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Huishoudelyk regflement 

vanhet 
Verbond van Actualisten • 

.. , h d . i Artikel Een: De vereischten voor het lidmaatsc ap er vereexl1.g ng 

a. het vervuld hebben Van den leeftyd van aOltt.ieryIJaren, 

b. het ten volle instemmen nH~t het streven del' vereeniging. 

Artil';:el Twee: .Leden, die tot de vereeniging toetreden, betalen een 

oontributie Van minstens f. 3.- per vereenigingsjaar. 

Artikel Drie: Het vereeningsjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 

Deoember, met uitzondering van het eerste vereenigingsjaar, dat looJlt van 

den datum, waarop.d<e Konin~lyke Bewilliging verleend wordt, t.ot en met 31 

JJ-.:oember 1924. 

Ar:.tikel ,Vier: Van het verhandelde in den Jentraw,t':!rt.l Haad worden notu ... 

len gehoudeni v66r den aanvang van elke vergadering van den Centralen Raad 

worden de notulen del' vorige* vergadering voorgelezen. De voorgelezen en 

g080,;ekeurde notul.en worden duo 1" de aamvezige leJ.ell ullderteelcend; hU1IDe 

ondert eekelling zal het beslot ene tegenover a.ll e leden constll.teeren. 

Artikel Vyf: Het verbond van Actualisten omvat drie groepen: een Christe· 

lyke. een Roomsoh-Katholieke,(~ en een Neutrale Groep. 

Artikel Zles: leder~groep' wordt vertegenwoordigd in den Centralen Raael. 

Artikel Zeven: l'Jr worden geen vergaderingen Van leden erkend, dan zulke 

gehouden onder goedkeuring van den Centralen Haad;.in spoedgevallen kan vol-

staan worden met de goedlceuring Van den voorzi tt er van den Oentralen Raad. 

Artikel Aoht: l)e Oentrale Raad heeft de bevoegdheid tot: 

a. Het aannemen, SChorserVen royeeren van leden. 

b. Het i.nstellen en opheffen van :plaatselyke afdeelingen, en het be-

noemen van de bestuurders daarvan. 

Artikel Negen:De vvorzitter, de tweede voorzitter, de seoretaria, de 

tweed..e secretaris, de penningmeester, de leden van het dagelyksch bestuur 

de leden (ler oonunissie van arbitrage en de leden del' finanoieelEU;1 oommissie 

w0rdcn benoemd Voor onl)epa.alden tyd., behoudens bevoegdheid van den Centralen 

.ttaad , (Jm hen te allen tyde van hun functie te ont,heff'en. 



/ 

,Jeel Tien: De voorzi tter lean slechts ontslagen worden in een verga,.:.. 
/ 

;ring van den Uentralen Raad. waar hy tegenwoordig is; behoudens in 

/~eval hy drie achtereen"';<volgende vergaderingen v~n den Centralen Ra8.d~ 
waartoe hy behoorlyk opgeroepen is, niet bywoont, in welle 1,').atste geval 

hy ook bui ten zyn tegenwoorcligheid ontslagen kan worden. 

Artileel Elf: TIe voorzitter is verl'licht, behoudens ont:::;tentenis, afwezig~ 

heid of ziekte. elke vergadering VBn den Uentralen R~ ad te leiden. 

Onder het zelfde voorbehoud is de secretaris verplicht: 

a. de notulen Van ellee vergadering van den ventrD.len Haad t e houden 

b. de correspondentie der vergadering te voeren, 

c. de adwinistratie der vereeniging, VOvr zoo Vet' niet fi.nanci0el, 

te yoeren. 

ArtH:el 'l'waalf:JJe penningmeester is veT})licht de financien der vereeniging 

te 1)eheoren, d'-;,arvan boek te houden volgens de dubbele methode en rekening 

en veI'antwoordin;tte leggen der hem toevertrouwde gelden, zoo vaal;: di t door 

den-ventralen Haad verlangd wordt. 

Artileel J)ertien:.ue leden van het dagelyksch bestuur moeten leden van den 

c.:entralen Haad z;yn. Het dagel;ylcsch bestlmr mag wJ'" ~ t"ffl.tm clan a.rie leden 

bbstaan. Zoo noodig wyst de Centrale Ra~d een voorzitter van het dagelyksuhe 

bestuur ,9,an. 

Ret dagelyksch bestuur is gerechtigd d(~ vereeliging te vc,rtegenwooI'di-

gen. Het dagel;yksch bestuur is verplicht de loopende zalcen te behartigen en 

'It. 1 t· l' t t b d t 1 1) d van zyn verlc 1 lngen VeL'S ag 11l e rengen aan en ven r~ en 1.aa • 

\rtikel Veertien:lndien de 0entrale haad een tweed~ v00rzitter en een tweed~ 

secretaris lCiest, worden hUXlne rechten en verplichtingan dooI' a.en c.:entralen"a 

haad in ieder byzonder geval vastgesteld, llJet dien verstande evenw8l, dat zy 

geln meerdere rechten kunnen verkrygen dan de voorzitter respectieve-

lv.l~ de secretaris. De financieele cUL'Ji:issie adviseert de" i.)entrale" J:-(aad 

in zake het financiegl eleid. Zy zal nit niet meer dan drie leden 

l,est,~:,an, WaarVm1 'en dour den CeutraleYJ, Ha'_,d,tut vGurzitt e1' del' cOllmli4-

¢sie wordt aangewezen. De commissie van arbitrage is l)elast met hat 

1! i tbren,:~'en Van advies by persoonlyke geschill en binnen de vereeniging. 

6y zal hoogstens ui t vyf personen "bestaan, waarui t dour den Centralen 

Raad een vourzitter wordt aEll1gewezen. Van beide laatste commissies lean :1 

sleohts voorzitter zyn: e€n lid Van den Centralen nnad. 


