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Statntendet Vereeniging; 

" A.'1isterdamS~he ". Newtrale 'Parl:liJIl, ,I 
gevestigd t e , 

,Antl.:rt e r daml. . 

, Na41:1en Zef. al. ..' I 
Artikel 1. De Yere~l1iging drnagt den naam'VE~n \;Am- , 

sterdfJ),'!lSChelelltrf.~leFattij~· en is geveatigdte knst'er.,. 

dam .. 

Doel • 

. Artikel 2.. Zi j h·eeft ten doel de b Hangen te 'b evor ., 

d61~~nvan den NeutraHIl1 middenstaridtn het, sttev~nder' 
,;,pal"tij ia,e'ene org~nisatiete YOl"men,die vereenigd,'allel11 

,die vel"meenen,dn,t bijde.behandeli,rtg val1 ied"l" Vl"Ei.tJ.gstvk, 

in de Geme,;mtemden,ihde Tweede. Ifur1EH"' del" 'Stntert-Gene~ 

rual,ili'de ProvinoHUeS"taten of i'n de Kruners van E:oop~ 
- "\ • I • 

handel,mot 

~'" 

Wat 

worden ~ overeenkomstig hat 

1ge1eLFlg. 7~~7:' 
de Gemeent e Amsterdam betreft,ishet streven 

'der Ver.eetligirlg, M,1" in de st.ad hat iTertiel",he't vreerndelin'" 

genverkeer e~dewelvEtart del" inCezai'.enen to d01311 toe ... 

Hmge wettigenweg,dit doel te 

no..n vetki ~Zingenvo or alle QIl@.:nPa,Oo: 

lich,tmez~j 

.E..!. hat uHgeven of s~lbsidi eenm van dag- ;v'Ieek-,en. 

andere bladenj .. 

c.het uitge'V~n of doen ttitgeven of vetl3pt'eiden van' 
-, '-'\' " I'" 

b r'och:u r esr en m... . Vlugschriften i . 

d. hot hOudenv!~n' pr9!Jaganda..:.vergaderingen ~ 



dag d(~r 9prichting .tot ean endertil5 ;December n~gentien 

hOl'lld~rd n~gent1eneh df.l.£1"rnn, telkens van Mn Januar1 t,ot. 

" ean~.p. dertif{Dec.enih~r. 

l!l~re-lr,den, Donat eu 1"6 en TJeden. 

Ar1;ikel.4. Do Vereenig1ng Peata-at uit. Eere .. ledel1l, 

Donateurs en g.~one Leden. 

}1)ere~eden zijn ~ji.J'., cU e als zoodf.i,nigmet minst ens· 

t-wee/d~rde van hat aa.ntaJ, uitgebracht ~ stemmen, or> voor

ate). varhat Bestuur,door de Algemeene 1'erga.c!-ering daartoe 

worden benoemd.Zij zijn tot gee1")erlei bijdrE\.ge verplicht. 

, Donat surs of' leden lUlnnen zijn Ilerat'men van mj,l1'flt enl;! 

achtU en .. jar'igen l~eftij d, ni3-amlOoze- 'of' cOnlP1anditM re 

vennootflchappen en recl:l'e,aperaoonl:tjld~eid bezittende ,vel"" 

een1gingen. -

De te petalen jaafl,ijksche contri1'JutiC del" dOnELteurs 

en leden, wordt ,ger~geld 'bij Hpi ahoudelijk Regll9ment, • 

. Bij de 'be~~ling 1,'Tordt ean Diploma, ui t.geraU:t,~ 

Om i~ls dona1;eur of gewoon lid del" V'ereeniGhlg vOQr ~ 

het. loopend Jo,aru,£l,ngenom';Hl te kunnen worden,moet e,en 

daf.l.riioe atrekkend 6chrif'telijk l!1er~Q"k worden ingadiend 

bi,) d~n eerston SecNtaria,m~t opgaAf' y.m na.am,l)eroe:p en 

.adres. De. aanvrager moet.. ~ichondI:H'v/erpen afm de 'bepa" 

lingen, oiirschre)ven' in hat· HUiaho1.;ldelijk Reglement. Hei'. 

Best,uur beslittt over de E.l.f.Hmeming. 

/ Het lifhnan:tachup del" Vo,rcH1n~giJ1:g verv(>\.lt do Or": 

a. overlij denj . 
..,-.... 

b,. opzeggingv66r llEln No~vem.her VUJl hetloopende 
,il: 

/' ~ - . ,jaarj t:2~ ~/ - ./~~. 

, ~ ,yel"vall~m .. verklaring door het Bes1Jn1.1r. 

Contriblltie is. over .het geheelel jaf,t,r verachl.lldigd,· 

onvel"schillig. wanriear dt, tOeltreding plll',aila heef't. 

Bij het. o:verl;i.jden ~mn Q.onateul"s of' leden,l1lijf't 

de contri'butie over het 100pende jaar voor het geheel 

verBGhuldigcl~ 

Art:tJtel 5 .De il1l],(:o)nsten der Vereen:l!ging beatEJ.nlt1) ui tf . 
I 

a..L.Bijdrag~n van Donataurs; 

E..!.. Cont rilmtit;nvan leden i 
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p .baten~voQrt,'vioeiende 'doot' het ui teeven van ,b'lfl,den' 

of brocllllrSSj 

..1!. Toeva,llige baten,als: entree's,er:fstellingen,l'egni 

ten,sChenkingen,~p zoo' vdort,a. 

'Bss't\:tlUr. ' , , r " " ' , " !5 
' 1I,I./IMl),t4~/~, fl.,' Art,ikBl 6. HetBestuvr bestaa.t ni,t hoogste,!?s le!f"le-

{iK. 'L,..1'11
}., " " " ,,' ,', '. '\:./ / 

~'l,lttlJ" ,t1.,den ,dieY'N,ederlander(en te Anlsterdfwoona,ChtJ!.€f./noeten 

~~. '7 z1jn> t a.ans in het b azlit TUn "Ua volle bu ree... en hr-

~~ gerschapsrechtel'll. 

',.,1

1

• '~()i"~' ~"r,"L",", 'k' ~.,e;",' ,eZnl, jo'" n'd'V:rrldienna dO
e

'
e
o}rl de AlgemeenaVBtgaderi ng ge]COZ~n en 

~ ~ ~ v 0 Onder-vo6rzitter)een aerate en twee~ 
"l' " 'i:J/!!l ~e Secreta-ds en' ean eerste en tweede Pen....ningmeeat,er. 

, 
'

.II',· ~ if/" Devo 0 rzi t tar en de e 6,.. t a a eo rat ari a of. hi;l o .. ~.-
IT},. sttmtenis,hun plan.tsvervangers,vertegenwoord igende 

Vereen:[ging in- en buitan rechten en teakenan aIle de 

Vereeni,ging b1ndende atukken. 

Jaarlijks trederi twae leden van het Bes't\,uur a:f, vol

gens een, bij Hui shoudeH,jk Reglemen~" t e nepa-Ien ·'roost er. 

Zij kunnen onmiddallijk worden herkozer!l. 
, 

Het Bestuur 1tl bela.st met de uH.voering der beslu:;li-

ten,door de Algemeene Yergadering genomen en met alles, 

wat het doel en de werkkring dar Yereen:liging bet ref"'1l,~ 

Geen a.Ide verbindt de Vereeniging,dan wanneer z,:r~j 

ondert eekend is door den Voordtt,er en den eenten Sec,", 

cretari 6 of bij on1l,at,eire,en:li e ,door f plaat averva-ngers. 

Het Bestuur is bevoe gd,open zljnde plaatJ6E'm in zijn 

midden"indienhet vemeent de Algemaene VergMledne; nie1l, 

te moet e nafwaeht en, Vl)orloopig Etan t e vullen~ ]]eJD derge ... 

lfjke aanvullingbehoeft de bakn'l.chtiginr; dar ael'1Jt.vol

ganda Algemeene yergader:liM'/.~:" 

De Best,ui~rsvargaderingen:,zoomede de werkzaamheden 

va.n i ede,r dar ledenvan het Beat:um·, worden geregeld bij 

het Huishoudelij':k Heglement. 

,Algemeene en Buit engewone Yerganeri ngel'h 

Artikel'7. Algemeene "ergE\.c1eril~gen \l't~rd"en gehouden 

te Amst~rl4'1nl en gepresideerddoor den YoorzHter,of hiji 
...... ,l>' VDl1i1It""~" " 

diena on1lsteriten:i6~door dl:ln Onder-voo'rziii.ter of den otl.d~.·· 



7-~'~;-~~'~'-'I~·"'·'· ~~,' ~~-'-' 
, stene p.er ~fI,nweZige Beet.l,1U reIeP-en. 

t. 

, ' 

I' De vergtl.deringen worde~ ui tgeschrevepl door den Voor .. 

f zitter ,inoverleg met deneerall.en Secretari 6 ~B{1it,enge .. 

. t wone' vargader;j,ngen vinden plaatat wanneerhet Beet,Hur 
Ji . J 'J W~ (/;-- Z:Ul~ noodig acht ()!ite~ mirste een/t1ende van'het fHm .. 

~
l .('v~ ,~~~ tall dohat.e~ra en leden van de Veraellieing,h~1Ut~e wanach ~ 
~T dtA-~y da.a.rto6,m·et opg~fl.f van het doel derve1"'gediel"ingen de 

,.--e1'~:..i!K~' ~ :pt1!1ten van behandel1ng,ur1.l1 den Voorzi.tter achr$ftelijlc 
I ,..r~/ffc 

or(~ hebben te kennen gegeven. w,V t1!/l In hot la.tat e geval wordt de vergaderJ.ng g .... houd." 

I 
I 
1 

I 

? ·u:1terlijk 'blnnen zea wakelll,nadat' het verzoek daalJ't.oe'bij 

. .. ~ (.1 J'l<l'll!~' den VoorzHt.er is i ngekomen. 
)1}, /V-

W 
i" Jaarlijlca V/ordt ,ultarlijlc in d. ma~d(Mf)da gawo-

ne Algemeene vergadaring gehouden, waar:lin, onder meelt",zE~l 

worden behandald: 

Ie. Het. veralag. van den Secreitart's ove ••. r het afgeloo

pen Vereenigingsjaar; 

213. Het velt":31a;g va.n den PenningIneest,er over hat-

galdelijk beheer; 

3e. Verslne; van dd COllit'l!l:isfliCl J h t')(1oemd in de vOJ:"ige 

Ja.a.rl:i.jk6cheAlgeme~ne Vergaderi!1g t:ot hat nazi 61'] en goed

k('mren vande ka/3 en de boeken Val.l den Pennil1lgme&s1Jarj 

413. Benoeming eaner' Commd.ssie van dria ledl}J.1l) tot 

het' nazi en en goedkeu ren van de kaa lim de 'bol~ken van den 

. Penningmeeat.ar; 

513. Verkiezing van.Bda1t;uursladen. 

Voo'G"'stellen'van dOJ'l!a.teurs of ledeJ.1ll moeten rn::tnst,ens 

f;l.cht dagen v.oor den dag der Vergl'l.deril1lg schriftelijk bij 

den Voorzitter worden ingedie~d. 

De oproepingen voor aIle Vergadaringen geachieden 

mi nat ens ,teetti~n dagen v56r den dftg del" ,rergadering, 

door Etankondiging,minstens Mnmaal,in minst.ens· MJID. dar 

te Amsterdam verachijnemde groote daglrladen" 

Ten mil'lsitevjer wekeJ.1ll .v66r de Ja.arUjlcsche Algemee

ne Vergqde1"'ing,moet de rek!3l11fllg en: verantvroord!ng en het· 

verslLlg van den Penningnl'eest e:r-,d.oor han, a.nn de in dH 

artiki31 bedoalde CommistJ:i.", worden voorgelcgd.,welkeharer-..· 



· . 
" : z.ijg.s.:ven)licht is,minstensiwea,weken v66r den d~~tnm dei'" 

Jaar'Hjks~he Algerneene .Vergadering,hare bevindingenfl.o,n 

het 1?estuul:"lnedet e deelen en ho.£l,r ,vers1ag in t e zenden •. 

Goedkeuring' van hat beheer VC\.r1 den ·li'enn~ngmeeat.el" 

dOQr de CommiSflie,strekt dazen an hat B6stuur tot 11011e .. 

digs de~harge over het afgeloopen Veret3l'11igingsja.~lf. 

J3iJ ve",:",l"l3chil van. meaning, tusschel'11 deComr)'l:t,saie en 

den Penningmeester of hat J3eat.ullr,besl1st de Jailrlijkache 

A1gemeen l) VergEj.dedl1g. 

St·(:Wlreoht •. 
, 

,~rtikel 8. Hat nsrnan va.n besl1,.li t en in de vergader:ILn~ 

gen, gesohi eclt btj gewone meerd6l"'heid van at ennnen del" ildn .. 

we~ige donate1Jrs en 113den, behoudens in het geval, hedoald 

bij artikel 9. . 

St emming over perSO!1l8n g~sch:t edt schrift elijk met; 

gesloten brtefjea,die over zaken,mol1lde1:Lne,;. Varkiszing 

bij acc1arnati I~ is geoorloofd, tenzij schrift aUjke at em .. 

ming varlangd wo rdtr~ 

Bij staking van at emmel'J, wordt 6t3l1 voor-at 131 geachit 

ta zijn verworpen. 

Elk donatem' of lid het}ft eon stem. Het stemreoht, 

.'11001' vennootachappen of vereenigingal'll ,wordil; uitgeoefend 

door d~Directeur od'.roorzitter~'W'Hke de vennootschE'~:P of' 

vareeni ging in recht an vert egsnY/oord.ig'lh 



I 
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gefdiguitgebrachb~ stemmen,tot het voortzeUen vr·m de 

Vereeniging veor een neiuwtijdVv.k. V£1.n. neg'en en twin1tig. 

jE~ren lea.n he61uiteno,I)(~hcmdens zoo.nood:i!.g 4erni;euwde sr-
• . '.: '<':"':;\\ \',: ,i,',,'\ '.', ,::\:, ':' ,\' " ,'. ',"' ;,1, • 

kenning hurer persoonl:l,ikneid, dOor' Ae,vOlget]s de wet" 

daan O(~ hevoegde maoht,. 
: ,I, 

Bij ontbinding del" Verreenigirlg:,~alde vergfJ.,derfng 

o V (H"gegF.ta.nen t 01:: welk do~l debezittingenzulJ.en worden 

a.angew6nd, behoudens de belX\lingel'n van a.rtikel 1702 en 

volgende van hat Btn""gedijk Wet.'boek. 

Huishoudelijk neglemenit~ 

ArtikellO. AIle onde1"werpen,Wtl.£l.rln l}iji de~e statutl,en 

niet is voorzien,worden geregeld hij Ruishondel:tjk RegIe

ment,dat door hat Beat-uUl' wordt: vast.gesteld en gewijzigd. 
. . 

Hetmag geent9 bepalingen bevattel'i!,welke met daze Statuten 

in strijd zijn. 

In geva.llen, I'{aa.rln, nooh door de Sta.tut en, nooh door 

het HuishoudeUjk Hegl('}men11, is vool"'zi(7n 1 zal door het Be .. 

. atuu1'" 1Nord·.;m besl:llst. 

Op dez,elfde wij ze zal worden £beaU st, over de et,rek

king van eenig ariiikel,hetzij van de Statut en of Vf~B hat 

Huishoudelijk Reglem.ent) indi en daaromtrent twijfel mocht 

rij z.en. 

. Aldus opgem£H1.kt; em vastgest aId in d e 

Algemeene Vergader±TIiIT. vEtn vijf (m 

twintig Januuri negentiet1l honderd 


