Artikel 19.

Statutenwijziging.
Voorstellen tot wijziging der Statuten kunnen in een algemeene vergadering slechts behandeld worden, wanneer zij in den beschrijvingsbrief
zijn vermeld.
Voor aanneming wordt 2/3 der uitgebrachte geldige stemmen vereischt.
Indien de Statuten Koninklijk zijn goedgekeurd treden wijzigingen niet
in werking voor daarop eveneens Koninklijke goedkeuring is verkregen.
Artikel 20,

Ontbinding.
Het Verbond kan slechts ontbonden worden bij besluit van een algemeene vergadering, indien het voorstel daartoe op den beschrijvingsbrief
is vermeld en de beslissing hiertoe met 2/3 der uitgebrachte geldige stemmen wordt genomen.
Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens een commissie van afwikkeling der zaken aangewezen, bestaande uit 3 leden, terwijl mede de
middelen tot dekking van eventueele schulden worden aangewezen, en
voorts een bestemming gegeven aan bezittingen of een eventueel batig
saldo, verband houdende met het beginsel en doel van het Verbond.
Artikel 21.
Alle geschillen, die uit de toepassing van de bepaling dezer Statuten
voortvloeien worden beslist door het Hoofdbestuur, behoudens recht van
beroep op de algemeene vergadering.

VERBOND VOOR NATIONAAL HERSTEL.

Urgentie-program.
I. Verbod van de Communistische Partij Holland,
2. Verwijdering van alle revolutionnaire elementen uit het ambtenaren- en onderwijzerscorps.
3. Het weren van vrijgestelden uit alle vertegenwoordigende lichamen,
4. Een nationale Radio-Omroep.
5. Het stopzetten van de afbraak onzer weermacht.
6. Een krachtige handelspolitiek op de uitsluitende basis van wederkeerigheid.
7. De versterking van het centrale Regeeringsgezag met verscherpte
contrôle op de lagere publiekrechtelijke organen.
8. De bestrijding van de roode terreur door een verbod van openbare
demonstraties en door een beperking van het ongebreidelde recht van
drukpers en van vereeniging en vergadering.
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9. Een zelfbewuste buitenlandsche politiek, waarbij in de eerste plaats
met het Nederlandsche belang rekening wordt gehouden.
10, Een koloniale politiek, gebaseerd op de Rijkseenheidsgedachte en
zich scherp keerende tegen elk streven om den band tusschen de deelen
van het Rijk te verzwakken.
11, Bezuiniging,volgens een breed opgezet plan, die een einde maakt
aan de te weelderigen uitgroei van het overheidsapparaat.
12. Verwerping van den klassestrijd, aanvaarding van de sociale gemeenschapsgedachte. Krachtige bevordering van het corporatieve element
in onze staatsinrichting.
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Onze Maatschappij is doodziek.
Zij lijdt in al haar geledingen.
Partijzucht en kiassegeest vieren hoogtij.
Het gezag wordt neergehaald.
Landbouw, tuinbouw en veeteelt voeren een kwijnend bestaan.
Een groot gedeelte onzer koopvaardijschepen is in de havens opgelegd.
Machtige fabrieken werden gesloten.
Bloeiende bedrijven werden stopgezet.
Grootsche ondernemingen faalden.
De bestaanszekerheid van zeer vele landgeriooten wordt bedreigd of is
reeds verloren gegaan.
Een groot deel van ons volk, verbitterd en opgehitst door misleidende
theorieën van volksmenners, is geneigd zijn ellende te wijten aan het
,,kapitalisme" en verwacht uitsluitend verbetering van bet communisme,
het socialisme en die geestesrichtingen, welke bewust of onbewust bondgenooten van deze bewegingen zijn.
De afschuwelijke klasse-moraal en het platte historisch-materialisme
hebben het zedelijk onderscheidingsvermogen van een deel van ons Volk
verstoord,
De klassenstrijd heeft de volksziel van haat trachten te vervullen en
met verdachtmaking en afgunst pogen te vergiftigen.
Geestelijke en zedelijke verwording gaan steeds verder.
Godsdienst, gezin en gezag, de fundamenten van onze samenleving,
worden ondergraven.
Een algemeene gezagscrisis belet doeltreffende bestrijding der economische crisis,
Door het gebeurde op de ,Zeven Provinciën" moet het voor ieder weldenkenden Nederlander duidelijk zijn, welke noodlottige en voor het Nederlandsche volk beschamende gevolgen de bestaande verslapping van
het gezag met zich medebrengt.
Het eigen recht der Overheid is reeds gedurende langen tijd verzwakt,
doordat de Regeering werd verdrongen van haar terrein: dat der uitvoerende Macht van den Koning en Zijne Ministers,
,
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