
No. 79.

VEREENIGING ter bevordering van de opvoeding en

ter behartiging van de belangen van verwaarloosde

kinderen
,
opgericht door de Drie Schakels Loge no. 7

I. O. O. F. te Groningen.

No. 80.

VEREENIGING: Afdeeling Zaandam van het Nederlandsch

Werliedenverbond „Patrimonium", te Zaandam.

Art. 1. De vereeniging ter bevordering van de opvoedingen 
ter behartiging van de belangen van verwaarloosde kinderen , 
opgericht door de Drie Schakels Loge n°. 7. I. O. O. F. te 
Groningen , is aangegaan voor den tijd van 29 jaren , te rekenen 
van den dag der oprichting, zijnde 18 November 1893, en is 
gevestigd te Groningen. 

Art. 2. Zij stelt zich ten doel, de belangen te behartigen 
van verwaai-loosde kinderen en ze zoo mogelijk op te voeden 
of te doen opvoeden tut nuttige leden der maatschappij. 

Art-. 3. Met inachtneming van, en in verk and met desbetref
fende wettelijke bepalingen, zal zij trachten, verwaarloosden te 
onttrekken aan verkeerde invloeden en omgeving, en middellijk 
of onmiddellijk invloed te oefenen op hunne zedelijke en licha
melijke opvoeding. 

De vereeniging zal daarbij zooveel mogelijk handelen in over
eenstemming met desbetreffende wenschen , allereerst op gods
dienstig gebied , van familieleden , die door de wet de plaats 
der ouders mogen innemen of rechten kunnen doen gelden om 
de ouders hun ouderlijk gezag te doen ontnemen. 

Art. 4. Oprichtster der vereeniging is de Drie Schakels Loge 
n\ 7. I. O. O. F. die als zoodanig voor de eerste maal alle leden 
van bestuur en van de permanente commissiën benoemt en daar
voor aanwees de lieeren: 

Bestuur: mr. J. G. Holthuis, voorzitter; J. N. Voorsmit, 
secretaris; J. M. Frankfort, penningmeester; 11. J. Tiemersma, 
J. Visser Czn., W. F. 11. Koster Henke, M. II. Nieveld. 

Finaucieele commissie: P. A. Cainphuis, voorzitter; II. G. 
Winter, secretaris; H. Juchter, penningmeester; H. J. van 
Hasselt sr., K. C. Postma, L. Wijnberg, J. C. Swaagman. 

Commissie van onderzoek: dr. R. de Waard, voorzitter; K. 
C. Postma, vice-voorzitter; VV. Fruitema, secretaris; J. G. 
Borgesius Sikkema , penningmeester; H. H. Koops , H. Frank, 
W. E. Oorporaal. 

Commissie van verpleging: D. de Jager Rodenberg, voorzitter; 
E. Wieling, secretaris; P. J. Deutgen, S. H. v. d. Rijn, Joh. 
D. Kok, Joh. G. Schaafsma, H. Fokkens. 

Contact-commissie: Jan Hingst Azn., voorzitter; H. Postma, 
secretaris; mr. J. G. Holthuis, F. Reitsma, E. W. Tiemersma, 
Arie Kuipers, dr. Ph. vau Dam. 

Art. 5. Lid der vereeniging is ieder die eene jaarlijksche 
bydrage betaalt van minstens f 1, of eene bijdrage geeft in eens 
van minstens f 50. 

Art. G. Het bestuur bestaat uit minstens 7 leden , waarvan 
de kleinste helft wordt aangewezen door de oprichtster voor 
zooverre deze zich daartoe bereid verklaart, de grootste helft 
door en uit de leden. Het bestuur verdeelt zijne functiën onder
ling en kan tot bijstand in zijne werkzaamheden commissiën 
van leden aanwijzen. 

Art. 7. Met toestemming van en op door het bestuur te 
bepalen voorwaarden kunnen door leden der vereeniging plaat
selijke afdeelingen worden opgericht. 

Art. 8. Het bestuur regelt de geheele leiding der vereeniging 
en het beheer der geldmiddelen overeenkomstig de bepalingen 
van het huishoudelijk reglement, hetwelk geene bepalingen mag 
bevatten strijdende met deze statuten. 

Art. 9. Behalve door commissiën , benoemd volgens art. 6, 
wordt het bestuur bijgestaan door 4 permanente commissiën, 
die het recht hebben in andere plaatsen sub-commissiën aan te 
wijzen, elk voor zich zooveel doenlijk in overleg met de besturen 
der afdeelingen. 

Elke permanente commissie bestaat uit minstens 5 leden, ge
kozen voor de eerste keer door de oprichteres cn in den vervolge 
door het bestuur der vereeniging volgens de bepalingen van 
het huishoudelijk reglement, dat eveneens den werkkring en 
inrichting dezer commissiën regelt. 

Ze zijn : ö. eene commissie die voor het doel der vereeniging 
gelden tracht bijeen te brengen (financieele commissie); 

b. eene commissie die verwaarloosde kinderen opspoort en 
de oorzaak der verwaarloozing tracht tegen te gaan (commis
sie van' onderzoek); 

c. eene commissie die geschikte gelegenheid zoekt voor de 
opvoeding van verwaarloosden en toezicht op verpleging en 
opvoeding houdt (commissie van verpleging); en 

</. eene commissie die zich in contact stelt met autorteiten, 
doel en streven der vereeniging' daar bekend maakt en zooveel 
mogelijk tracht te bewerken, dat verwaarloosde minderjarigen 
op aannemelijke voorwaarden aan de vereeniging ter verzorging 
worden toevertrouwd (contact-commissie). 

Art. 10. Leden van bestuur cn van de permanente commissie 
hebben zitting voor 4 jaar en treden alle 2 jaar voor de helft 
af, uitgezonderd de eerste aftredende helft van hen die bij de 
oprichting door de oprichteres zijn aangewezen, welke helft 
slechts voor 2 jaar zitting heeft. Zij zijn terstond herkiesbaar. 
Voor de eerste keer treedt de kleinste helft af. 

Art. 11. Zoo noodig kan de vereeniging op voorstel van het 
bestuur en met toestemming van de ledenvergadering bezoldigde 
personen in dienst nemen. 

Art. 12. De inkomsten der vereeniging bestaan uit contributiëu 
en renten van a. bijdragen in eens, b. schenkingen, c. legaten, 
de b 'zittingen bestaan uit de schenkingen en legaten , de bij
dragen in eens, of de eigendommen, die daarvoor worden 
verworven, tenzij de bijdragen in eens, schenkingen en legaten 
zijn gegeven onder behaalde voorwaarden. 

Art. 13. De inkomsten der vereeniging dienen tot dekking 
der gewone uitgaven ter bevordering en bereiking van het doel; 
de bezittingen mogen alleen worden besteed voor buitengewone 
uitgaven , bij besluit van eene ledenvergadering. 

Art. 14. Het bestuur en do commissiën vergaderen zoo dik

wijls noodig. Minstens eens per 2 jaren wordt eene ledenver
gadering gehouden. De wijze van oproeping voor deze vergade
ringen wordt bepaald bij huishoudelijk reglement. 

Elk jaar geelt het bestuur schriftelijk verslag vau de werk
zaamheden der vereeniging en vau haar toestand , in welk verslag 
de jaarverslagen der commissiën worden opgenomen of weerge
geven. 

Een door de ledenvergadering va.-t te stellen aantal leden kan 
door schriftelijke aanvraag lij het bestuur, met redenen omkleed, 
eene algemeene vergadering eischeu ter behandeling van de in 
de aanvraag opgegeven zaken , uitgezonderd de ontbinding der 
vereeniging. 

Zoo'n vergadering moet worden gehouden binnen 2 maanden 
na de ontvangst der aanvrage. 

Art. 15. Op voorstel vau liet bestuur kan eene daarvoor 
belegde ledenvergadering besluiten tot ontbinding der vereeni
ging. Dezelfde vergadering beslist over de beschikking over de 
eigendommen der vereeniging na liquidatie, doch mag deze 
beschikking nimmer zijn ten voordeele van een lid of leden der 
vereeniging. 

Art. 10. Op ledenvergaderingen heeft ieder aanwezig lid 1 
stem. Het huishoudelijk reglement bepaalt de wijze van stemmen 
en regelt het stemrecht der afdeelingen. 

Art. 17. Statuten-wijziging (met uitzondering van de bepa
lingen in art. 4 en 6, alinea 1, die slechts gewijzigd kunnen 
worden met toestemming van , of bij opheffing der betreffende 
Loge) kan plaats hebben door besluit op eene wettige leden
vergaderingen — behoudens de Koninklijke goedkeuring — treedt 
zij in werking het eerstvolgende dienstjaar der vereeniging, 
tenzij in het aangenomen voorstel tot wijziging een ander tijd
stip is opgegeven , met dien verstande, dat het tijdstip van de 
inwerkingtreding niet vroeger zy dan op den dag der Koninklijke 
goedkeuring. 

Art. 18. Op deze statuten zal de Koniuklijke goedkeuring 
worden gevraagd. Van af den dag der goedkeuring treden zij 
in werking. 

Het dienstjaar der vereeniging loopt van 1 Januari tot en 
met 31 December, terwijl het eerste dienstjaar wordt geacht te 
zijn ingegaan op den dag der oprichting en te eindigen op 31 
December 1900. 

(Folgen de ouderteekeningen.) 
Goedgekeurd bij Koninklijk besluit dd. 29 Januari 1900 n". 34. 

Mij bekend , 
De Minister van Justitie, 

CORT v. r>. LINDEN. 

Art. 1. Er bestaat te Zaandam eene werkliedenvereeniging 
onder den naam: Afdeelmg Zaandam van het Nederlandsch 
Werkliedenverbond „Patrimonium". 

Art. 2. Grondslag dezer vereeniging is de overtuiging dat de 
Bijbrfl, als zijnde Gods Woord , den betrouwbaren grondslag 
eener Christelijke maatschappij uitmaakt. 

Art. 3. De vereeniging stelt zich ten doel de regelen, die 
Gods Woord aangeeft voor het maatschappelijk leven, te ver
breiden , toe te passen en de liefde daartoe op te wekken, ten 
einde op dezsn grondslag de belangen der maatschappij in haar 
geheel en die der werklieden in het bijzonder te bevorderen. 

Art. 4. De vereeniging tracht haar doel te bereiken door 
middel van: 

a. verbreiding van de beginselen der vereeniging bij monde 
en geschrifte ; 

b. vergaderingen tot het houden van voordrachten en onder
linge besprekingen over onderwerpen van maatschappelijken en 
oeconomischen aard; 

c. oprichting of bevordering van oprichting van volksbiblio
theken ter verbreiding van positief Christelijke, zuivere historische 
en zuivere oeconomische kennis; 

d. oprichting of bevordering van oprichting van onderlinge 
ondersteuningskassen tegen geldelijke gevolgen van ziekte, 
werkloosheid, ouderdom en invaliditeit; 

e. al wat verder, in aansluiting aan het sociaal program van 
het Nederlandsch Werkliedenverbond ,Patrimonium" en iti ge
bondenheid aau Gods Woord en de Nederlandsche wetteu, in 
het belang der maatschappij kan worden aangewend. 

Art. 5. De vereeniging bestaat uit gewone en buitengewone 
leden. 

Gewoon lid kunnen zijn werklieden of daarmee gelijkgestelde]). 
Buitengewoon lid kunnen zijn maatschappelijk liooger geplaatsten, 
zooals predikanten , doctoren , fahriekspatroons, enz. 

Art. G. Het lidmaatschap der vereeniging wordt verkregen 
door vrijwillige toetreding en nadat de vereeniging, bij meer
derheid der aanwezige stemhebbende leden, tot de toelating 
heeft besloten. 

Het lidmaatschap der vereeniging gaat verloren: 
a. door den dood ; 
b. door vertrek naar elders; 
c. door het opzeggen van het lidmaatschap door het lid zelf; 
d. doordien de vereeniging bij meerderheid der aanwezige 

stemhebbende leden aan een lid het lidmaatschap ontzegt. 
Art. 7. De inkomsten der vereeniging bestaan in contributiëu, 

giften en makingen. 
De contributie van een gewoon lid bedraagt minstens f 0,50 

per jaar, tenzij het bestuur vrijstelling verleent; die van een 
buitengewoon lid minstens f 1 per jaar. 

Art. 8. Een huishoudelijk reglement der vereeniging bepaalt 
de wijze van vergaderen, vau het houden van stemmingen , van 
het opnemen , enz. 
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