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STATUTEN
DER

VEREENIGING

VERBONO VAN ACTUALISTEN
~J:rjbie_.tse9!M-·

GEVESTIGD TE

_~

's~GRAVENHAGE.

Op deze Statuten hebben betrekking de KoninkliJke Besluiten van
IS December I923, No. 62 en 24 November I924 No. 3I.

ARTIKEL

1.

1. De Vereeniging draagt den naam: Verbond van
Actualisten, en is gevestigd te's-Gravenhage.
2. Zij is' aangegaan voor den tijd van negen-en-twintig
jaren en elf maanden, te rekenen van af den dag der
oprichting, zijnde twee-en-twintig Januari negentien honderd drie·en-twintig.
ARTIKEL

II.

I De Vereeniging stelt zich ten doel:
10. in ruimen kring de gedachte in gang te doell vinden
of te versterken, dat de ware vrijheid voor de individuen
in een tijd als dezen alleen bestaanbaar is bij een krachtig
eenhoofdig bewind, op den grondslag van het Koningschap
van het Huis van Oranje, en
2°. de bestrijding in het bijzonder van het orde-ontwrichtende streven der socialisten en hunner geestverwanten.

A RTIKEL III.
1. De Vereeniging tracht haar doel te bereiken langs
wettigen weg, en weI door:
a. het houden van bijeenkomsten;
b. het uitgeven of doen uitgeven van geschriften en
periodieken;
c. het voeren van mondelinge propaganda,
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en andere wettige middelen, die aan het doel bevorderlijk
kunnen zijn.
ARTIKEL IV.
1. De Vereeniging kent leden, begunstigers en eereleden.
2. Leden kunnen zijn alle Nederlanders en Nederland·
sche onderdanen, die den leeftijd van achttien jaren vervuld hebben. Zij, die lid wenschen te worden, melden zich
daartoe aan bij den secretaris van den central en raad, op
de wijze en onder opgave der gegevens, daartoe door het
dagelijksch bestuur voorgeschreven, dat over al of niet
toelating beslist. Men verliest het lidmaatschap door overlijden, opzegging of door royement, krachtens besluit van
het dagelijksch bestuur.
3. Het lidmaatschap der vereeniging brengt van rechtswege onderwerping mede aan de statuten der vereeniging.
4. Begunstigers en eereleden kunnen zijn personen en
instellingen_ Begunstigers kunnen zij zijn, die de vereeniging geldelijk steunen; eereleden kunnen zij zijn, die
zieh, in het algemeen, jegens de vereeniging verdienstelijk
hebben gemaakt. Begunstigerschap en eerelidmaatschap
worden verkregen en gaan verloren krachtens besluit van
den centralen raad.
5. Stemgerechtigd zijn alle leden, die den leeftijd van
een-en-twintig jaar vervuld hebben,
6. Niemand kan in de vereeniging een functie bekleeden,
tenzij hij lid of eerelid is der vereeniging.
7. Alle functionarissen der vereeniging, welker functie
in de statuten niet genoemd wordt, worden door het dagelijksch bestuur benoemd en ontslagen. Voorloopige benoeming kan geschieden door functionarissen, die daartoe
door het dagelijksch bestuur gemachtigd zijn.

waarvoor in deze statuten anders is voorgeschreven. De
stemmingen geschieden over zaken mondeling, over personen
bij ongeteekende briefjes; blanco stemmen of niet behoorlijk
ingevulde briefjes gelden als niet uitgebracht. Bij staking
van stemmen beslist de voorzitter.
5. Leden van den centralen raad moeten den leeftijd
van vijf-en-twintig jaar vervuld hebben en in het volle
genot van de burgerlijke rechten zijn.
6. De centrale raad kiest uit zijn midden een voorzitter,
een secretaris en een penningmeester; de c~ntrale raad kan
uit zijn midden kiezen een viee-voorzitter, een tweedesecretaris en een tweede-penningmeester. De centrale raad
kan de, overeenkomstig het bepaalde in den eersten zin
van deze alinea, uit zijn midden gekozen functionarissen
als zoodanig ontslaan. Het lidmaatschap van het dagelijksch bestuur en dat van de commissies, bedoeldin artikel
VIII, is vereenigbaar met het lidmaatschap van den centralen raad en met elk der functies, genoemd in den eersten
zin van deze alinea; laatstgenoemde functies zijn onder·
ling echter niet vereenig baar.
7. Verkrijging of verlies van een der functies, genoemd
in den eersten zin van de vorige alinea, of van het lidmaatschap van het dagelijksch bestuur of van dat van
de in artikel VIII bedoelde commissies, is van geen irivloed
op het lidmaatschap van den centralen raad.
8. De centrale raad komt bijeen:
a. bij oproep door den voorzitter;
b. bij oproep door het dagelijksch bestuur;
c. bij oproep door een of meer der commissies, in artikel
VIII bedoeld;
d. bij oproep door minstens een vijfde gedeelte van
het aantal leden van den centralen raad;
e. op schriftelijk verzoek van minstens vijf-en-twintig
leden der vereeniging;
f bij oproep door anderen dan de hier genoemden,
daartoe aan te wijzen bij het huishoudelijk reglement.
9. De centrale raad kan een of meer eereleden benoemen tot eerelid van den centralen raad; uit de eereleden van den centralen raad kan een tot eerevoorzitter
van den centralen raad benoemd worden. In den centralen
raad hebben de eereleden van dien raad slechts adviseerende
stem. De centrale raad kan een of meer eereleden der
vereeniging tot eerevoorzitter van een plaatselijke of anderszins zelfstandig georganiseerde groep leden benoemen.

ARTIKEL V.
1. De leiding der vereeniging berust bij den centralen
raad.
2. De centrale raad telt niet minder dan vijf en niet meer
dan vijf-en-twintig leden.
3. De benoeming tot lid van den centralen raad en het
ontslag als zoodanig geschieden bij besluit van den cen·
tralen raad.
4. De centrale raadneemt besluiten met meerderheid
van de wettig uitgebrachte stemmen, tenzij in de gevallen,
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10: Bij besluit van den centralen raad kan een rE:geling
zijner werkzaamheden, niet in strijd met deze statuten of
met het huishoudelijk reglement, worden v3.stgesteld, welke
regeling zoowel kan omvatten de werkzaamheden van den
centralen raad als geheel, als die van diegenen zijner leden,
die met ~ender functies, bedoeld in den eersten zin van
alinea6 van dit artikel, bekleed zijn. De regeling der
werkzaamheden van den centralen raad kan bij besluit
van den central en raad worden gewijzigd; zoodanige wijziging heeft geen terugwerkende Kracht.
11. In gevallen, waarin noch wettelijke bepalingen,
noch deze statuten, noch eindelijk het huishoudelijk reglement voorzien, alsmede bij geschil over de beteekenis
van eenige bepaling van statuten of huishoudelijk regleinent) beslist de centrale raad. Die beslissingen zijn bindend voor alle leden der vereeniging. Zij kunnen echter
later door den centralen raad worden herzien of herrOepE!ll; zoodanige herziening of herroeping heeft echter
geen terugwerkende kracht.

schreven. De stemmingen geschieden over zaken mondeling, over personen bij ongeteekende briefjes; blanco stemmen .of niet behoorlijk ingevulde briefjes gelden als niet
uitgebracht. Bij staking van stemm en beslist de voorzitter.
Het dagelijksch bestuur neemt geen besluiten dan wanneer het bijeen is in vergadering, waartoe de leden van
hetzelve behoorlijk zijn opgeroepen, conform de bepalingen
van deze statuten.
5. Leden van het dagelijksch bestuur moeten den leeftijd van vijf-en-twintig jaar vervuld he.bben en in het
volle genot van de burgerlijke rechten zijn.
6. Het dagelijksch bestuur kiest uit zijn midden alle
functionarissen, welker verkiezing noodig is ter voldoening
aan bepalingen van deze statuten, van het huishoudelijk
reglement 6f van de in alinea 10 bedoelde regeling. Het
dagelijksch bestuur kan elk der in de vorige zinsnede
bedoelde functionarissen als zbodanig ontslaan.
7_ Verkrijging of verlies van het lidmaatschap van
den centralen raad is van geen invloed op het lidmaatschap van het dagelijksch bestuur.
8. Het dagelijksch bestuur komt bijeen:
a. bij oproep door den voorzitter;
b. bij oproep door minstens een derde gedeelte van
het aantal leden van het dagelijksch bestuur;
c. bij oproep door degenen daartoe aan te wijzen bij
het huishoudelijk reglement of de in alinea 10 bedoelde
regeling.
9. Er moet altijd een voorzitter van het dagelijksch
bestuur zijn. Indien de voorzitter van den centralen raad
lid is van het dagelijksch bestuur, is deze ambtshalve
voorzitter van het dagelijksch bestuur.
10. Bij besluit van het dagelijksch bestuur kan een
regeling zijner werkzaamheden, niet in strijd met deze
statu ten of het huishoudelijk reglement, worden opgesteld,
welke regeling zoowel kan omvatten, werkzaamheden van
het dagelijksch bestuur als geheel, als die van diegenen
zijner leden, die met de functie van voorzitter of een der
functies, bedoeld in alinea 6, bekleed zijn, of die een bijzondere opdracht erlangen. Voor zoover deze statuten of
het huishoudelijk reglement daaromtrent niets bepalen,
worden in deze regeling tevens de verschillende door leden
van het dagelijksch bestuur te bekleeden functies als zoodanig vastgesteld. De regeling der werkzaamheden mag
geen bepalingen bevatten in strijd met de statuten. De

VI.
1. Bet dagelijksch bestuur vertegenwoordigt de vereeniging zoo in als buiten rechten.
2. Het dagelijksch bestuur telt niet minder dan drie en
niet meer dan tien leden. Minstens drie ledE:TI moeten
tevens lid zijn van den centralen raad.
3. De benoeming. tot lid van het dagelijksch bestuur
en hetontslag als zoodartig, geschieden bij besluit van den
centralen raad. Geen benoeming tot lid van het dagelijksch
bestuur geschiedt dan op schriftelijke voordracht van twee
personen voor elke benoeming, opgemaakt door het dagelijksch bestuur; deze voordracht is bind end. Geen ontslag als lid van het dagelijksch bestuur geschiedt dan
op schriftelijke voordracht van den betreffenden persoon voor ontslag, opgemaakt door het dagelijksch bestuur.
De voordrachten in de twee vorige zinsneden bedoeld,
worden aan den central en raad door het dagelijksch bestuur ingediend; de indiening bestaat daarin, dat het
sdiriftstuk) houdende de voordracht) door een lid van
liet dagelijksch bestuur aan een lid van den centralen
raad wordt overhandigd.
4. Het dagelijksch bestuur neemt besluiten met meerderheid van de wettig uitgebrachte stemmen, tenzijin de
gevallen) waarvoor in deze statuten anders is voorge·
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regeling der werkzaamheden van het dagelijksch bestuur,
overeenkomstig de bepalingen de<:er statu ten vastgesteld
door het dagelijksch bestuur, is bindend voor alle leden
van het dagelijksch bestuur. De regeling der werkzaamheden van het dagelijksch bestuur karL bij besluit van het
dagelijksch bestuur worden gewijzigd; zoodanige wijziging
heeft geen terugwerkende kracht.
11. Voor elk lid van het dagelijksch bestuur, dat een
functie of opdracht aanvaardt, stelt het dagelijksch bestuur
een instructie vast, die dat lid bindt, zoolang hij de betreffende functie bekleedt of met de betreffende opdracht
belast is.
12. Bij huishoudelijk reglement of bij de in alinea 10
genoemde regeling der werkzaamheden kan een directoire
commissie ingesteld worden. De directoire commissie wordt
door het dagelijksch bestuur uit zijn midden gekozen. Aan
de leden der directoire commissie komt ter vergadering
van het dagelijksch bestuur een meervoudig stemrecht toe_
De hoegrootheid van dit meervoudig stemre.cht wordt bij
de instelling van de directoire commissie vastgesteld in
het huishoudelijk reglement, respectievelijk in de regeling
der werkzaamheden, in alinea 10 bedoeld.

hier bedoelde commissies, zulks in dier voege, dat overal,
waar in de genoemde alineas van artikel VI de woorden:
"het dagelijksch bestuur" voorkomen, daaronder voor dit
doel verstaan wordt de onderwerpelijke commissie.

ARTIKEL

VIII.

1. Bij huishoudelijk reglement en/of bij besluit van den
centralen raad kunnen verschillende commissies worden
ingesteld. De leden dezer commissies worden bij besluit
van den centralen raad benoemd.
2, De tweede, vierde, zesde, zevende, achtste, negende,
tiende en elfde alinea van artike! VI zijn toepasselijk op de

IX.

1. De geldmiddelen der Vereeniging bestaan uit:
contributien;
b. giften;
c. schenkingen en legaten;
d. andere inkomsten en toevallige baten.
a.

ARTIKEL

X.

1. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering wordt
gehouden uiterlijk op een November.
2. Andere algemeene vergaderingen worden gehouden:
a. krachtens besluit van den centralen raad;
b. op verzoek van minstens tweederde van het aantal
leden der Vereeniging.
3. De oproeping voor algemeene vergaderingen geschiedt
door of namens den centralen raad, onder opgave van de
plaats en tijd der vergadering.
4. De algemeene vergadering besluit om trent alle aangelegenheden, die door den centralen raad aan de algemeene vergadering ter beslissing worden voorgelegd.
5. De algemeene vergadering neemt aIle besluiten met
meerderheid van stemmen, behoudens het geval, vooEien
in de tweede alinea der slotbepalingen. Bij het staken der
stemmen beslist de Voorzitter.

VII.

1. Door den centralen raad wordt een huishoudelijk
reglement vastgesteld, dat geen bepalingen mag bevatten
in strijd met deze statuten en inhoudende alles wat van
huishoudelijken aard is.
2. Dit huishoudelijk reglement is bind end voor alle leden
der V ereeniging.
3. Besluiten tot wijziging van het huishoudelijk reglement zijn onwettig, tenzij genomen in een vergadering
van den centralen raad, waarin ten minste drie vierden
van de leden van den centralen raad tegenwoordig zijn.
ARTIKEL

ARTIKEL

"

Slotbepalingen.
1. Besluiten tot wijziging dezer statuten (behoudens
Koninklijke goedkeuring) zijn onwettig, tenzij genomen op
schriftelijke voordracht van het dagelijksch bestuur, in een
vergadering van den centralen raad, waarin ten minste
drie vierde van het ledental van den centralen raad tegenwoordig is, met een meerderheid van ten minste twee
derde van de wettig uitgebrachte stemmen. De in den
vorigen zin bedoelde voordracht tot statutenwijziging is
nietig, tenzij de wijziging volledig en woordelijk in de
voordracht opgenomen is, en eventueel door den centralen raad nader daarinaangebrachte wijzigingen door
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het dagelijksch bestuur alsnog overgenomen zijn. Besluiten tot het doen van een voordracht tot statutenwijzing
aan den centralen raad en besluiten tot het overnemen
van door den centralen raad nader in de voorgedragen
wijzigingen aangebrachte veranderingen, zijn onwettig,
tenzij genomen met een meerderheid van ten minste drie
vierden van de wettig uitgebrachte stemmen door een
vergadering van het dagelijksch bestuur, waarin ten
minste vier vij£de van het ledental van het dagelijksch
bestuur tegenwoordig is.
2. Tot ontbinding der Vereeniging kan slechts worden
besloten met algemeene stemmen in een daartoe uitdrukkelijk bijeengeroepen algemeene vergadering, waarin ten
minste tweederde der stemgerechtigde leden tegenwoordig zijn.
3. Voor de eerste maal treden de ondergeteekenden als
leden van den centralen raad op.
OvergangsbepaUng.
De thans zittende leden van het dagelijksch bestuur
blij ven als zoodanig in functie; hetzelfde geldt voor den
fungeerenden voorzitter van het dagelijksch bestuur. De
zittende leden en de zittende voorzitter van het dagelijksch
bestuur worden geacht benoemd te zijn en zitting te hebben
op den voet van de statuten, zooals die thans na wijziging
luiden.

tOU!SE DE COLlGNYSTRAAT 2.

