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De vereelaiging is gevestigd te Rotterdam, draagt
den naam van: De Vooruitstrevend-Liberale Kiesvereeniging
,,Rotterdaiu", en stelt zich de bevordering eener vooruitstrevend
liberale staatkunde ten doel door:
a. het bevorderen van goede keuze van afgevaardigden voor
de lands-, provinciale en gemeentelijke vertegenwoordiging;
b. het verlevendigen van de belangstelling in de openbare
zaak door het bespreken van de belangen van gemeente,
provincie, Staat en maatschappij en het verspreiden van
geschriften daarover.
ART, 2.

Meerderjarigen te Rotterdam woonachtig, die instemmen
met de beginselverklaring en het werkprogramma der kiesvereenigilag, kunnen lid worden dezer vereeniging.
ART.

3.

Het lidmaatschap der vereenigilag is onvereenigbaar met
dat eeiaer andere kiesvereeniging, welke candidaten stelt voor
een der in artikel 1, onder a, genoemde colleges.

-----

ART. 4.

Ieder lid betaalt jaarlijks eene contributie van minstens

f

1.00. Het centraal-bestuur kan daarvan gedeeltelijke ontheffing

verleenen. De helft der contributie moet worden gestort in
het vereenigingsfonds.
ART. 5.

Het vereenigingsjaar loopt van 1 Januari tot 31 December.
ART. 6.

Zij die tot de kiesvereeniging zijn toegetreden, blijven lid:
totdat zij hun lidmaatschap schriftelijk aan het centraal bestuur hebben opgezegd;
totdat zij in gebreke blijven hunne contributie te voldoen
binnen 3 maanden, na daartoe te zijn aangemaand;
totdat zij de gemeente metterwoon hebben verlaten;
totdat zij lid worden eener in art. 3 bedoelde kiesvereeniging;
totdat zij wegens handelingen, waaruit duidelijk blijkt,
dat zij geen voorstanders zijn van de beginselen ten grondslag
liggende aan het in art. 2 vermelde programma der vereeniging,
of wegens het plegen van daden die ten nadeele der vereeniging
zijn, door de algemeene vergadering, op voorstel van het centraal
bestuur, als leden zijn geschrapt.
ART. 7,

Alle leden hebben gelijke rechten.
ART. S.

Aan een stemming over te stellen candidaten voor een der
in Art. 1, onder a genoemde Colleges, nemen alleen zij deel,
die reeds leden waren tijdens de aan het vaststellen der voorloopige candid aten voorafgaande vergadering en die kiezers zijn
voor òf wonen in het kiesdistrict, waarvoor een candidaat gesteld moet worden.
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ART.

9.

Het aantal der leden van het bestuur, en de wijze van
hunne benoeming wordt door de algemeene vergadering in het
reglement bepaald.
ART.

10.

Het bestuur doet jaarlijks in de eerste algemeene vergadering rekening en verantwoording van het geldelijk beheer.
ART.

11.

Algemeene vergaderingen worden door het bestuur uitgeschreven zoo dikwijls het dit noodig oordeelt, en binnen een
maand, nadat minstens tien leden hun verlangen daartoe
schriftelijk aan den voorzitter hebben te kennen gegeven, met
opgave van het punt van behandeling.
ART.

12.

De vereeniging wordt aangegaan voor den tijd van 25 jaren,
aanvangende met den dag der erkenning van de vereeniging
door de Koningin, doch kan bij besluit van een daartoe opzetteljk belegde vergadering vroeger worden ontbonden.
ART.

13.

Over voorstellen tot wijziging van de statuten kan slechts
worden beraadslaagd in eon opzettelijk daartoe belegde
algemeene vergadering, en indien zij vijf dagen te voren aan
de leden zijn medegedeeld.
Het bestuur is tot die belegging en mededeeling verplicht
binnen eene maand, nadat minstens tien leden een voorstel tot
wijziging van de statuten schriftelijk aan den voorzitter hebben
doen toekomen.
Tot wijziging der statuten kan alleen besloten worden,
behoudens de Koninklijke goedkeuring.
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