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VEREENIGCING : De Plattelanders-Bond, gevestigd te
~.

Rotterdam.
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Naam en doel.
1 De vereeniging draagt den naam:
, en is gevestigd te Rotterdam.
heeft haar domicilie ten kantore*van den secretaris van
het hoofdbestuur.
Art. 2. De bond stelt zich ten doel de belangen zunerledea
als landbouwers, veehouders, tuinders, boomkweekers, fruitkweekers enz., kortom van allen die eenig landbouwbedruf uitoefenen hoe gering ook, te behartigen, door te trachten uit hun
midden personen naar de wetgevende lichamen af te vaardigen,
ten einde daardoor mannen van deze praktg k in Kamers en Staten
te hebben, die bij het behandelen van landbouwzaken daarvoor
kunnen optreden.
Art. 3. HiJ tracht dit doel langs wettigen weg te bereiken
en wel:
a. door het doen houden van lezingen, propaganda-avonden,
het uitgeven van een bondsblad en andere geschriften;
b. door andere wettigt? middelen die voor het doel bevorderluk
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Van de leden.
en van den bond kunnen zUn: .
onec ais in art. 2 genoemd, die daartoe hun verlangen
n geven aan een der leden van het hoofd- of wel af.
deelingabestuur;
b. vereenigingen als rechtspersoon erkend, die hetzelfde doei
beoogen, ais in art. 2 omschreven is, en wier bestuurders hun
verlangen tot toetreding te kennen geven zooals in de vorige
alinea is vermeld.
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De leden sub a gemeld betalen eene contributie ieder jaar
vast te stellen door de algemeene vergadering.
Art. O. Het lidmaatschap eindigt:
1. door overlijden;
2. door schriftelijke kennisgeving aan jen secretaris dei afdeeling of van het, hoofdbestuur, welke opzegging minstens
eene maand vóór het eindigen van het verecnigingsjaar moet
geschieden, bij -gebreke waarvan de contributie o y r het p o l - ,
gend vereenigingsjaar verschuldigd blijft.
3. door een besluit van het hoofdbestuur, houdende ontzetting van het lidmaatschap wegens wanbstaling der contributie
of op grond van tegenwerking door woord of daad der pogingen
van den bond, of door handelingen. strtjdig met de
of reglementen, alles behoudens beroep op de algem
gadezng.
Art. 8. Alle leden vàn den bond onderwerpen zich door hun
toetreden aan de statuten, de hesiuiten en voorschriften van de
algemeene vergadering en van het hoofdbestuur door deze genomen of vastgesteld, met inachtneming daarvan.

Hoofddoel voor de afgevaardigden is, het behartigen van
belangen van den plattelander.
Van de afdeelingen.
Art. 8. De leden vanden bond \-ereenigen zieli ZO
in afdeelingen van melker oprirlitiiig aan bet hoofd
ken nisgegeven.
Een aantal van minstens drie leden wordt vereischt tot vestiging en instandhouding eener afdecling.
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Ai-t. 9. Iedere nfdeeliiig kiest haar eigen bestuur, en bepaalt
zelf het getal der leden vali dat bestuur en de wUze van hunne
aftreding. Zij heeft het recht t o t de ùekking harer uitgaven efme
afzonderlijke contributie te heffen.
Art. 10. Elke iifcleeling is verplicht haar huishoudelijk reglement aan de goedkeuring van het hoaïdbestuur te onderwerpen,
waarin geen bepalingen in strijd magen zijn met deie statuten.
an een dergelijk reglement geldt dat van der1 bond.
afdeelingen verstrekken aan het hoofdbestuur
Inliohtingen; zij houden het hoofdbestuur steeds
van- de samenstdling van haar bestuur em van
zaken hunner afùeeling.
Zij zendeii jaarlijks voor 1 Ma;irt een verslag in w e r den $oestand van huniie afdeeling e11 zorgen voor de tijdige inningen
opzending van de contributie aan den penningmeester van liet
hoofdbestuur.
Art. 12. De ;tfdeelingen vormen districten. Het aantal eride .
grenzen dezer districten worden door het hoofdbstuur vasmuteid.
Het district wordt bestuurd dam zooveel ladan als het afdeelingeii omvat. Iedere afdeeling wijst uit haar bestuur een
lid van liet bestuur aan.
Het districtsbesluur benoemt uit zijn Men jaarlUks voor
1 Januari een vosmitbr en een secretaris. Het vergadert zoo
de voorzitter dat noodig acht of ten minste twee
et districtsbestuur den wensch tot het houden eener
aan den voorzitter kenbaar maken.
rictsbestuur benoemt uit zijn district een lid dat
zitting zal nemen in het hoofdbestiiur.
Van de benoenhg wordt onverwijld kennis gegeven aan den
secretaris van het hoofdbestuur.
Art. 13. Art. 10 is ten aanzien der distrieten toepasselijk.

Van het hoofdbestuur.
Art. 14. Het hoofdbestuur bestaat uit:
a. een voorzitter, die door de algerneene vergtbdering vom’
drie jaar gekozen woiult ;
die door de algemeene vergadering oor dentijd
kozen .worden :
leden als er distrieten bestaan ais bedoeld in art, 1%
b a BR B genoemd vormen te zamen het dagdUksch

bestuur.
Ieder jaar treedt, v a ì ~ e n seen door het hoofdbestuur op te
maken koster, een gedëeite van het dagelijkscli bestiiiir ei\
alle overige sub c genoemde leden af. Zij 2Ua terstond her.
kiesbaizr.
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VEREENIGINGEN.

VEREEh’IüINü EX.

Bij tusschentijdsche vacature in het dageluksch bestuur heeft
iedere afdeeling en ieder lid buiten eene afdeeling het recht
namen van candidaten aan het hoofdbestuur op te geven.
Bij overlijden of tusschentijds aftreden van den voorzitter
’
heeft de nieuwe functionaris weder zitting voor dri
gaande met. het jaar waarin hij gekozen wordt.
Een tusschentvds optredend lid van het hoofdbsst
zitting voor den tgd zoolang de overledene of aftredende zitting
zoude hebbun gehad.
. Bovenstaande regeling dient in iedere provincie tot stand te
komen, terwijl uit iedere provinci
lid of lid van het comité, bij eene lande1
provincie vertegenwoordigt.
De onkosten voor eene zoodanige
provinciale bonden ieder voor zich
Art. 15. Het hoofdbestuur ben
n midden een
ondervoorzitter, die bij verhinderi
voorzitter dezen vervangt. Bij verhindering of ontstenteni
bestuur uit zijn midden een lid tot voorzitter aan.
Het benoemt tevens uit zijn
een 2de-penningmeester, terwijl
meester al of niet uit zijn midde
plattelander behoeft te zijn.
De secretaris kan ook tevens tot pe
benoemd.

~

n met volstlekte meer-

De penningmeester m
eene zekerheid stellen,
hoofdbestuur voor iedere

’

ering.
Van de algemeene
Art. 16. De hoogste macht van den bond peru
meene vergadering.
Art. 17. Jaarlijks zullen er minstens 2 algemeene vergaderingen worden gehouden, zoo mogelijk in de maanden Januari
of Februari en in Juni of Juli.
In eerstgenoemde doet het hoofdbestuur rekening en verantwoording van zijn beheer, en wordt de begrooting voor h
volgende dienstjaar behandeld ; ook heeft dan de verkiezing v
de bestuursleden en van de commissirn, nader bij huishoudelkjk
reglement te noemen, plaats.
Verder wordt eene algemeene vergadering belegd ZOO dikwuls
het hoofdbestuur dit noodig acht, of minstens 2 disbicten hun
verlangen tot het houden daarvan schriftelijk met redenen omkleed aan den secretaris van het. hoofdbestuur kenbaar maken,

4

.

Van het beheer.

.

bond worden beheerd door den penninp

r aan de algemeene vergadering vernnt-
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Art. 23. De l d b n YW de districten worden omgeslagen
ovw fret aantal leden der afdeelingen w w u i t het district is
samengesteld.
Art. 24. De bezittingen der afdeelingen die
Uden
te bestaan vervailen aan de algemeene kas.
Het bestuur der afdeeling of de commisai0 me
datie
Mast, draagt mrg, dat binnen 3 maanden na verloap van de
Iiquidatie die bezittingen overgedragen zUn, Wg gebreke waarvan
zo persoonlUk en hoofdeluk daarvoor aansprakelgk zgn.
>
Van wgzigingen en van ontbinding.
Art. 26. WiJziging v8n de statuten alsmede ontbinding van
deze vereeniging zal slechts ku
besluit van de algemeene verga
in art. 21 is voorgeschreven.
Wijzigingen treden eerst in
ninklijke goedkeuring verkregen is.
Art. $26. De duur der vereeniging woixit bepaald op 663i tedvak van 29 jaar, te rekenen van den dag der oprichting, zijnde
î-3Februari 1917.
Algemeene bepalingen.
Art. N. Er wordt een huiuhoudelqk

personen verstaan, voor z
bepaald.
Art. 30. In alle geschillen die over eenig art
statuten tusschen de ownen, afdeelingen of dist
hond mochten ontstaan, wordt beslist door het
behoudens beroep op de algemeene vergadering.
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Goedgekeurd blj Koninkl

De Minister urn Juetitìe,
Wnens den Minister,
De S e w d d - G e a l t
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