


UNION IST-EN.·L IG A. 
STATU TEN . 

. Naam,Zet~l cnD()cI. 
J 

..Artikell. De ver~enigingis genaamd:» Unionisten Liga«; 
yerkort .wordtzij in dezeStatuten aangeciuidaIs »Liga«. , ._ 

-2. De Liga heeft haar;hoofdzetel te IJmuideri'''14#<.uL#~ 
. ".3. ,In. alleplaatsen kunn(}n' de leden af~eclingi"n sticbten. 

" Art. Z. Bet.<;loelder Ligais: te bevorderelldatdeStaatiic:h 
voortdurend,doortastelid oi:lledig houde-met hetv.ctohoogen 
vim-het moreele-,gezondheids-enalgemeene welvaartspeil 

-der volken aan zijn bestuur. bnderworpen. De aalldeze sta~ 
tuten toegevoegde Beginselverldaring dienthaar alsleidiaad. 

_ . Mi<ldelcn.' . '--
_ Art. 3, De Liga trachtdit te bewerkstelligen' door: 
. a. het deeillemen aan verkiezingeuvoCir bestuurscollegcs ; 
b.het_ beleggen va:n' openbare en huishoudelijj{e vergade-

..ringen, -waarin haar streven wordt belicht;- ' , 
c.-- aanwending van andere' wettige micldelen.-

Samenstclling. 
Art. 4. De Liga bestaat uit-: 
a. gewone leden;' . 
b. begunstigers._ 
2. Leden van"de Liga kunnen zijn allen die van Neder

-landschenationaliteit en:.meerderjarigzijn. 
'~. '3.' Begunstigers' zijn. personen 'of Ii cham ell, welke - zon-

',der als' lid toete treden ~ een jaarlijksche- bijdrage betalcn 
of eeti schenking ineenS toekennen.Zij kunnen in de ver
gaderingender Liga mede beraadslagell, maar hebben daarin 
geen stemrecht. ., " 

- Elndiging van hct lidmaatschap. 
-Art. 5. Elk verband tusschen de ledeneil begunstigers 

en de 'Liga houdt op: . . . ,-
a., doorschriftelijke opzegging, op de wijze in. het huis-

houdelijk reglement vastgeste1d; . -
, b. door royeering wegenswanbetaling of door verrichtin-

gendie de Liga opzettelijk benadeelen. -, 

Loop van het vercenigingsjaar. 
Art. 6. Bet vereenigingsjaar looptoverecnkomstig 'het, 

kalenderjaar. .,' 
Geldmiddclen. 

Art. 7.' Degeldmiddelen der Liga bestaan uit: 
a. contributH!n; , 

. b._ . schenkingen en jaadijksche bijdragen; 
c. alle andere baten.' . 
De co.ntributie bedraagtf 1.- per jaa~ of zooveel meer 

als door de ledenzelf wonk bepaald~ . . 

" 



'St('mrethten andere zali(5Ii;' 
Art.8~ Hetsteinre~'lt cler leden, de vonning ,van afdec" 

lingenen de wijze vall' vertegen:woordiging dier afdeelingen 
op ,de algemeene vergadering,alsook deonderlinge verhouding 
der -Liga tot. hare onderdeelen wordt bij l~uishoildelijk Regle~ 
ment bepaald. . , ' ' 
" ' , Bestulll' ,(leI' 'Liga: 

" Art. 9. De leicliug uerLiga wordt ,toevertrouwd aan eeu 
CentraaL Bestu:ur., ,,', ,,', " ,',' 

,2. ,DitCentraal Bestuur wordt gevormd door 7 of meer 
door de, aIgemeene v-ergadering,te"kiezen leden. 
_ ,3. Een, lid uitelke afdeeling kan aIs buitengewoon lid 

'zitting nemen in, het Centraal Bestuur. Dit wordt llader bij 
'liuishbudelijkreglement_ geregeld. ' . 

4. De rechten en plicbten,alsmededewijze vanverkiezing 
, en aftreding der lcden van bet Centr-aalBestuur, worden bij. 
huishoudelijk_i"cglement bepaald. -,' " ' 

5. '. :_Het dagelijksch bestuurwordt gevonnd door 5 leden 
vauhet Centraal Bestuur, namelijk;: Ie en 2e voorzitter, Ie 
en 2e' secretaris en Ie penningmeester. De le voorzitter 12 
tevens voorzitter van hetdagelijkscb bestuur. 

Art. 10. De, taak ' van het. CentraaI Bestuur best;lat uit: 
a. de Liga in en buitenrechten te, vertegenwoordigen ; 
h. de, verdchtingen der Liga te leiden,; , 
c. te zorgen dat de grondbeginselen derLiga en haar 

program door de afdeeIingennageleefd worden. 
- ,Gcldelij-k'Behcer. ,', ' 

Art 11. Elk jaar voor Mei brengthetCentraal Bestuur 
in een Algemeene Vergadering verslagc uit over hetafgeloopen; , 
jaar, doetrekeiling en, verantwoording daarover en biedt den 
leden _ een 5egrooting van inkomsteil en uitgaven over het 
ingetreden vereenigingsjaar. ' ' 
, 2. Deze vergadering won;it voor verkiezingen benut en 

'wordt een ,Commissie voor het nazien cler rekening enver-
antwoording benoemd. ", .. 

Slotbepalingcn. 
Art. 12, De Liga wordt beschouwd tezijn opgericht op 

den 23enFebruari 1918, Zij is aangegaan voor den tijd van 
29 jaar en zes maanden.' -, -

Art. 13.. DeLiga kan· worden ontbonden door met s/, 
der uit te brengen stemmen, in een algemeene vergadering 

1 
-I 

.~, 

- .-~. 

i 

,~: 

_ ART. 16. -, 

De reden van het CentraaI Bestuur, de afgevaardigden der 
afdeeIingcn 'en die cler, aangesloten organisaties alleen, heb-
ben stemrecht. -

Door de afgevaardigden worclthoofclelijk gestemd. Zij 
brengen sIechts een stem uit. -
- Elke afde~1ingoforganisatiezal op ieclere 100'Ieden of 
gedeelte daarvaneen ' aflSevaarcllgde kunnen aanwijzen. 

,ART., 17. 
Het CelltraaI, R'estuur kondigt ,:.de algemeene vergaderi'ng 

aan door toezendingvan een oproepingsbiljet aandebetrokken 
onderdeelen' en aangesloten' orgaliisaties. 

, Dit biljet behelst, tijd,plaats en te, behandelen onderwer
pen en zal doorgaans minstens 28 dagen ,tevore:n worden 
verzonden. ' ' ' 

Mitsdit door het Centraal Bestuur wordt goedgekeurd, 
zullen de onderdeelen, uiterlijk4 dagen voor de vergadering, 
aanvulling der agenda:vciorsteHen, Wordt liierop ,do,orhet 
Centraal Bestuurafwijzend beschikt, dan kan geeischt worden, 
dat de vergadering claar-over zal besl,issen. 

ART; 18. 

Er zal gestemd en beraadslaagd 
de algemeen geldende gebruiken. 

Beheer: 
ART. 19. 

wordenovereenkomstig 

De secretaris brengt in de jaarlijksche a.Igemeene, verga
derillg verslag uit,' terwijl de penningmeester- rekening en 
veralltwoording van zijn beheer CIoet. De vergadering zal 3 

. leden aanwijzen voor' het nazien daarvan. 

I 

I daartoe te besluiten.' ,,' ,/J" , 

2. Bij eventueele ontbinding der Liga, bepaalt de, aIge- ',~', , ,I, " " ' ' , '.-
meene vergadering de best~mming van hare bezittingen..abo#".< eLI~ ~~ ~',-b4~ '~'4~70f~h) - ~ 

Art. 14. Tot verandenng der statuten, kan sIechts -::' i ' 
'behoudens de riadere Koninklijke goedkeuring -, in een"! 
algemeene ,vergadering, met meer dan 2/sder uitgebrachte I 
stemmen worden besloten. 
, Art. 15. In ,alle, niet in cle Statuten of in het Huish. Re- -I 
glement omschrevel1 gevallen, zal hetCentraal Bestuur bestissen. 

'l 
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. HUishoudelilkR,eglement 
. . d,er . 

U nionistenLiga 

Onclerdeelen. 
ART. l. 

Gewone leden kllnnen zich als.lid 
traalbestuur en in plaatsen waar deze 
afdeelil1gsbestuur. ,r 

J 

,f 
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ART. 7. 
De . 'r,eglementen 'waarnaar de kringen der' Liga worden 

bestuurd; moeten ,voldoen aan de voorschriften. van'Statuten 
en het Huishoudelijk Reglement der Liga en moeten ,door 
!let Centraalbestuur worden' goedgekeurd; de reglenienten 
der Provinciale kriugen, evelleens. Zij moeten echter door 
den Centralen-Provinciekring worden goedgekeurd. 

ART. 8. . 
De voorzitter of. cen ander daarvoor aangewezenbestuurs~ 

lid vall' clken Rijkskring maakt van rechtswegedeeluitvall 
htt Cei1traalbestuu~. 

ART. 9. 
M~ethd bevorderen van de oprichting van ollderdeelen 

en het volmaken der organisatie, zijn de Rijkskringen be
last. Zij zorgen oak voor' de naleving der reglementen. 

'C1>lltrll>iltH5n Cl1 bij<1ragen . . 
ART. 10. . .' 

Voor de niet bij een afdeeling del' Liga aangesloten leden 
. bedraagt decontril:lUtie ten minste f 1.- Het Cehtraalbestuur 
kan' hiervau dispensatie verleenen. 

De afdeelingen stellen zelf de contributiehulll1er leden vast. 
BegUllstigers zijn zij die ten minste f 10.- per jaar bijdragen. 

ART. ·1l. 
De onderdeelen dragen in' overleg met Celltraalbestuur 

een dee! der ontval1gen geldcn aan dat. besttl~r af. 
Als basis zal, zoo, de toestand dit ,toelaat, .213 de'r ,ont-

van~fiten worden genomen.· , 
, ART. 12. 

Het Centraalbestuur is bevoegd bijgeblekellnoodzakelijkbeid 
den onderdeelen geldelijk tegemoet te komen, of te. ontlasten. 

Bcdrijfsorgllllisatien. 
ART. 13. 

Bedrijfsorganisaties kunnell zich op .met bet Centraalbe
stuur overeengekomen voorwaarden bij de' Liga aallslliiten. 
Hunne afdeelingen zullell dit eveneens bij de plaatselijke 
,onderdeelen der Liga. kunnen doen; l:lUnue leden worden 
als gewone leden der Liga beschouwd. ' 

~lgemccnc vcrgadel'ing. 
ART.'14. ' 

De Uga zal eenmaal 's jaars ~ergaderen en verder telkens 
als het Centraalbestuur dit noodig, acht. . .. 

'Ook zal worden vergaderd zoodra: een Rijkskdngbestuur 
of 6 afdeelingen, met ,bpgave . der te behandelen, zaken,' dit 
schriftelijk verzoeken en wel binnen 45dagen ria ontvangst 
daarvan door het. Centraalbestuur. 

ART. 15. . 
De leden der Liga e;i van aile daarmede aangesloten or

ganisaties. worden tot de vergaderingen toegelateneu mogen 
mede beraadslagen. ': . 



VERKIEZINGSREGLEMENT· 
VOOR DE· 

TWEEDEI\AMER. 

A1<T. 1. 

De ondcrdeelen der Rijkskringen en de organisaties bij de , . . : ~ . , 

Liga aangesloten kunnen elk vaar 16 December van het jaar dat 

voorafgaat aan de verkfeii1lgen, schriftelijk opgave doen~ 
aan hetRijI<:skr.rngbestuur waaronder zij ressorteeren, vall 
persollen die zijgeschikt en gellegen achten -voor plaatsing 
op de candidatenlijst. 

,De Rijkskringbesturenstellen uit ditO!·' opgaven een col

Ieetief verslag samen en ~ij n gerechtigd zelf hieraan namell 
toe te voegen. 

'J 

ART. 2. 

De Rijkskringen zullen vaar Februari e'en vergadering be

Ieggen wa~ri~ zij elk eell groslijstvall15 nalllen bij stemming 
samenst,elIen en. deze onverwijIdaan het Centraalbestuur ter 
hancl stellen. 

'ART. 3. 

Ret ,. Centraalbestuurkomt vaar Maart bijeell, beoordeelt 

enwijzigt deontvallgen groslijsten in overIeg .met de Krillg
besturen; 

I 
b ! 

r 
I 

In Maart sieit bet Ceniraalbesf.uurvcor de Rijkskieskring-en 

voorloopige candidatellJijsten en· de. verbindingen overeen

komstig de kieswet'"asL Deze besluiten wordeD aan de be

sturen der' onderd'eeien ,ena~ngesIoten o~ganisaties bekelld 
gemaakL 

ART. 4. 

Voor den 16en April belegt het Centraalbest~ur een aI

gemeene vergadering waarin decandidatenlijsteil. en verbin
dingen -.door de Liga ~moetenword~h,:v.astgesteld. 

ART. 5. 

HetCentraalbestuur ne.emt .de :regeling der uitvoering op 
'zich el1 houdt toezicht claarop •. 

Aan ueRiikskringbesturen wordi: de indiening en het tot 
stand bn!ngen der verbindil)gen . toevertrouwd. 

A.RT.6. 

10; . De Rijkskringbesturen zorgen datdc candidatClllijsten 

door ten mInste 26 kiezers wordt OIlderteekend en aal1 d.e 
eischen der ·Kieswet beantwoordel1. 

20,. In overleg met het Centraalbestuur wijzen zij elkeen 

tot verbinding bevoegdpersoon aaii behevens.e~n eVentueelen 
plaatsvervanger. .. . ., ' 

30. Dat de. oiiderteekendebewilligingsbrievell der can

didaten, gelegaliseerd, iJgeleverd enbij de. candidatenlijsteil 

worden overgelegd. 

40. Dat op den. voorlaatsten Dinsdag van Mei op de 
voorgeschreven tijd en plaats, iedere lijstdoor een-.der onder

teekenaren persoonlijk ingeleverd. wordt met illachtneming 

der Kieswetvoorschriften. 

50. Dat de vastgestelde verbilldillgen, overeellkomstig de 

Kieswetsbepalingen. door de in 20. aal1gewe~engemachtjgden 
worden, tot stand gebracht. . 

Bet Centraalbestuur moet door de Rijkskril1gbest~ren in 

aIle hiermede in verb and staande handelingen worden gekend. 

ART. 7. 
Bij voorkomende afwijkingen van de Rijkskringbesturen 

is hetCentraalbestuur bcevoegd, in het .belangder' Liga, in 

te grijpen~ 
Li 
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ART. 8; 

·.'rO: een Rijkskririg, waarde Uga niet, of on vol do en de gee 
. ·orgalriseerd is,zal hetCentraalbestuur zich zooveel mogelijk 

~ddedaarin aangesloteuonderdeele~ of' l~den' verstaan, 

in zake opmaking en in diening . van de candidat~nlijst en 

handelend optredell. 

'ART.9. 

Bijev~ntuee[eontbiI)dillg der.2e Karner, ishet Celltraal- . 

bestuur bevoegd naar omstandighedende noodige regelingen 

te treffen. 

·Overgangsbep:dingcn. 

Het Centraalbestuur ,is bevoegd, alle handelingen In ver

baud met de verkiezing van 19] 8; op de wij~e te b~werk
stelligen die zij het meest in het belangder Liga acht, met 
afwijking van de bepalingenvan het verkiezingsreglement. 

Inalle gevaUe~ waarin door de reglementen nog niet is 

voorzien, is de beslissingaan het C,entraalbestuurovergelaten. 

Opmerliingen. 
- , .- . -

Zoowel het Huishoudelijk .Reglement alshet Kiesreglem~nt 

zijn te beschouwenals voorsch.riften van voodoopig kCirakter. 

Zij z.uIlen zoodra mogelijk, aan de lessen der practijkge-· 

toetst, wor.den her.zien en bijgewerkt. 


