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Artlkel Vier. 

L De Vereeniging dro.agt den naam "Verbond van Aotu;ali~tenl1 
en is gevestigd te' 's,:,Gravenhage. 

.2. . Zij, is aangegaan rV'oor den tyd van negen en twintig jaren 
> en elf maand en, te rekenen vanaf den dag der oprichting, zyn 

,'\ :'c£'eh tweEl en tWintigsten Jan'tlari nagentien honderd drie en 
,. twintig. 

De V~reeniging stelt zich.ten doal: 
le in ruimen kring de gedaohte ingang te doen Tinden of 

te Tersterken
i
• dst de ware vrijheid voor de individu$ 

in een tijd a 13 deze. alleen bestaanbaar is by een 
kraohtig eenh60fdig bewind, op den grondslag van het 

".KoninGsohap van het huis van Oran~ e; en 2e de b estry
ding~n het byzonder van het ord~ntw~±ohtende streve 

der socialisten en hunner geestverwnnten. . 

L De Vereenigingtracht haar doel te' bereiken lange wettige 
weg, en wel door: 

a. het houden van byeenkomsten; 
b. het llitgaTert of dllen uitgeTon van gasohrifhn en 

periodieken; 
o. het voeren van mondelinge propaganda; 

en andere wettige midd~len, die aan het doel. bevorderlyk 
kunnen zyn. 

1.!~_.De Vereeniging ~kent lad.en, begunstigers en eereled.en. 
-. L.eden kunnen zyn alle:Nederlanders en Nederlandsohe onder

danen, die den leefllijdve.n 18 jaren Tervul« hebben .n in
stammen met het stre~en derVereeng1ng. 

Zy, die lid wensohen te worden, melden zioh daartoe met 
ju1st e opgave van naam en woonplaa.ts aan by den seoretaris 
van den Oentralen Rasd; het 114maa.tsoha.p brengt VaIn. reohts
wage ondetwerping made aan de statuten dar Vereeniging. 

In .de terat. daar0pTo1ge:ade vergadering van den Centr81Em Rae 
w9.rdt Glmtrent de 81 of ttiet toelatinp.; beslist. Men verliemt 
het lidmaatsohap dool"0Terlyden, opzegging of door l'oyement, 
krachtens. besluit van "den Oentral en Raad. 

3. Begunstigers kuunen personen (i)f instellingen, Z\Vil,l die de 
Tereeniging geldelyk steunen. Het b eg:m;Lstigersohap word t vel'
kregen en gaat .verlOren krachhns ean daartge strekkend beslt 
van den OentraLsa Raad. . t 

• Eereleden kunnen z~ personen. die z:!.Gh jegens de vel'eengir. 
'verdlenstelyk hebben gemaekt. Het eerelidmaatsohap wol'dt ver~ 
kregen en gaat verlol'en kra,ohtens een d$.artoe atrekkend be-
slui t van daR Oentralen Raad. , 

5. Stemger~ohtlgd zyn alle laden. die den leeftijd van een'en l 0'''''/ 1;-;,-'~.:r--->"7'·.""twintig jaren vervuld Hhebben. ." 

Art:tke~:*:n,. Dp' leid!ng dar Vel'eetli.iging berust by den Oentralen Haad. 
,Het d,agelyksch Bestuur 1'i,i'et-tegenwool'digt de vel'eeniging in en 
bUitet1rreohten. 

2. De Oentra1e Rasd kanhoogstens bestaan ui t vyftlen en minstE 
uit drie 1eden. 

3. DerCentrale Ra.sd ontslaat zyn leden en vult ziahzalf aan. 
4. In den Oentralen Read worden alle besluiten met meerde.heid 

van stemmen genomen; by het staken der stemmen besliat de VOOI 
z1 tt ere 

6. Laden van den Centralen Raad ~oeten me~ .. jj8a.rig en in het 
volle gen@t Van de burgerlyke reohten z_ ~.'\ 



\ 
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6. De C'entra~e .. Raa~ ,kias.t. een, V'oor.zitter, een seoretaris. 
een penningmeester en een dag.elyksahbestuur, wier be
noeming. zi ttingsduur. reahten. plioht.en en ontslag wordel 
g49regeld by HUishoudelyk Reglement. 

7. De Cen:brale R.aad kan~iezen eam tweede voorzi tter, een 
tweede searetarist een finanoieele vommissie t een oommissl 
VaH arbitrage, wier benoemlng, zittingsduur, reohten, 
pllchten en ontslagworden geregeld by liuishoudelyk Regle. 
mente . 

8. De Oentrale Raa.d komt by-een:,. 
a. by oproep door den voorzitter; 1 

b. by oproep cioor het dagelyksoh be stuur; . Mfi 
O. by opro9p door de fi~noieele oommiSSikl, t 
d .•. by oproep (].oor deoommissie .van,arbltr '8. ;1, 
e. by oproep door ~inst~ns twee4prde ged ~11 e Va.tl he1 

het: aantal leden van den Oent;r,~len R~a't-r 
f. op verzoek van minstens vyf ea twintig leden del' 

vereeniging.· . 
9. Do.or den Oentralen Rood mag by benoemingen alleen op 

persoonlyke gesohiktheid van de vaor de funotie in aau
m.erking komende persone:m.gelet wordell. 

1. ~ O.e~tra~e Ra.ad kan uit de eereleden een of meal' eere
V'eo rzi tters .benoemen. 

Artikel Zeven. .l ... Doo.r de.n Oentralen Eaad wordt een .1iuishoudelyk Reglemeni 
vastgesteld, dat geen bepalingen mag bevatten in stryd met 
daze .statuten en i~6udende alles wat van. huishoudelyke aal 
is. . . 

2. Dit Huishoudelyk Reglement is b,indend voor alle laden 
l)tH/I' tl~)!> der,.V'ereeniging • . 

.Artikal Aoht:-- "'''/1 ... I~ .. all.e. gevallep.,. waa.rin daze Statuten niet vClorzien, b~ 
. t-(pJ If]' S 1 i s t d. e 0 ell tr ale Raad. 

w,\ Artikel Negen.. ,1. De geldmiddelen der veree:niging b estaan ui t: 
a .• co~tributien ; 

Art ikel , Ti Em. •. 

b. gitten; 
o. sohenkingen ~n legaten; . 
d. andere inkometen en toevallige bat en. 

:t.~e gewone jaa.rlyksolle algemeene vergadering wordt ge
houden uiterlyk op 1 November. 

2. Ande~e algemeene Tergaderingen worden gehouden: 
a. kraohtensbes.luit van den Oentralen Rasd; 
b. op verzoe~v8n minstens twae derden V'an het aa~tal 

,leden del' vereeniging. 

In' 

3. De oproeplng V'oor algemeene vergaderingen gesohiedt doo: 
of·na.mens den Oentralen Raad t onder opg/.we V'armde plaats 
en tijd der vergadering. 

4. De algemeene vergadering beslui t omtrent alle aangelegel 
heden, die door,denOentralen Raad aan de algemeene verga· 
dering,ter beslissing ,worden voorgelegd. 

5.' De algeJ:D.eenevergsdering,:pe,emt alle .. beslui ten met meeral 
held van stemmen; behoudens het geval voorzien-xn-d~~W~~l 
!t.t1ma.~·a-~y .. tf:t'tSt1)epalingen ~ ,:By het. staken del' stenmen b esl: 
de voorzitter. . . . 

.- - , 

..lIlp,tjPepalingen. \1. !l'Qt wij :zi. ging dezEl.r S,tatuten, behoudens KOninkl.Yke Geed· 
. I II keuring, ka.n sleQhts worden bealoten llLHnl_,~~M..~,l;Qg 

.- ·~_ .• _~ ..• w'I>iI !!p! . ~ .."~~~~(=U~~~~ .... ~j~" w~rin tenminst~ .»...ae.M;t,4.Jt"..QJt:t:n 

Go~,'lekeUrd bl~?' ~ ~i~~lifl ) ~:hb~~~'~:~::f~:;!:~f~~"~~Q~~~~ii~~~ordeh be-
1': ~en 10' tt ,j, {J ~ I i met algemeeme stammen in eene daa.rtoe u1tdrukkelyk 

[11' If" hJ boke» J ; ~, ~roepen alg~meen.e ve~ga.dering; waarin tenminste twel 
\ ' ltll,9te'r van JtMt'liis, ~er stemgereohtigde laden tegenwl.iJordig zyn. 

IJ atn~Tt,\' de/I Mfni,'tM' L de. eerate. maa.l treden de ondergeteekendeps leden 
. ( Sec>fl(l>l.,.I;"N-llt' .. ;J,; f Oentralen Rood op. \ 

~ 


