Statuten
van de

IWEDERLANDSCHE FASCISTEN UNIE
OPGERICHT 26 FEBRUARi 1933 TE UTRECHT

Art. 1
De Vereeniging draagt den naam van Nederlandsche Fascisten
Unie afgekort door de Hoofdletters N.F.U. en is gevestigd te
Utrecht, en wordt hierna ,,de Unie” genoemd.
Art. 2
De Unie is een landelijke organisatie. Zij is opgericht voor
onbepaalde tijd en kan slechts ontbonden worden wanneer op
een daartoe opzettelijk uitgeschreven Ledenvergadering door ten
minste twee derde der leden wordt besloten.
Art. 3
De grondbeginselen van de Unie zijn:
a. het streven naar den organischen corparatieven staat, waarbinnen het particulier initiatief alle vrijheid zal behouden
om in gemeenschapszin te handelen :
b. het bevorderen van de Nationale éênheid zooals het fascisme
nastreeft, echter met dit onderscheid, dat deze constructie
bij voorkeur niet van bovenaf wordt opgelegd, doch het
scheppend moment bij de gemeenschap moet worden aangekweekt en het doel moet worden bereikt met volkomen
legale en wettige middelen.
Art. 4
De Unie heeft ten doel de grondbeginselen ais in art. 3 van
deze statuten vervat, onderling aan te kweeken. Zij bepaalt zich
verder tot het drukken of te laten drukken, het uitgeven of laten
uitgeven en het verspreiden of laten verspreiden van geschriften,
daaronder begrepen couranten, perodieken en vlugschriften.
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Art. 5
De Unie tracht dit doel te bereiken door:
a. het uitschrijven van Openbare Propaganda vergaderingen
binnen het Rijksgebied van het Koninkrijk der Nederlanden:
b. het uitschrijven van besloten ledenvergaderingen in plaatselijke afdeelingen ;
c. het stellen van voorwaarden, waaraan men moet voldoen,
om als lid of adspirant-lid te kunnen toetreden.
Art. 6
De Unie bestaat uit eereleden, leden en adspirant-leden.
Art. 7
Als algemeene eisch voor het lidmaatschap van de Unie geldt,
dat de leden den één en twintig jarigen leeftijd moeten hebben
bereikt. Voor adspirantleden geldt de leeftijd van 18 tot 21 jaar,
en de toestemming der genen, welker toestemming daartoe noodig is.
Art. 8

Voor het lidmaatschap wordt vereischt, dat men Nederlander
is of Nederlandsch onderdaan.
A - ~ n
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Y

rechtsgeldige reglementen, besluiten en bepalingen na te leven.

Ait. 12
Het lidmaatschap wordt verloren door :
a. opzegging.
. b. overlijden.
c. royement door wanprestatie, wangedrag of anderszins, nader
bij Huishoudelijk Reglement bepaald.
Art. 13
De Unie wordt geregeerd door een Algemeen Leider, benoemd
door de Aigemeene Ledenvergadering, op voordracht als bij
Huishoudelijk Reglement bepaald.
Art. 14
De Algemeene Leider benoemt een Hoofdbestuur waarvan hij
Voorzitter is en dit Hoofdbestuur, belast met de Aigemeene
Leiding van de Unie, vertegenwoordigt de Unie in en buiten
rechten.
Art. 15

De Unie en zijn leden erkennen het huis van Oranje Nassau
als de drager van het Souvereine en het Wettig gezag in het
Koninkrijk der Nederlanden.

Zij die lid of adspirantlid wenschen te worden, moeten zich
schrifteiijk op daarvoor bestemde formulieren aanmelden ter
piaatse waar de Unie gevestigd is of vertegenwoordigd wordt
door een Plaatselijke Afdeeiing.

De Unie en zijn leden erkennen het Christelijk karakter van. ons
volksbestaan, en de absolute vrijheid van den Joodschen godsdienst.

Art. 10

Art. 17

Den aanvrager wordt schriftetijk bericht, dat hij als lid is toegelaten of geweigerd. Zoo hij is toegelaten wordt hem een lidmaatschapbewijs verstrekt, dat de datum vermeldt, waarop zijn
lidmaatschap is ingegaan.
Art. 11

Elk lid is verplicht tot het betalen van een jaarlijksche contributie als bij Huishoudelijk Reglement vastgelegd. Vervolgens
verplicht hij zich de statuten en de op deze steunende

Art. 16

De Unie en zijn leden aanvaarden den Corporatieven Staat als
zakelijke doelstelling.
Art. i8
De Unie en zijn leden aanvaarden de Nationale Gemeenschap
als idëeele doelstelling.

Art. 19
De Unie en zijn leden bevorderen de Rijkséénheid gedachte
met als leute ,,Indië vast aan Holland”,

Art. 20
Naast de statuten wordt de ieiding van de Unie vastgeiegd in
één of meer Regiemenren voor zoover de wet zuiks toeiaat of
vereischt. Bij Algemeen Huishoudelijk Reglement wordt het inwendig beheer nader geregeld en al datgene waarin bij de statuten niet is voorzien en welks vaststelling van noode of wenschelijk geacht wordt, vastgesteld. Geen reglement bevat bepalingen
in strijd met de statuten.
Art. 21
Het vereenigingsjaar is gelijk aan het Kalenderjaar. Ten minste
één maal per jaar, en wel op den tweeden Zaterdag van de eerste maand van het Kalenderjaar, wordt een Algemeene Ledenvergadering gehouden.
Art. 22
Zoo dikwijls het Hoofdbestuur OE ten minste vijf leden daarvan dit noodig oorde' len. wordt een Algemeene Bestuursvergadering van alle Afdeelingsbesturen belegd, doch tenminste één
maal per jaar, en wel op den tweeden Zaterdag van de tweede
maand van het Kalenderjaar.
Art. 23
In de gevallen waarin door de statuten en reglementen niet
wordt voorzien, beslist voorloopig het Hoofdbestuur dat elk geval aan het oordeel van de Algemeene Ledenvergadering onderwerpt.
Art. 24
Voorstellen tot wijziging der statuten kunnen w ~ r d e ningediend
door het Hoofdbestuur of door ten minste één derde van het aantal leden van de Unie. Deze voorstellen moeten ten minste twee
maanden vóór de Algemeene Ledenvergadering in handen van den
Secretaris gesteld worden.
Art. 25
Alle voorstellen tot wijziging der statuten worden op de Algemeene Ledenvergadering behandeld en derhalve op deagendavermeld.

Art. 26
Alle besluiten tot wijziging der statuten moeten worden genomen
met ten minste twee derde der gcldig uitgebrachte geldige stemmen.
Echter treden wijzigingen in de statuten niet in werking, alvorens
deze aan de leden bekend gemaakt zijn door de Algemeene Leiding,

Huishoudelijk R e g l e m e n t
van

de

NEDERLANDSCHE FASCISTEN UNIE
OPGERICHT 26 FEBRUARI 1933 TE UTRECHT

Artikel 1
Zij die lid of adspirantlid wenschen te worden van de Nederlandsche Fascisten Unie, hierna te noemen de Unie, moeten voldoen
aan het bepaalde bij art. 6 en 7 van de statuten en vvorden geacht bekend te zijn met het doel en streven van de Unie.
Art. 2

Het lidmaatschap moet overeenkomstig het bepaalde bij art. 4
t
der statuten worden aangevraagd,
Art, 3
Elk lid onderwerpt zich onvoorwaardelijk aan de bepalingen,
in de sta:Ute:: €E het Huishoude!ijt Reg!eElent.
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Art. 4

Op voordracht van de Algemeene Leiding zijn tot eerelid benoembaar zij, die zich v o x het Nederlandsch Fascisme bizonder
verdiensteiijk hebben gemaakt.
Art. 5

.._

Aan hr-t hoofd van de Unie staat een door een daartoe opzettelijk uitgeschreven Algemeene Ledenvergadering, op voordracht
van de Gewestelijke en Afdeelingsleiders benoemde Algemeene
Leider.
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Art. 6
Het bestuur van de Unie, het beheer der gelden en eigendommen en alles wat nader omschreven staat in art. 4 der statututen, berust bij de Algemeene Leiding als Hoofdbestuur, bestaande uit:
a.

b.

c.

d.

e.

De Algemeene Leider, tevens Voorzitter van het hoofdbestuur, die belast wordt met de algemeene leiding der
organisatie, echter alleen betreffende de politieke leiding en
wat daarmede in verband staat;
Een door de Algemeene Leider op een vergadering van
Gewestelijke en Afdeelingsleiders op hun voordracht benoemde Secretaris-Generaal ;
Een door de Algemeene Leider op een vergadering van
Gewestelijke en AÍàeelingsieiQers op hun voordracht benoemde Administrateur-Penningmeester ;
Een door de Algemeene Leider op een vergadering van
Gewestelijke en Afdeelingsleiders op hun voordracht benoemde Vice- Voorzitter tevens Algemeen Propagandist en
eerste assistent voor de politieke leiding ;
Een door de Algemeene Leider op een vergadering van
Gewestelijke en Afdeelingsleiders op hun voordracht benoemde
Raad van Advies bestaande uit drie personen, die tot taak
h e f t aiie gewenschte inlichtingen te verstrekken, die betrekking hebben op de landelijke organisatie.
Art.

1.
2.

De provincie Noord-Holland,
Het noordelijk deel van de provincie Zuid-Holland waarvoor ais grensiijn wordt bepaaid het Tram- en Spoorwegtraject van Scheveningen over Gouda naar Oudewater.
3. Wet ten zuiden van Gewest 2 liggende deel van de provincie
Zuid-Holland.
4. De provincie Zeeland.
5. De provincie Utrecht met Wester Veluwe en Wester Betuwe.
6a De provincie Friesland, Groningen en Drente.
7. De provincie Overijse1 en Gelderland voor zoover niet
onder Gewest 5 vallende.
8. De provincie Noord-Brabant en Limburg.
In bijzondere gevallen beslist het Hoofdbestuur tot welk Gewest
een, gemeente behoort.
Art. 9
Aan het hoofd van een Gewest staat een door de Algemeene
Leiding op voordracht van de daarin bestaande Afdeelings-Leiders
benoemde Gewestelijke Leider. De Voordracht geschiedt op een
daartoe door het Hoofdbestuur voorgeschreven vergadering van
Afdeelings-Leiders. Waar de Algemeene Leiding zulks noodig
oordeelt, benoemd de Gewestelijke Leider op een daartoe uitge-rrhreven vergadering van Ak!ee!ifigs-Leidelis nit het desbetreff.Pfide
Gewest een Gewestelijke Raad van Advies, bestaande uit tenminste
twee en ten hoogste zes personen.
c
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Alle stukken en verbintenissen die van de Unie uitgaan, worder, doíx den Se,cïe:aris--geïìzzzataI geteekendnamens het Hoofdbestuur,
behoudens in voor de Unie belangrijke aangelegenheden, waarvoor
dan de handteekeningen vereischt worden van de in art. 6 suba,
b en e genoemde functionarissen. Aan de Algemeene Leiditig
wordt de beoordeeling omtrent de noodzakelijkheid daarvan overgeiaien.

Art. 8

De Unie is volgens art. 2 der statuten een Landelijke Organisatie
en daarom verdeeld in acht gewesten, genummerd van 1 tot en
met 8 en begrensd door de lijnen ais hier na te noemen omschreven,
te weten

I

Art. 10

Ir; &

v a l , de ifi âït. 8 gt.nûe~ideGewesteii be~tafiiiûl wûdeii
opgericht Plaatselijke Afdeelingen. Bij uitbreiding van een Plaatselijke
Afdeeíing wordt uit de leden, voor zoover mogelijk naar de beroepen
ingedeeld of naar de wijken waarin de leden wonen, een Kern
gevormd, steeds bestaande uit een oneven aantal leden, met als
minimum 9 en ais maximum 25 leden. Aan het hoofti van een
Kern staat een door den Afeeelings-Leider op voordracht van
de k ï d & n brnoemde Kri.n-leider, die geen andere bestuursleden
in zijn Kern heeft.
.
.
I
_

Art. 11
Aan het hoofd van een plaatselijke Afdeeìiog staat een door
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de Aigemeene Leiding op voordracht van de Gewestelijke Leider
met diens eventueele Raad van Advies, benoemde Afdeelings-Leider
die dûûr de Kern-leiders, óf waar deze niet in een Afcieeiing zijn
door de Afdeelingsleden, aan den Gewestelijke Leider is of werd
voorgedragen; Deze Afdeelings-Leider benoemt, waar hij de beschikking heeft over Kern-leiders in overleg daarmede, in alle
andere gevallen in overleg met de Afdeelingsleden, voor zijn
Afdeeling een Secretaris en een Penningmeester-Propagandist.
Waar een Afdeeling meer dan honderd leden telt, kan, in overleg
met den Gewestelijke Leider, die daarvan kennis geeft aan de
Algemeene Leiding, tot uitbreiding van het Afdeelingsbestuur
besloten worden tot ten hoogste zeven personen.

Art. i 2
xasl!c

oniieacl,:

fUiictie

in de

Unir brkieedrn,

kunnen en worden op dezelfde wijze uit hun functie ontzet en
door andere leden van de Unie vervangen, als waarop zij worden
of werden benoemd.
Art. 13
Alle leden zijn ten aanzien van hun handelingen als lid van de
Unie onderworpen aan de rechtspraak van de Raad van Discipline
waaronder zij resorteeren, behoudens hun recht als bepaald bij
art. 20 van het Huish. Reglement.
Art. 14
D~~~~d
n:--:-i:-L
- ~Vûûï de Kern-leidrrs, leden en
u z-a,c~a a- b
adspirantleden gewestelijk uit vijf leden, door den Gewestelijken
Leider hememd uit de !eden ruet de- Geïiesie!ijker. Leider a!s
Voorzitter.
YIJLI~IIIIC

Art. 15

De Raad van Discipline bestaat landelijk voor de Algemeene
Leiding, áe Gewesteiijke Leiders en a e Aideeiings Leiders uit vijf
leden door de Algemeene Leiding benoemd met als Voorzitter
en als Secretaris twee onainankeiijk van eikanáer staande juristen
die geen lid van de Unie zijn.
Art. 16

De Raad van Discipline als in art, 14 en

15 van dit

Reglement ingesteld, beoordeelt op aanklacht uit eigen beweging
of op vermek van de Algemeene Leiding, de Gewestelijke of
Afcieeiings-Leiders oi de ieciiin van de u n i e :
ie. of een lid in de vervulling van zijn plicht. door kwader
trouw of grof verzuim te kort geschoten is;
2e. of een lid handelingen heeft verricht in strijd met de eer
of de waardigheid zooals het een fascist betaamd.
Aanklachten moeten schriftelijkingediend worden bij den Voorzitter
van den Raad van Discipline, waaronder de beklaagde resorteerd.
Art. i 7
Het onderzoek van den Raad van Discipline geschiedt op de
wijze, die hij dienstig oordeelt. Hij mag in geen geval uitspraak
doen, dar? n a den Sek!aqde in de ge!egenheid te hebben geste!d,
om van de tegen hem ingebrachte aanklacht en van de bijgebrachte
bewijzen volledig kennis te nemen, alsmede de gelegenheid daarvan
verantwoording te doen.
Art. i8
Alle beslissingen van den Raad van Discipline worden met
meerderheid van stemmen genomen.
Art. 19
De straffen waartoe de Raad van Discipline veroordeelen kan,
zijn :

-.
a
W
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b. Berisping ;
I
c. Het opleggen van een boete tot een maximum van vijf
gulden ;
d. Ontzetting uit een functie;
e. Schorsing als lid van de Unie, al dan niet met voordracht
tot royement van het lidmaatschap.
De schorsing kan voor ten hoogste drie maanden worden
opgelegd.
Art. 20

-

Aiieen bij geschiiien die den Kaad van Discipiine aaníeiding
geeft tot ontzetting uit een functie of tot schorsing met voordracht
tot royement van het iicimaatschap, bestaat beroep op het scheidsgerecht, dat denifitief uitspraak doet, behalve in gevallen als bij
art. 26 van dit Reglement bepaald.
Art. 21
Van alle zaken die berecht moeten worden binnen de kring van

een bepaald gewest, benoemt de Algemeene Leiding het Scheidsgerecht uit leden van een Gewest, dat niet bij het te berechten
gevai ktrokken is.
Art. 22
Van alle zaken die berecht moeten worden binnen de kring
van de Algemeene Leiding, wordt door een daartoe uitgeschreven
vergadering van Gewestelijke en Afdeelings Leiders het Scheidsgerecht benoemd uit leden, die niet bij het te berechten geval
betrokken zijn.
Atr. 23
Het scheidsgerecht doet a l s regel binnen veertien dagen nadat het
ngesteld werd, uitspraak op grond van de gegevens, als door
den Raad van Discipline in handen varì den Voorzitter gesteld
en waarnoodig aanklager en beklaagde te hebben gehoord.
Art. 24
Van elke functionaris wordt als goed fascist vereischt, dat hij
geheel vrijwillig zijn mandaat oogenblikkelijk ter beschikking zal
stellen. wanneer mocht blijken dat door een ander lid de desùetreffende functie, beoordeeld naar de capaciteiten van dat lid,
beter bekleed kan worden.
Geen lid kan eenige functie bekleeden, zoolang hij nog geen
driemaanden lid van de Unie is. In bijzondere gevallen kan de
Algemeene Leiding daarop dispensatie toestaan.
Art. 25
Ieder lid van de Unie is verplicht tot het betalen van contributie en wel bij vooruitbetaling van :
a. per jaar
f 4.50
b. per maand
f 0.40
c. per week
f 0.10
Het bedrag dat een lid geheel vrijwillig per jaar, maand of
week meer wenscht te betalen, komt, voor zoover aan geen
v---ZIE
andere bestemming de voorkeur werd gegeven. ten nnJp
het Propagandafonds als bij art. 42 van dit Reglement bepaald.
Voorts verplicht zich ieder lid aan inleggeld te betalen: de
..som van f 0.75 waarvoor hem een lidmaatschapbewijs met de
Statuten en het Huishoudelijk Reglement zal worden verstrekt,

Art. 26
Wegens achterstallige contributie kan een lid door de Raad

van Discipline waaronder dat lid resorteert zonder meer worden
geroyeerd.
Art. 2 ï
De Unie verstrekt, wanneer de financieele draagkracht zulks
toelaat tenminste wekelijks aan ieder lid tegen gehalveerde abonnementsprijs het vereenigingsorgaan, genaamd ,,De Corporatieve
Staat”. Aan dit blad is een speciale Pers- en Propagandadienst
verbonden. De Algemeene Leiding benoemt een Hoofd-Redacteur
en eventueele andere functionarissen waar dit noodig mocht blijken.
Art. 28
Niet leden kunncn zich abonneeren op voornoemd blad bij
vooruitbetaling van I
a. per jaar
f 3.b. per 3 mnd. f 0.75
f 0.25
c. per maand
Deze gelden worden door de plaatselijke Afdeelingen geïncasseerd.

,

Art. 29
De plaatselijke Afdeelingen worden belast met de distributie
van het blad, zoowel aan de leden ais de abonne’s.
Art. 30
Als bron van inkomsten heeft de Unie:
a. Contributie en inleggelden :
b. Abonnementsgelden en advertenties in het Vereenigingsorgaan:
c, Netto opbrengst van Openbare Proaganda vergaderingen :
d. Verkoop van Insignes, Brochures of andere geschriften :
e. Donaties en schenkingen.
Art. 31

Voor den tienden van iedere maand brengt de Afdeelings
Leider rapport u i t in duplo over den gang van zaken in zijn
Aicieeiing aan den Gewesteiijken Leider, die op zijn beurt voor
den vijftienden van iedere maand een door hem onderteekend
exemplaar doorzendt aan de Aigemeene Leiding. Dit rapport
moet bevatten :
a. toename en afname van ledental en aantal abonné’s;
b. korte omschrijving van de gevoerde actie in den meest
uitgebreiden zin :
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staat van financieën en colportage:
d. al datgene wat verder van belang kan zijn voor den
goeden gang van zaken in de afdeling
Een dergelijk rapport behoort eveneens te worden uitgebracht
door den Gewestelijken Leider aan de Algemeene Leiding.
s.

Art. 32
Alle correspondentie, doorzending van stukken enz. voor de
Algemeene Leiding bestemd, moeten geadresseerd worden aan het
Hoofd-Secretariaat van de Nederlandsche Fascisten Unie. Indien
noodig geschiedt de verzending aangeteekend.
Art. 33
De afdeelingen zijn verplicht, er? daarvmr b!ijveo de .4fdee!ings
Leiders aansprakelijk, dat van de contributies 7û0/0en van de abonnements en colportagegelden 8O0,lO wordt afgedragen aan de
Aigemeene Leiding. Van de netto opbrengst van door de Afdeeiingen uitgeschreven Openbare Propaganda vergaderingen wordt
75Q/0afgedragen. De inzendingen van ai deze gelden geschiedt
maandelijks en wel voor den tienden van iedere maand per postwissel of giro en moeten worden geadresseerd aan den Administrateur-Pening meester.
Art. 34

De afdeelingen zijn verplicht regeimatig ledenvergaderingen te
houden met informatorisch gedeelte o m in contact te blijven met
&c 1 - j - cn t-on de belangsteiiencien die door een aídeeiings-commissie
hiiisbezwk door een daartoe bekwaam aícieeiingsiici op de
hoogte worden gesteld met het doel en het streven van de Unie,
Het ~citrrbrijïes va= Openbare , D ï o ~ â g â i i d â v ~ r g c i l l e ï i niet
~~~ü
van de Algemeene Leiding uitgaande, geschiedt door de Afdeelings Leiders in overleg met den Gewestelijken Leider die op zijn
beurt met de Algemeene Leiding overleg pleegt. Van al deze
vergaderingen worden door de Afdeelings Secretaris notulen gehouden en in een daarvoor bestemd notulenboek ingeschreven.
1,Afi..

Art. 35
Alleen de Algemeene Leiding benoemt sprekers voor Openbare
Propaganda vergaderingen. Dzze hebben recht op vergoeding van
derde klas reiskosten, wanneer het enkelvoudig traject minder dan
100 K,M, bedraagt en tweede klas, wanneer het traject grooter

is. Eventueel nachtverblijf voor een zoodanige vergadering voor
den spreker buiten zijn woonplaats noodzakelijk, wordt vergoed
z e t ter? hmgste drie gü!den peï nacht.

Art. 36

Bestuursvergaderingen door de Algemeene Leiding uitgeschreven
of uit andere hoofde, dus uuk die, Bestemd voor Gewesteliike en
Afdeelings Leiders, geven den deelnemers recht op vergoeding
van reis- en verblijfkosten als bij art. 35 van dit Reglement voor
de spekers bepaald. Dit geldt ook voor de Raad van Discipline
en het Scheidsgerecht waar dit opgeroepen wordt om zitting te
nemen.
Art. 37
Wanneer de werkzaamheden voor de Unie vereischen, dat een
functionaris 5.v. van de A ! ~ P X P PLeiding
EP
af o p 2 v-rte sprpkpr
ten minste twee volle werkdagen per week zijn diensten aan de
Unie moet afstaan en hij geen inkomen geniet uit andere hoofde,
worden hem deze werkdagen vergoed met ten minste vijf gulden
en ten hoogste vijftien gulden per werkdag. De Algemeene Leiding
bepaalt in overleg met de Gewestelijke e n Afdeelings Leiders de
noodzakelijkheid van de verplicht gestelde diensten en het juiste
bedrag dat per werkdag zal worden vergoed. In geen geval kan
een lid meer dan één functie bekleeden, noch inkomen genieten
uit meer dan éên bron van inkomsten.
Art. 38
Bij ontstentenis van een fiincti~n-ris wordt een p!lntsvorvangende benoemd op dezelfde wijze als degeen wiens plaats
vervangen moet worden.
Art. 39
Elke functionaris wordt voor onbepaalden tijd doch minstens
voor een jaar benoemd, echter met in achtneming van het in
art. 24 van dit Reglement bepaalde.

Art. 40
D e AUUiinisiïaieür-F>enninSmeester staat in cie Aigemeene Lei-

ding aan het hoofd van de financieel-administatieve verantwoording.
Hij is als zoodanig belast met het geldelijk beheer van de Unie
en daarvan verantwoording schuldig aan de Algemeene Leiding
en de in art. 21 van de statuten voorgeschreven vergadering. De
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Unie heeft een universeel financieel-administratief systeem waarvan
giet mag worden afgeweken. Daarom heeft de AdministrateurPenningmeester het recht, waar noodig, de financieel-administratieve
organisatie der Afdeelingen eventueel op kosten van de Uniekas
door een comptabel deskundige te doen inrichten en controleeren.
Verder wordt de controle op het beheer van de AdministrateurPenningmeester in handen gesteld van een volledig bevoegd
public Accountant, die, door de Algemeene Leiding daartoe aangezocht. een drie maandelijks rapport uitbrengt aan de Algemeene
Leiding en een jaarrapport aan de in art. 21 van de statuten
voorgeschreven vergadering. Uiterlijk drie weken na deze vergadering wordt dit rapport zoo noodig met nadere toelichtingen
aan de Gewestelijke en Afdeelings Leiders ter visie gelegd.
Art. 41

De oproeping tot de jaarlijksche Algemeene Ledenvergadering
of de Jaarlijksche Algemeene vergadering van Gewestelijke en
Afdeelings Leiders als voorgeschreven in art. 21 en 22 van de
statuten geschiedt, met vermelding van de Agenda uiterlijk twintig
dagen te voren. De Afdeelingen hebben het recht ter behandeling
in deze vergadering voorstellen te doen. Die voorstellen moeten
uiterlijk drie dagen vóór de vergadering schriftelijk aan het HoofdSecretariaat zijn ingediend.
Art. 42
Alle andere bepalingen of voorschriften waarin noch de statuten
noch het Huishoudelijk Reglement voorzien, b.v. omtrent de
vorming van een Propagandafonds en andere eventueel meer
ondergeschikte instellingen, worden genomen en beslist door de
Algemeene Leiding, voor zoover zij niet indruischen tegen de
bedoelingen en voorschriften ais vastgelegd in de statuten en het
Huishoudelijk Reglement. In ieder geval wordt daarvan bij rondschrijven door het Hoofd-Secretariaat kennis gegeven aan de
Afdeelingen.
Art. 43
Het Huishoudelijk Reglement werd door de oprichters-vergadering
26 Febr. 1933 vastgelegd en alleen een vergadering als bedoeld
bij art. 22 van de statuten kan wijzigingen aanbrengen.

