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Art. 1. De vereeniging is . genaamd De VrijzinnigDemocratische Bond en stelt 'zich ten d'oel de toepassing
te bevorderen van de vrijzinnig-democratische beginselen.
Zij tracht dit doel te bereiken door,. de verkiezing in de
vertegenwoordigende lichamen te bevOrderen van afgevaardigden, die deze beginselen onderschrijven; door het
houden van vergaderingen, het uitgeven van periodieke
en andere geschriften en door alle andere wettige middelen,
die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.
Art. 2. De vereeniging is aangegaan voor den tijd
van 29 jaren, te rekenen van den dag der oprichting,
zijnde 17 Maart 1901. Bij het verstrijken van genoemd
tijdvak wordt de vereeniging opnieuw aangegaan voor
den tijd van 21 jaren en ruim 9 maanden, om te eindigen
31 December 1951.
Art. 3. De zetel van den Vrijzinnig-Democratischen
Bond is gevestigd te 's-Gravenhage.
Art. 4. Er zijn afdeelingsieden, personeele leden en
algemeene leden. Als zoodanig kunnen worden toegelaten
alle mannen en vrouwen, die verklaren de vrijzinnigdemocratische beginselen te onderschrijven. Vreemdelingen, die geen ingezetenen zijn van het Rijk in Europa,
kunnen niet als lid worden toegelaten.
Art. 5. Zij, die afdeelingslid wenschen te worden.
melden zich aan bij het bestuur der afdeeling hunner
woonplaats. Het bestuur is bevoegd de inschrijving als
lid te weigeren; den betrokkene staat daartegen beroep
open op de eerste ledenvergadering, die gehouden wordt,
nadat hij van de weigering bericht heeft ontvangen.
Besluit de ledenvergadering eveneens tot niet-toelating,
dan staat den betrokkene beroep open op den partijraad
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Op elke ledenvergadering worden de namen van nieuwe
leden medegedeeld.
Tegen de aanneming kan door ieder lid van den bond
bezwaar worden gemaakt bij het afdeelingsbestuur, onder
opgave van redenen. Deelt het bestuur de ingebrachte
bezwaren niet, dan kan het lid zijn bezwaren doen behandelen door de eerstvolgende ledenvergadering. Indien
ook de ledenvergadering de bezwaren van het betrokken
lid niet deelt, dan staat hem beroep open op den partijraad, die in hoogsten aanleg beslist.
Art. 6. Personen, wonende in plaatsen, waar geen
afdeeling gevestigd is, kunnen door het hoofdbestuur als
algemeen lid worden aangenomen. Weigert dit bestuur
de aanneming, dan staat beroep open op de eerstvolgende
vergadering van den partijraad.
Tegen de aanneming kan door ieder lid van den bond
bezwaar worden gemaakt bij het hoofdbestuur. Deelt
dit de ingebrachte bezwaren niet, dan kan dit lid zijn
bezwaren doen behandelen door de eerstvolgende vergadering van den partijraad.
Art. 7. Personeele leden zijn die afdeelingsleden, die
tevens contribueeren aan de bondskas.
Art. 8. Afdeelingsieden hebben toegang tot alle vergaderingen der afdeeling, waartoe zij behooren, alsmede
tot de algemeene vergadering van den bond. In laatstgemelde vergaderingen mogen zij aan de discussie deelnemen, doch missen het stemrecht.
De algemeene leden hebben toegang tot de algemeene
vergaderingen van den bond. Zij mogen in die vergaderingen aan de discussie deelnemen en voorstellen voor
deze vergaderingen indienen, doch missen het stemrecht.
Art. 9. De afdeelingsleden betalen aan de kas hunner
afdeeling een jaarlijksche contributie, waarvan het bedrag
door het reglement der afdeeling wordt vastgesteld.
De afdeelingskas draagt aan de bondskas voor ieder
lid af het bedrag, dat bij besluit van de bondsvergadering
is vastgesteld. Deze afdracht wordt berekend naar het
ledental der afdeeling op den eersten Maart. Nieuw opgerichte afdeelingen zijn voor het jaar harer oprichting van
deze afdracht vrijgesteld.
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De personeele en algemeene leden betalen aan de bondskas een jaarlijksche contributie, waarvan het minimum bij
huishoudelijk reglement wordt vastgesteld. Deze leden
ontvangen een exemplaar van alle drukwerken, die vanwege het bondsbestuur aan de afdeelingen worden toegezonden.
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Art. 10. Afdeelingen van den bond kunnen worden
opgericht in iedere plaats, waar ten minste 7 leden van
den bond gevestigd zijn.
De statuten of reglementen van de afdeelingen behoeven
de goedkeuring van het hoofdbestuur, die alleen kan
worden geweigerd, indien de statuten of reglementen in
strijd zijn met de statuten of de beginselen van den bond.
Art. 11. De afdeelingen doen zich ter algemeene vergadering van den bond vertegenwoordigen door een of
meer afgevaardigden. Dezelfde persoon kan meer dan één
afdeeling vertegenwoordigen, met dien verstande, dat hij
als vertegenwoordiger van andere afdeelingen dan die,
waartoe hij behoort, niet meer dan 5 stemmen mag uitbrengen.
Iedere afdeeling heeft recht op ten minste één afgevaardigde. Telt een afdeeling meer dan 25, doch minder
dan 101 leden, dan heeft zij recht op 2 afgevaardigden.
Telt een afdeeling meer dan 100 leden, dan heeft zij recht
op 3 afgevaardigden, benevens één afgevaardigde meer
voor iedere 100 leden of gedeelte daarvan, waarmede haar
ledental 200 te boven gaat. Het aantal afgevaardigden
wordt bepaald naar het ledental op den aan de algemeene
vergadering laatst vooralgeganen eersten Maart, of voor
zoover het na dien dag opgerichte afdeelingen betreft,
naar dat op den dag der oprichting.
De afdeelingen brengen ter algemeene vergadering voor
jederen afgevaardigde één stem uit. Heeft een afdeeling
minder afgevaardigden benoemd, dan waarop zij recht
heeft, dan mogen de benoemde afgevaardigden niettemin
te zamen een aantal stemmen uitbrengen, gelijk aan het
getal afgevaardigden, dat de afdeeling had mogen benoemen. Afdeelingen, die de over het Iaatstverloopen boekjaar verschuldigde contributie niet hebben voldaan, missen
het stemrecht. In zeer bijzondere gevallen kan het hoofdbestuur van deze bepaling dispensatie verleenen.

Art. 12. Hef lidmaatschap eindigt
a. door overlijden;
b. door schriftelijke opzegging, voor afdeelingsieden
aan het afdeelingsbestuur en voor personeele en
algemeene leden aan het hoofdbestuur;
C. door royement.
Royement kan alleen geschieden
a. op grond van handelingen, die in strijd zijn met
de vrijzinnig-democratische beginselen of die aan
de verbreiding daarvan groot nadeel hebben toegebracht;
b. op grond van niet-betalen der contributie.
Royement van afdeelingsieden geschiedt door de afdeeling op de wijze, door haar reglement te bepalen.
Tegen het royement van afdeelingsleden, op grond van
de redenen in de vorige alinea sub a genoemd, kan de
betrokkene in beroep komen bij den partijraad.
Hef hoofdbestuur kan een afdeeling uitnoodigen om
een lid te royeeren. Bij weigering van de afdeeling om
binnen twee maanden aan die uitnoodiging te voldoen,
kan het royement op voorstel van het hoofdbestuur
worden uitgesproken door de algemeene vergadering van
den bond, den partijraad gehoord.
Algemeene leden kunnen ;geroyeerd worden door het
hoofdbestuur, doch hebben van diens beslissing recht
van beroep op den partijraad.
De algemeene vergadering kan met 2/ van het aantal
uitgebrachte stemmen een afdeeling royeeren.
Art. 13. Aan het hoofd van den bond staat een hoofdbestuur, bestaande uit ten minste 10 en ten hoogste 20
leden, door de algemeene vergadering te benoemen op
de wijze, bij huishoudelijk reglement te bepalen. Door
dit reglement kan worden vastgesteld, dat leden van den
bond, die bepaalde functies bekleeden, als zoodanig zitting
hebben in het hoofdbestuur.
Er is een partijraad. Deze bestaat uit de leden van
het hoofdbestuur, de leden van den bond, die zitting
hebben in de Staten-Generaal en uit een afgevaardigde
van de gezamenlijke afdeelingen, die gevestigd zijn in
denzeifden kieskring voor de verkiezingen voor de Tweede
Kamer der Staten-Generaal. De wijze van verkiezing dezer
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afgevaardigden wordt bij huishoudelijk reglement geregeld.
Bij huishoudelijk reglement kunnen andere bondsorganen worden ingesteld en hun samenstelling geregeld.
Art. 14. Het hoofdbestuur is belast met het bijeenroepen der algemeene vergaderingen, het regelen der
werkzaamheden, het ten uitvoer leggen van de besluiten
van den bond en de dagelijksche leiding der zaken. Het
vertegenwoordigt de vereeniging in en buiten rechten.
Art. 15. De bond komt ten minste eenmaal 's jaars in
algemeene vergadering bijeen en voorts zoo dikwijls als
dit door het hoofdbestuur of door 1/:Lo gedeelte der afdeelingen wordt noodig geacht. Plaats en tijd der algemeene
vergaderingen worden door het hoofdbestuur vastgesteld.
Op de gewone algemeene vergadering wordt door den
secretaris verslag uitgebracht over het afgeloopen jaar
en door den penningmeester rekening en verantwoording
gedaan.
Art. 16. Tijdig voor iedere algemeene vergadering
wordt door het hoofdbestuur een datum bepaald, vóór
welken de voorstellen ter behandeling op die algemeene
vergadering moeten worden ingezonden. Zoo spoedig
mogelijk na het verstrijken van dien datum brengt het
hoofdbestuur deze voorstellen, voorzien van zijn praeadvies, ter kennis van de afdeelingen. Het stelt daarbij
tevens een datum vast, vóór welken amendementen op
deze voorstellen kunnen worden ingediend. In buitengewone gevallen kan de algemeene vergadering urgentie
verleenen voor voorstellen, welke niet op den beschrijvingsbrief voorkomen, met uitzondering van voorstellen
tot royement.
Artikel 17. Over een door de algemeene vergadering
met niet meer dan 3/5 der vertegenwoordigde stemmen
aangenomen voorstel, wordt een referendum gehouden,
indien dit door ten minste 2/5 dier stemmen wordt verlangd. In dit geval wordt het voorstel binnen den door
het hoofdbestuur te bepalen termijn aan een stemming in
de afdeelingen onderworpen en wordt aan de algemeene
leden vanwege het hoofdbestuur een stembiljet toegezonden. Het resultaat van de stemming in de afdeelingen
wordt terstond na de stemming ter kennis van het hoofdbestuur gebracht, terwijl de algemeene leden hun stem-

biljet rechtstreeks aan het hoofdbestuur inzenden. De
uitslag der stemming wordt bepaald, door bijeenvoeging
der stemmen voor en tegen, die in de afdeelingen en door
de algemeene leden zijn uitgebracht.
Afdeelingen, die de afdracht en algemeene leden, die de
contributie over het laatstverloopen boekjaar niet hebben
voldaan, zijn van deelneming aan het referendum uitgesloten. Dc leden dezer afdeelingen, die hun contributie
over dat jaar hebben voldaan en die onder overlegging
van het bewijs daarvan een bedrag gelijkstaande aan dat
der jaarlijksche afdracht per lid aan den bondssecretaris
doen toekomen, worden met betrekking tot het referendum
als algemeen lid behandeld. Deze leden zijn bevoegd het
aan den bondssecretaris betaalde bedrag bij de eerstvolgende betaling op hun contributie als afdeelingslid in
mindering te brengen.
Art. 18. De vergaderingen van den bond worden in
het openbaar gehouden, tenzij op voorstel van het hoofdbestuur of van 5 afgevaardigden wordt heloten met gesloten deuren te beraadslagen.
Art. 19. Het boekjaar loopt van I Januari tot 31
December.
Art. 20. Voorstellen tot wijziging der statuten of van
het huishoudelijk reglement kunnen alleen dan in behandeling worden genomen, wanneer zij in den oproepingsbrief voor de vergadering zijn opgenomen.
Wijziging in de statuten treedt eerst in werking nadat
de Koninklijke goedkeuring is verkregen.
De bepaling van het eerste lid geldt eveneens voor
voorstellen tot ontbinding der vereeniging. Tot ontbinding
wordt besloten, indien de meerderheid der ter vergadering
uitgebrachte stemmen zich daarvóór verklaart, behoudens
het bepaalde bij art. 17.
In geval van ontbinding zullen de bezittingen der verceniging onder de laatstoverblijvende leden worden verdeeld, tenware de laatste algemeene vergadering mocht
besluiten daaraan een andere bestemming te geven, alles
onvermndercl het bepaalde bij art. 1702 B.W.
Art. 21. Dc huishoudelijke reglementen van den bond
zullen geen bepalingen bevatten in strijd met deze statuten.
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