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De vez’eeniging is ~eveatigd~ e Amstezdam.

-‘ Z~3~ ican 4n aJ.J.e pJ.aatsen. behooz’ende, tot het Koninkrijk dez’
~ede~1anden~’affdee1ingen~ stichten~1en pezaonen organiseez~en.

• —~‘“~ Axt.2.’w

De vezeeniging is aaxigegaan voor den ti~d van 29 jaaz~ en
% maanden, te zekenen vanaf~den datum der oprichting, zi~1nde

2 Octobez1935.
Raar du.ur kan, ingevolge beslu.it van de Algemeene Leden—

vezgadezing woiden veriengd, n.a vez’kregen KoninkJAjke
I~, indien deze aJ.sdan nog wordt vemischt.

A j

=ADoeJ.

.

~‘ KEet ‘doel dez’- vereeni.ging is, het aJ.cohoj.gebz’uik te be—
strijden’en ~aan-de~ zwakken in’ dien~strijd. mozeelen bi~jstand. te
vezi:eenen.

~ b&iddelen

.

haa~ doel

At.4.

De vereeniging tzacht
gen weg en wel door:.-
12 b.et sticb.ten van aI~dee1ingen;I 22 hethouden- van ~vergadezingen;3~’ het’ bevozderen;van~kennis omtrent b.et alcob.ol—vzaagstuk,

dooz” lezingen enicursuasen; -

42’ het aankweeken~ van den geest ~an ‘bz~oederschap - onder.. de

0 ]aet verspreiden van gescbxifften
gz;zrlzcflv’midde{en,~~Ztt3Ujk die aa~a het doel be—

vorderlijk kannen zion.

te bereiken lange wetti—

ftAe2~z Enish .Reglernent

.

p.,
~. Art.5., -

In het~ Huiah.Reglement der Vereeniging, dat geen bepalin—
gen mag bevatten stzijdig met deze statuten, woz’den d.e uverk—
zaanilaeden van de beatuuxsj.eiien ,i~de leden van den Baad van
Toezicht en veidere interne vereenlgingsaangelegen]aeden gerege:

“Om~va~ kx’acht te2~ijn> moet het Hu.ish.Reglement dooz’ de
Algemeene Ledenvergadering zljn aangenomen met 2/3 der ixitge—
bracb.te~steinmen. ~ ~ ~ ~ h-u,,
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Lidmaatschap

.

Art .6.
Lid der vereeniging zi~jn~a11e~>personen, die bi~j een a:f’clee—

~~1ing zijn aangesloten en personen, die/~vereenkomstig cle be—
palingen van het Ruishoude1~ikReg1ement tot de vereeniging
zijn toegelaten, in,plaatsen waar-.geen~afdee1ing is gevestigd.

B1~j toetreding als lid moet de lee:f’tijd vaxi 18 jaar ztjn
bereikt.en de be1of~te van geb.eelonthouding,worden afgelega.

In b~jzo~dere~ gevallenkan~b.et, bestuuz personen beneden
den lee:f’tljd van 18 jaaz als lid toelaten

- Verlies van ]aet, ~.idmaatscIaap gescb.ied.t:
)A door overiliden;
22 door overtreding derbelof’te van geheelonthouding;
3~ door bedanken;
42 door royement~ ~‘~=~~i *A~4

1’
Art.7.

Het bestuur bestaat uit 3 leden, gekozen doo’ de n~ez’—
deriarige leden,: uit de n~erderjarige1eden,der vereeniging.

Het bestuu vertegenwooriiigt~de vereeniging men baiten
rec~:~. best~t2ur~n dei~f’d~eiingen werken onder toezicht

van een “Raad van Toeziclat” van 5leden, eveneens door de
naeerderjarige leden tiit de meerderjarige leden der Vereeni—
sing gekozen.

Verkiezing en aftreding Bestu.u.r en Raad. van Toezicb.t, als—
mede de werkzaa!nlaeden voor ~.eze liclaamen, ~vorden nader gele—
~e1d b~.i Haish. Reglement.

• . ~Tergaderin~e~

.

Axt. 8.

Minstens eennaal per jaar uvordt een gewone Algemeene
Ledenvergaderinggelaouden.

Bu.itengewone Algemeene Vergaderingen worden ge]aou.den
zoo vaak het bestu.u.r,~ de “Raad van Toezicht” of 5 a:f’deelingen
dit noodig oordeelen.

• -. - ••. • Gescb.iJ.1en.~., .-,

.. A~t.9.

De ~Raad van Toezicht?t, ,genoemd in arty is belast
met de beslechting van geschullen, met z~ecEit van hooger be—
roep op de Algemeene Ledenvergadering, en daaxna op den

-‘bevoegden Rechter.

{~ ~ ‘~ ~‘ji~½:. Art. 10.Politiek en ‘G6dsdienst

.

~ ~Po1~tiek en godsdienst kunnen geen ondez’werp uitmakBn
van discussie o:f’ geschil in de vereeniging.

~ •~~De vereeniging staat op het standpu.ntvan eenbeid in
d~6n strljd tegen den alcohol.
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• ~~. Geldmidd4en

.

Art. 11.

De inkomsten der vereeniging bestaannit
ig contribu.tie der leden;K -~ 2~ vaste blidrage van de afdeelingen;
3¶ een bi~drage in—eens bli toetreding ala lid.• -I ~. 4~ andere baten.

Schenk.ingenin den vorm van erflating mogen alleen worden
aanvaardonder voorvraardevan boedelbeschrijving.

-‘ Belooningen

.

Art .12.

Aan bestu.u.rsleden mogen geen belooningen worden uitgekeerd
a1s bezoldiging.

Wijzigingen.

Art . 13.

Deze statuten kunnen worden gewijzigd bij een besluit van de
Algemeene Ledenvergadering, genonien met een meerderheid van
2/3 der u.itgebrachte stemmen en behoudensde KoninkJi,jke ,goed—
keuring, indiez~ deze alsdan nog wordt vereischt.

Ontbinding der vereeniging

.

Art .14.

Wanneer de Algexneene ledenvergadering besluit tot ontbin—
ding der vereeniging, wordt in diezelfde vergadering b1~ ge—
wone meerderheid van stenmen een vereeniging of instelling
aangewezen, waaraan de bezittingen ten geschenke worden gegeven,
met inachtneming van bet bepaaldebij art.1702 van bet Burger—
lIjk Wetboek.

T~taam der afdeelingen

.

Art.15.

De afdeelingen mogen niet genoenid. worden naar in leven
zijnde personen of naar andere geheelonthoudersvereenigingen
of afdeelingen daarvan.
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