zich 
vestigen op een plaats, waar een afdeeling bestaat, 
geeft de Bondssecretaris hiervan kennis aan den 
secretaris der afdeeling, die hen als afdeelingsIeden 
inschrijft. 

Artikel ~. 

Verspreide leden, die handelen in strijd met de 
statuten en het reglement, de besluiten van den 

, Bond niet eerbiedigen of zonder (door het- Bondsbe
stuur te beoordeelen) geldige redenen hunne verplich
tingen ten aanzien van den Bond niet nakomen, 
worden door het Bondsbestuur geschort en aan de 
eerstvolgende Bondsvergadering ter royeeling voorge
dragen. 
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UI. VA:N DE BONDSVERGADERING. 

Artikel 10. 

Op iedere gewone jaarvergadering van den Bond 
worden de volgende werkzaamheden verricht: 

a. verkiezing van een nieuw Bondsbestuur; 
b. bepaling van de plaats, waar de volgende Bonds-

vergadering zal gehouden worden; , 
c. bespreking van het, reeds 6 weken van te voren 

l'ondgezonden jaarverslag van het Bondsbestuur om-, 
trent den arbeid zoowel van den Bond en de on der
deelen der Bondsorganisatie als van de vorige gewone 
Bondsvergadering ; 

d: bespreking van het door het Bondsbestuur uit
gebrachte en eveneens 6 weken van te voren rond
gezonden verslag omtrent het financiëel beheer; 

e. uitbrengen en bespreken van de rapporten der 
commissies, bedoeld in art. 13 St. en in art. 27 H. R. 
en benoeming van nieuwe commissies; 

f. behandeling van de voorstellen der afdeelingen 
en der verspreide leden en die van het Bondsbestuur; 

g. bespreking, zoo noodig, van vraagstukken, die 
in den loop des jaars in den Bond werden opgeworpen. 

Artikel 11. 

Aan de jaarlijksche Bondsvergadering kan een open
bare vergadering verbonden worden, waarin referaten 
worden gehouden over onderwerpen, voor de studie 
der afdeelingen van belang, of waarin een rede van 
propagandistische strekking wordt uitgesproken. 

Artikel 12. 

Afdeelingen en verspreide leden hebben het recht, 
voorstellen voor de Bondsvergadering in te dienen. 
Deze voorstellen moeten, om op de' eerstvolgende 
Bondsvergadering behandeld te kunnen worden, mins-
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tens 10 weken van te voren aan den Bondssecreta· 
ri1'\ zijn toegezonden. 

Artikel 13. 

Minstens 6 weken vóór de Bondsvergadering zendt 
de Bondssecretaris de be~chrijvingsbrief met de agenda 
aan de afdeelingen en de verspreide leden toe. 

De afdeelingsbesturen dragen er zorg voor, dat de 
afdeelingsleden onmiddellijk na de ontvangst met den 
inhoud van den beschrijvingsbrief en de agenda in 
kennis worden gesteld. 

Artikel 14. 

De Bondsvergadering bestaat uit h et Bondsbestuur, 
de afgevaardigderi der afdeelingen en de bij den Bond 
aangesloten leden. 

Ieder Bondslid heeft het recht van discussie. Het 
stemrecht wordt uitgeoefend door de afgevaardigden 
en de verspreide leden. 

Artikel 15, 

De afgevaardigden worden gekozen in de leden
vergadering eener afdeeling, minstens 8 dagen vóór 
de Bondsvergadering. Zij komen ter Bondsvergade

'ring, voorzien van een door den voorzitter en den 
secretaris hunner afdeeling geteekenden gelOOfsbrief, 
die een op hun naam gestelde volmacht tot verte
woordiging bevatten moet met een opgave van het 
aantal stemmen, dat zij gerechtigd zijn uit te bren
gen. Deze geloofsbrieven worden vóór den aanvang 
van de vergadering in ontvangst genomen en onder
zocht door het regelingsbureau. 

Artikel 16. ' 

Iedere afdeeling brengt door middel van haar afge
vaardigde(n) een op het ledental berustènd aantal 
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stemmen uit. Afdeelingen met 6-25 leden hebben 
ieder 1 stem, met 25-50 leden 2 stemmen, met 50-
100 leden 3 stemmen, terwijl voor elke 100 leden 
of gedeelte van 100 leden daarboven 1 stem meel' 
wordl toegekend. 

Als grondslag voor de berekening van het aantal 
uit te brengen stemmen geldt het ledental op 31 
December van het jaar, voorafgaande aan de Bonds
vergadering. Voor inmiddels gevormde afdeelingen 
wordt als grondslag genomen het aantal leden, dat 
zij aanstonds bij hare oprichting hadden. 

Verspreide leden hebben ieder Ik stem. 

Artikel 17. 

Ter Bondsvergadeling worden alfe beslissingen ge· 
nomen met volstrekte meerderheid van stemmen. 
Wordt bij eerste stemming geen meerderheid ver· 
kregen, dan heeft herstemming plaats. Bij staking 
van stemmen wordt, zoo de stemming over personen 
loopt, de oudste in jaren gekozen verklaard, terwijl 
wanneer ze over zaken gaat, het voorstel wordt ge
acht te zijn verworpen. 

Over personen wordt altoos schriftelijk, over zaken 
in den regel mondeling gestemd. Hoofdelijke stem
ming over zaken heeft plaats. indien een der afge
vaardigden dit verlangt. 

Artikel 18. 

De voorbereiding van de Bondsvergadering is voor 
rekening van den Bond opgedragen aan de afdeeling, 
die gevestigd is ter plaatse, waar de vergadering zal 
gehouden worden. 

De ontvangende afdeeling benoemt 10 weken V6ól: 
de vergadering uit hare leden een commissie, die met 
de regeling wordt belast en voor heel den duur van 
de Bondsvergadering zitting houdt als bureau. 

- 13-

Artikel 19. 

De huishoudelijke Bondsvergadering is ·alleen toe
gankelijk voor de bij den Bond aangesloten leden en 
voor de Pers. In bijzondere gevallen kan het Bonds
bestuur aan de Pers den toegang ontzeggen. 

Artikel 20. 

Het Bondsbestuur heeft het recht, ter inleiding van 
bepaalde voorstellen en vraagpunten Bondsleden uit 
te noodigen, daarover een inleiding te houden. 

Artikel 21 

De discussiën op de openbare Bondsvergaderingen 
zijn vrij. 

Artikel 22. 

Het referendum bestaat hierin, dat de Bondssecre· 
taris aan ieder afdeeling:;bestuur zooveel stembilletten 
toezendt als de afdeeling leden telt. De afdeelingsbe
sturen zorgen er 17001', dat deze billetten, door de 
leden ingevuld, uiterlijk 2 weken na de ontvangst 
aan den Bondssecretaris zijn teruggezonden. 

De verspreide leden ontvangen hun stembiljet 
rechtstreeks van den Bondssecretaris, wien zij het, 
~veneens 2 weken na ontvangst, ingevuld terugzenden. 

IV. VAN BET BONDSBESTUUR. 

Artikel 23. 

De leidi.ng van den Bond, het beheer der geldmid
G.€\Ien en bezittingen, de uitvoering van de Bondsbe-
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sluiten, de handhaving der statuten en reglementen 
is opgedragen aan het Bondsbestuur. '\ 

Artikel 24. 

Voor de verkiezing van het Bondsbestuur hel ben 
alle afdeelingen en verspreide leden recht van candi
daatstelling. De candidaten moeten opgegeven worden 
tegelijk met het indienen der voorstellen VOGr de 
de Bondsvergadering. Het Bondsbestuur werkt de 
opgaven om tot een alphabetische groslijst, die in de 
beschrijvingshrie~ wordt opgenomen en geplaatst op 
het stembiljet voor het referendum. 

BÏJ de stemming is de groslijst bindend. 
In een tusschentijdsche vacature wordt binnen 4, 

weken voorzien. 
De voorzitter, secretaris en penningmeester worden 

terstond in hun functiël1 door den Bond benoemd; 
voor het bezetten der overige functiën zorgt het 
Bondsbestuur. 

V. VAN DE GELDMIDDELEN. 

Artikel 25. 

. De afdeelingen heffen van hare leden een contri
butie van minsteIJs f 1,20 per jaar, te vol.doen ·in 
maandelÏJksche termijnen. 

Van de ontvangen contributiën storten de afdeelin
gen 25 % in de kas van den Bond. Het verschul
digde bedrag wordt in driemaandelijksche termijnen 
voldaan, t. w. op 15 April, 15 Juli, 15 October 
en 15 Januari. 

Artikel 26. 

De verspreide leden betalen een jaarlijksche ·con
tributie van. minstans f 1.25 of een halfjaarlijkscl1e 
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van minstens f 0.65, welke contributie komt ten bate 
van de Bondskas. 

De Bondspenningmeester beschikt over de jaar· 
lijksche contributiën in de maand Januari, over de 

. b.alfjaarlijksche in de maanden Januari en Juli. 

Artikel 27. 

Op ·elke Bondsvergadering wordt door het Bondsbe· 
stuur een uit 3 leden bestaande commissie van controle 
benoemd, die verplicht is het geheele jaar door toe
zicht uit te oefenen op het beheer der financiën, waar
van zij elke drie maanden verslag doet aan het Bonds
bestuur; aan het eind van het jaar de boeken van 
den Bondspenningmeester na te zien en op de vol
gende Bondsvergadering verslag uit te brengen van 
haar controle op het financiëel beheer, 

Deze commissie wordt benoemd l~it de leden der 
afdeeling, die de volgende Bondsvergadering ontvangt 

VI VAN DE WERKZAAMHEDEN. 

Artikel 28. 
De afdeelingen-beleggen, zoo mogelijk op vaste tijden, 
a. cursusvergaderingen ter geregelde behandeling 

van studie vorderende sociale onderwerpen; 
b. ledenvergaderingen met introductie, waarin soci

ale sCbriftbeschouwingen, voordrachten of lezingen 
gehouden worde!). ; 

. C'. openbare ver~aderingen terpropageering van de . 
beginselen van den Bond en ter voorlichting van het 
volk omtrent de belangrijkste sociale vraagstukken. 

Art. 29. 
Het Bondsbestuur geeft de door de afdeelingen ge

w-enschte leiding bij deze werkzaamheden en doet 
door daartoe bevoegde personen leid draden samen
stellen, die door de afdeelingen bij het behandelen 
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van sociale schriftbeschouwingen en sociaal-oe~~}flo 
mische vraagstukken kunnen gevolgd 'worden. 

Artikel 30. 

Voor de schriftelijke propaganda zorgt het Bonds-
bestuur. . 

Geen enkele afdeeling is gerechtigd, uitgaven te 
bezorgen, dan in overleg met het Rmdsbestuur, dat 
de uitgave moet goedkeuren. 

VII. SLOTBEPALING. 

Artikel 3I. 

In alle geschillen, die uit de toepassing van de 
voorschriften, in de statuten en in dit reglement ver
vat, mochten voortvloeien, beslist het Bondsbestuur, 
behoudens beroep op de Bondsvergadering. 

Artikel 32. 

Het Bondsbestuur is gemachtigd, in elk spoedeis
'Ûhend geval te handelen, onverminderd zijn verant
woordelijkheid aan de Bondsvergadering. 

Het Bestuur: 

JAN JANZE, Voorzitter. 
H. VAN DER LINDE, 2e Voorzitter. 
Mej. A. VAN DER VLIES, Secretaresse. 
F. VAN DER PERS, 2e Secretaris. 
G. J. TIEKER, Penningmeester, 
DAAN VAN DER ZEE. 
JAC OB VAN CAMPEN. 


