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Artikel L 

Het Algerneen Democratisch Verbona is opgericht den 12en J'uni 
J.933. Het is gevestigd te 's-Gravenhage en is aangegaan voor den 
tljd van 29 jaren, te rekenen van den dag del' oprichting. 

V ERE E N I GIN G S J A A R 
Artikel 2. 

Het vereenigingsjaar loopt van 1 Januari tot en met 
31 December. 

DOE L EN l'iIIDJJELEH 

ArUkel 3. 

He t Verbona stel t zich ten doel de democratische beginselen 
in staat en Maatschapp~ in toepassing te bren~en, zooals die z~n 
voorgeschreven in zijn J3egin8elpJ:'ogl'amrna. 

Z~ tracht dit te bereiken '91ang8 wettigen weg en wel door: 
a. het oprichten van Afdeelingen; 
b. he t houden van vergadel'ingen enbjjeenlr.oms ten; 
c. het ui tgeven van een orgaan en andel'e geschriften; 
d. hat stellen van candidaten voor de verkiezing van leden in de 

vertegenwoordigende lic11a111en. 

LEDEN 

.Artikel 4. 

z~, die lid van het Verbona wenschen te worden, dienen zich 
daarvoor op te geven bjj het Hoofdbestuur of bjj 11eb Afdeelingsbe
stuur hunner wool'lplaats. 

Over de toelating tot het lidmaatschap beslist hat hoofd
bestuur, reap. afdeelingsl)estuur. 

J3ij afw~zing als lid heeft de afgewezene Techt van beroep oJ! 
de algerneene vergadering van het verl)ond, reap. van de afdeeling. 

Artikel 5. 

De leden betalen aen jaarl~ksche, bij Huish.Regl. te rege
len, oontributie. 

Artikel 6. 

Het lidmaatschap eindig't: 
a. door schrifteljjlc bedanken, hetgeen moei; plaats vinden v6ar 

den eersben Deoember van het loopende jaar; 
b. door overlijden; 
c. door wanbetaJ.ing; 
d. door ontzetting, door de algerneene vergadering van het ver

bond, res1)' van de afdeeling. 

GEL D MID DEL E N 
Artikel 7. 

De gelden, die het Verbond tel' bereiking van zijn doel 1100-
dig heeft, worden verkregen: 
a. wat betreft de gelden onder beheer van het Hoofdp,J;stuur 

(Algemee11e kas van het Verbond). r-
1. door het, in Art.S dezer atatuten bedoelde peroentage van 

de ontvangsten del' Afdeelingen, 
2. door vr~willige bijdragen, legaten, schenkingen, enz., 

wellee aan het Yerbond vermaakt z~n, 
3. door stortingen ingevolge art.l8 dezer atatuten. 
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b. wat batreft de gelden onder beheer del' Afdealingen: 
1. door jaal'lijlcsche oontributie, 
2. door vl'~willige b~dragen, legaten, sohenkingen, 8nz., 

welke aan een Afdeeling vermaak't zijn. 

Artikel 8. 

Van de bruto ontvangsten, vermeld in punt I en van de event. 
ren ten del' vrijwillige bijdragen enz., bedoeld in punt 2 S"lJb. b. 
van Art. 7, wordt door de Afdeelingen een jaarl~ks door de AIge
meene Vergadering vast te stellen peroentage afgestaan aan de kas 
van het Hoofdbestuur, te voldoenuiterlijk op I Mei van elk jaar. 
Dit bedrag wordt aangewend tel' bestrijding del' uitgaven van het 
Hoofdbestuur, zoomede voor het ver:Btrekken van subsidien aan 
noodlijdende Afdeelingen. 

H 0 0 F D B EST U U R 

Artikel 9. 

Hat Hoofdbestuur van het Verbond bestaat uit tenminste 
zeven meerderjarige leden, gelwzen in een lUgemeene Vergadering 
uit en door de leden. De benoeming van Voorzitter gesohiedt door 
de vergadaring, terwijl de overige bestuursleden lum functies 
onderling verdeelen. 

Het Hoofdbestuur vergadert minstens viermaal per jaar. 
Twee leden treden jaarlijks volgens rooster af, doch zijn 

terstond herkiesbaar. De dagal~ksche leiding berust b~ een dage
lijksoh bestuur, bestaande uit drie leden van hat Hoofdbestuur. 

De voorziening del' vacatures in het Hoofdbestuur geschiedt 
door de Algemeene Vergadering nit voordracht, opgemaakt door 
het Hoofdbestuur en uit de door de AfdeelingsbestUl"en aanhevolen 
personen. Elke Afdeeling zoowel als het Hoofdbestuur mag VOOl' 
iedel'e vaoatnre sleohts oen persoon aanbevelen~ De afdeelingen 
zenden daartoe tenminste een maand v60r den datum del' Algemeene 
Vergadering hare voordracht aan het Hoofdbestuur. 

Artikel 10. 

Het Hoofdbestuur vertegenwoordigt het Verbond in en buHen 
reohten. 

AIle stukken, het Verbond in reohten bindende, worden door 
den Voorzitter en den Seoretaris onderteekend. 

AIle stukken, het Verbond :f.inantieel bindenda, worden mede 
onderteekend door den Penningmeester. 

ALGEMEENE VERGADERINGEN 

Artikel 11. 

])e wetgevende maoht van het Verbond berust b~ de Algemeene 
Vergadering, samengesteld uit het Hoofdbestuur en de afgevaardig
den del' Afdeelingen. 

Artikel 12. 

De lUg. Vergadering staat onder leiding van den Voorzitter 
van het Hoofdbestuur of bij ontstentenis onder laiding van den 
Vice Voorzi tter of een del' oommissarissen, jaarlijks te Utreoht 
te houden in de maanc1 lV1ei. 

Ter bijwoning daarvan worden tenminste sen maand van te voren 
de a£'deelingen opgeroepen met opgaaf van de punt en van behande
ling. 

Artikel 13. 

Elke Afdeeling benoemt uit haar midden sen of meer afgevaar
digden tel' Alg. Vergadering, van welke benoeming 14 dagen voor 
den datum del' vergadering aan het Hoofdbestuur kennis moet worden 
gegeven. 
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ArUke1 14. 

De A1gemeene Vergadering dient: 
a. tot het behande1en van de vers1agen (leT afdee1ingen oveT het 

afge100pen jaar; 
b. in het voorzien in de vacatures in het Boofdbestuur; 
c. in het behande1en del' onderwerpen, die door het Hoofdbestuur 

en door de afdee1ingen aan de orde zijn geste1d, mits deze 
1aatste tenIhinste een maand tevoren tel' kennis van het Iloofd-
best~ur zijn geb:eacht. ' 

d. tot het af1eggen van rekening en verantwoording door het 
Hoofdbestuur. 

Artike1 15. 

AIle beslui ten del' Algemeene Vergadering worden bij vol
strekte meerderheid van stemmen genomen. Het aantal stemmen door 
iedere Afdeeling uit te brengen, wordt bepaald door het aantal 
harer leden volgens stand op 1 Januari aan de vergadel'ing voo:r<:f
gaande, in een nader in het Huish. Reglement te omschrijven ver
houding. De leden van het Hoofdbestuur stemmen hoofdelijlc. fHem
ming over personeh gesohiedt met gesloten ongeteekende briefjes, 
over zaken mondeling. Indien na hersternming de stemmen stali:en, 
beslist het lot. Bij staking van stemmen, na herstemming over za
ken, word t he 'I; voorstel geaoht te z1;in verworpen. 

Buitengewone Algemeene Vergaderingen worden gehouden zoo 
dikwijls het 1:[00f(1)estuur dit wenscl'leljjk acht, of indien zullm 
door tenminste 5 afdeelingen wordt aangevraagd onder opgaaf van 
de te behandelen, mi ts behoorlijk toegelichte ondel'werpen. Het 
HoofdlJestuur is gehouden eene door de Afdeelingen aangevraagde 
Bui tengewone Alg. Vergadering te beleggen ui terlijk binn€ln €len 
maand nadat de aanvraag is ingekomen, bij gebr€lke waarvall de 
Afdeelingen van welke de aanvraag is uitgegaan zelf bevoegd z:ijn 
de vergadering uit te sohrijven. Deze vergadering kan echter 
sleohts bindende besluiten nelllen, wanneer tenminste de helft 
der Afdeelingen vertegenwoordigd z:ijn. B~ ontstentenis van den 
Vool'zitter en de laden van het Hoofdbestuur die hem vol gens 
Art. 12 vervangen, wjjst deze vergadering een tjjdelijlce Yoorzi tter 
aan. 

13EHEER D E R GELDEN 

Artikel 16. 

Het ge1delijk beheer van het verbond berust bij den }'el1ning
meester en wordt gevoerd op de Wijze door het Hoofdbestuul' vast 
te stellen. 

Op de eerste aanvraag geeft hij aan de andere leden van het 
HoofdlJes tuur of aan de, in de volgende alinea genoemde, finan
tieele oommissie inzage van z:ijn boeken en van de kas. 

Het toezioht op dit beheer wordt opgedragen aan de uit 
2 leden bestaande, door het Hoofdbestuur ui t zijn midden aan 
te wijzen, ]'inantieele oommissie, welke ervoor waald, dat de 
gelden in overeenstemming met de statuten en het Huish. Regle
ment worden belegd en uitgegeven. 

Jaarlijks treedt ~~n lid van de oommissie af, doeh is dade
lijk herkiesbaar. 

o N T BIN DIN G 
Artikel 17. 

Van het voornemen tot ontbinding eener Afdeeling moet aan 
het Hoofdbestuur kennis worden gegeven tenminst€l drie maanden 
vo6rda'b een daartoe str€lkkend voorstel in de Afdeelingsvergade
ring behandeld wordt. Het Hoofdbestuur wordt tot bijwoning van 
deze vergadering uitgenoodigd en he€lft daarin een adviseerende 
stem. 



Artikel 18. 

Het Verbond lean_ niet tusschentljds worden ontbonden dan 
ls:rachtens een lJesluit genomen in een, tenminste een maand te
voren ui tslui tend daartoe bljeengeroepen, Bui tengewone- Algenleene 
Vergadering en met een meerderheid van minstens 2/3 del' uitge
l)rachte stemmen, ver"tegenwoordigende 3/4 van het aantal bestaail
de afdeelingen. 

Blj on"tbinding beslist het Hoofdbes"tuur, met inaohtname van 
Art.1702 van het Burger1ijk Wetboek, navereffening der sohulden 
en nadat de bezittingen van het Verbond te gelde zijn gemaakt, 
over de bestemming van het saldo. 

W IJ ZIG I N G D E R S TAT UTE N 

Artikel 19. 

Besluiten tot wijziging in deze statuten vereischen, om gel
dig te zijn, eene meerderheid van minstens 3/4 van het aantal 
tel' Alg. Yergadering uitgebraohte stemmen van de aldaar aanwe
zige afgevaardigden del' Afdeelingen. Leden van he t HoofdbestuUl_' 
stemmen hoofdelijk. 

De wijzigingen treden niet in werking alvorens de Koninklijke 
Goedkeux'ing daaro11'1s verkregen. 

H U ISH 0 U DEL IJ K REGLEMBLIT 

Artikel 20. 

Deze s tatuten worden aangevuld me teen Huishoudelijk Hegle
ment, waarvan de bepalingen niet in tegens-praak mogen zijn met 
die del' statuten. 

S LOT B EPA LIN G 

Artikel 21. 

In alle geva11en, vvaarin door deze statuten niet is voor
zien, lJeslist het Hoofc1bestuur bij meerderheid van stemmen. 

Van deze bes1issing bestaat beroep op de eerstvolgende 
Algemeene Vergadering: 

Aldus vastgeste1d in de Algemeene Vergadering 

tee den Haag op 12 J'uni 1933. 

Namens het Hoofdbestuur, 


