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I.

DOEI HN WHft.Ifl{RTI{$,
tut" ï

Het Departemen{ Uithuizen, opgericirt 19 Maart 18{ó
stelt zidr- ten doel ale eelfstnndig ondcrdeel van de
Maatscbappij tot Nut vnn 'tAlgemeen volgens arl. I
der Wet werkzaam te rijn.
Art. 2.
Het Dept. Uithuizen eul met inarhlnerring van hel
beoaalde bii
art. ll btslaam uit treden. welke in de
-gemeenten
l-ïith*llzen, [Jíthuizermceden,
buigerlijke
Kentens en Usquert. rroÍtËn.
^&rt

3.

Het dieoetjaar begint dtxr

er,nrtem

den lnahten Juni.

il.

)uli en

Ëindigt

LINffiAAï§OHÀP"

Àrt.

4.

De leden, zoowel manneliike àh vrouttrElijke, wordgn
onderscheiden in gervone leden, vereetriflÍng-1s6.r, bËgunstlgers en eerelden. (Art- S der W'ct.)

Arf"

.

Personer boven l8 jmmr kumfleu nls
Dept. worden eangenomeffi,

lirl van

het

Zij zulkn dch dnarl** dnnr tm*urhqnkonst §an cen
bij hct bestumr il*§*m*ldsn m zlch in renc
vergrdering van het Dept. ranu ochriftntrijkc stemmrng
motten onderwerpen,
Zij wordcn ofi de wijze, hi! artt, ll{ en Aí vm dit
aan§#nsmfrn en uronder geachl uieh
tcglement bepaald,
-onderwergren
aan hct htdrhoudèliik reglc.
tcn volle te
der'ledcn

ment rn aan de algemeene w€l, vrn ruelke hun door deË
secretaris zoo spoedig nrogetrijk ren exemplaar zal ter
hand geíeld worden.

(')

4

dtrt

Art t0.
\ï/lnneer irruaod rvcnscht op le houdel lid
-het,Dept"
le zijn, ral

6"

Vereenlgimgcn, ats rrrhtspcfi;oon er'l<enrJ en bedocld
in arL 6 drr algemccne wet" kunnert rls liri uarr het Depf.

worden toegelàten en ru{lqrr aich rlar kumuen
vertegenwomtligeu tloor hoogstens :

hii daarvïn

I Hdr

zoodra hrt getul harei contrib. ledrn lO bedraast.
'J leden, zoodra het gclal harrr c+utritr. leden 25 bedra&t.
3 leden. zoodro het grlal harsr rrintrih. letten 50 bedraa{t,
cn vglyslgsn$ do,or tefl hum#u{c ddm licl 'mrer Íosr
iedere 25 cofitrihueerelrrJe leden boven 50.

Art

leden.

viiliret
$ioT':'.*,Y"iliï'"'ï'ïïgeschie.dt'vóiÈ';;-het'Ëpï"rË
Art f l.
fur afruij.k'íng . van. art. i z;ulletr ledan van andere
.
depertemenl'cn <ier IVlaatscJrappij:, d,ie in den looo de;
la&rs zl4h in den kringl van dii t}errt. metf+i*.oon
veqlicql, al.s, lid woidcn aange',orire n, $irs ail
rluttinue verÍooncÍ!

7.

lretalen geene cortributic, dorh hcbhen dezelfdri

rcchten als gewone ledcn.

laat vertegrnwoordigerr.
Van de kleine geschriflies, vanrvege hei. Dept. ver.
spreld, kunnen aàil cllic verlegenrroordigcli veree-niging echtr'r rnEerde re exemplartn wordbn uitge,
rtikt,

Art.

0.

De jaarlilksthc contribulic berlrargt $oor een ge!
lid 15.--, l'oor een verecnifiinÈïid z.ooveel maal
f 5.- als fret aantal harer leden- bèïrasst door wle
de vereenigirrg rich rloet t'r:r(egenrvoordigin, voor een
tvoon

hegunsliger mlns{trrs f 10""*. Dere ccrntrihlrti$u rnortsn

bij den

to<rycnde

§.

leder tid ont!'sngi vÀfi etrtr{ werk, door de Mahtschappij ten hcftoevc haler departeínenten icr verspreiding onrler rlc k:den uitgegeveflr refi exemplaar,
met dien vrrstande, ríat aan een als- lid aangenomer
vereenigiEg zooveel cxemïrhrqn zullen wond=en ver.
strelrt, als heí grtai ledrn bedraasl, warrdoor eii ach

jarr.

r'arr betaaldc contributie over hel

m.

he[íl van hrt dicnstjaat lid r+urtlt, betmit yoor dat
Ioqende dienrtjrar de h*trít der vrrschukligde con.

roosreï .hÀ,ee tedf_ír, _resp. één lid aÍ. fle- aftredenden
zUfl trtet,terslond herkirsba-ar,uitge:onderd de secrelaris.
ue leocfl kunnen ten alicn .íjjde hun ontslag BrmeÍr.

Het. wordt door hen irgezondéir uan

Zij

royeerd.

àei-iiffi

kuncetr in". renË ceparteààntivirs"&oioo os
voorste! van tenminste tien leden teo nrteïlÍià'woï

den ontslrger.
De yerídezing ter .venvuiling der plaatsen, die door
onYlg,,, overlijdefl of om aadere rehenen openvallen,

g

r,,r I'

i

crlt in de

rers &orn

rrde

d epa rtemhn tsveig

Art 13.

làe-.i-rf i
!

Lle verschlllende functionarissen worden a,'s toodanf
rechbtreetrs door d'e leden gekozeu.-'--'- -'- '

tributle.

lVft binaem res wekfrÍr ila het aanhieden den quilaatie
ziíh mstribrriie niet 'hc.eÍt betiaald, ksn bij b€.
silrit eeler Dtpantehrentsvergndering $o:deti gc'

BESI.rruR.

ÀrL 12.
bestuur van het- Dept beslaat ldt vijf leden,
-.Ítet
die voor den tijd van drie jdar uit Ën Aoor'tie ièàlï
$ronueu vetl(ozeí.
leder iaar gp. t Juh treden votgens op le roakea

àasv*ng r,nu hct diensijaar ap qrritilntie snn

den penninglneesicr lv.orrjen beirald. Wie in de twcede

raÍ!
schriÈ

kunnen geroy*e-rl ryorden op voÍ)rslcl
-hetle_deu
van
-O.i{.
bestuur df van- rerí minste vi;i-iiooi-

Op voordracht uan ïret bestuur oÍ van uilf oÍ nreer
leden van het Dept. kunnrn door de terqadering, mel
inachtnerning van het beparkie bij art. It van i[ó wct
der Msahctrapírij eerr,írden wmrden beuogrnd. Z,ii

Àrt.

vfOiïilU

tetuk I(cnnls moelen- gevetr nan den sgcretaris.
wre buiten de$ 'l(ring van lrel Dept. gaet wonen
-hordt
op iid te aiju, frci uitzondeiirË-rin Oe'*eie-

laten

,

4an

lig_ing
.

n'*fin

!, c

t &srtnur

Ari,
ls_

14.

in het algemeen tje beher.

der belangen yan het Dept. drreiài;s;.
.Ëifl
oËilH,
o

_ïï#fi ,o}tf

Hu:ï.,islH:

"

?

Het ls belast met het uitvoerm der hcsluiten vrn
het
f,lieot.
'Het
óchorst, mel ftaclrtneinlng der beprlingen vao
dt reclemeÍÍt Etr Ystr d'at der betrolcken instclllag,
alle rfrbteuarctr en bedicr*den, bii het Dept. oÍ zijne
&stËIlítr{en treilrzdsn.

Het ËcraaÍt de u'ilze. ttaarop deze arbtenaretr

hct bes{uur ot het Dept uitgaet, terkent deze stukken
en aorgt voor hel verrenden deanrrn.
.Hij rraaJct op en houdt bij eene liJst der leden v*n
het Dept en roctcrs von aftreding der leden van het
btstuur van het Dept. en var die der depertrmrntalc
meteltrlagen.

ftrij boraart zijn archief op de plaats, hem door
htt bestuur san te wiiren en draagt- dr{ bij aftredng
sgu run opvolger over.
fïij-- fs-_ vriigestcld van het brtrlen dtr jaarfi$rsche
conHbufre.
AÉ I7.
De penErilgmeester Ís belast metdc iuvordcrinp

cn

bii- zietrte,- afwezlgheid ol ont'
stËfiteuie tiÍdeliift znllen ruorder Y€Ívangcn.
Het bereidt imr al hetgees in dc vcrgaderingen van
het Deort moct wordel cËbracht
Het rhaakt op en brent[ tel*cru lrr de cerstc ge
wone verÍaderh* cut hEt Dwt. {rrt. 23) ter talel
eene rekeËinc vfrr outvancst ei uitiraaf oier het afbedierrden dan,

oÍ

von alle geHen, het Dtpt. toekomendc en met d-e
betelingen, worrtoe het Íerplicht is.
HU Íorilt nauwkeurlg aaitcekering vru clke ontvengst en ullgave eu doet nr afloop vm ieder öenstr.
jaar rekcning en verantwoording aiu hei bcstuur.
Hij dcpoaeeÍt alle niet meei gebruikt wordcnde
borken en stukken ln tet archicf nln deu aecretane
en .drragt de..lo gcb.ruik zijnde boeken blJ zljn at
uGoctr aetr zrrn opvouer ov€r.

geioopen en Ëme begrooflíg voor heï volgende dienst.

Ftr.

zïtter

.ArL I5.

Is bclasï mei [et openen en slulten
der vercedeÍítrsen. zooweÍ yaa het Dripi. aÍs van het
De v o ot

bcstuur,- met

[et' ldden der weikzraàïeden eu het

handhaien der ordt daf,ÍIr.
Hii benoemt, vooÍaoover <t*troruirent riek anders
B bdpaald, alle coffmissiën, tenzij de vergadering mocht
besluiten die bcnoemrng aan eich le houden.
Hii teekent, zoo noodÏg, met den secretarh de stuk.
ken vsn het Depr. oÍ het bestuur uitgaande

Àra.

Art 1ö.
secretaris houdt aanteelteníng ven hctgeen
in de verqaderincfl Íau het flert en ln dlt van hct
Ele

bcstuur bËh{ndclil lvordt cB mrr'kt dearrËt de nofulen
op. Dcze notulen behelzen,
a. het getrl legerwootdlg zlinde lcdcr;
b. cere opgave van de belmgriiltste ingekomen

het beíuur wordi opgcdragen.
.PIij rs tegenwoordig bij iedere vergaderin( van het
DepÍ. en desverlangd oolí bii dic vaí het 6-estuur,
'FIij woÍdt bij ziekie, afwezigheÍd of ontstentcnis

stukken én gedane mededeeÍlugeo;

c. dcn hoofdnhoud vEn belangrifte verslqgcn cn
rEryorten;
d. de besld&r der vcrgadcring;
€. het getal stemme[, dst voor en legeÍ ectr
voortlel is ttltgeb,rrcht.
'Hii lept aan etr houdt bii alÍe redstcrs, staten en

Iijsteh,
dË voor een goede'ridminisirrÏie nobdig ziln.
-FliJ'rtett

en scfirijff ,al ftetgcea van den voorzittel

18.

Bij het Dep1. is eF.qr pode, die in eene 'departcmenhvergaderlng woidt benoemd ctt ontslagcn,
Hij moet in het dorp Uithr.rizen wonen, ïoch bc.
hocÍt geen lid te zijr van hel Derrt.
tiii kan voor den tiid vao ten hàorste cene maand
door het besluur worde[ ceschorst, Hii geniet, zoolang deze'ïchorsing duurt, geen jaar.
wedde.
Hij verricht zonder uiÍstel rl hetgeeu hem namens

fi

liiOel-iik vervaagen op de wiize,-door hel bestuur tc
benr[en.
.Ilij geniet een jaarweddc, door het Dcpt. vast tc

sletrlen.

IV.

IVEROADERINOEN.

Àrt

19.

De vrrgnderiugen van het Dcpt. onderscheielen in
fios/one of hnishoudeliike en hiitcnfe*onc, worCen

!
li

Jr

s

I

geh,oudm tr:: {Jithuiren en

tc

bepalrn.

s

ter plra{se d*or hmt Dep{.

Àít.

Mocht eehtr:r' ric aangc,n,*renr I'erg*risringetll miet trrschikbaar of wegen* onvqrrryachle truiÍengrwone nrn'
siandigheden naar't oordeel vtrr't besturrl niel geschikt-zijn. dnrr heeít het bestuur h*{ recht, cen auöer

Iocrlittii ann te rvijren.
Art.

2I.

'rvordetr

tc Uit-

'Lrt" n.

gedurende hel dienstjaar tetr minste
drie ger*one vergaderingen houden.
23.

De ectste {ewofle depsrt€ment8reÍ{ad€ÍlnE
zal
-maard

houdeu wordEu
dlenen:

l, tot

in

de

Juh

ln

gehooïdzUrefiit<

het mededeelen van h€t verslf,g van

afgcvrardigde

2,

ter

algemeen€ vergsdrrlrrg;

tot het nazien der rel(etringcn van het bestuur
van het Dept. en van fe besturen vau bij
hgÍ D.eRt. bettrande instellirgen ovcr het yo-

iot het uitbrengen var de verslagen yan der

staat der instellingen, bij het DepL bstaande,
.met ínachtneming van u.rt. 25, sub. 5;
4. tot het aarhiedes der begrootingeu van oat.

ea uitgaven van 't llept., de Be.
deu Tuinbou!tr, de teeszaal etI
Bibliotheek, de Kinderberrflllrpla{ts er verdere
ihstellingen, t
vangsteu

waarschool,

ringen behoudens het h*paard*

il
ï

urinter',ergade[r.i,j art- Sl

Àrt. #4"
Ile d€fde gewone verg,aderÍtt69 vilfl heN Deprt" ra!
gchouden wordrn len minsre ririe ur*hen vóC'r de
3íg-9.gee4e vergaderlng {art, f§ drr Wíst} flfl hr}sfdru-

keliJk dierrcn:

l, tot htt

berur*rnen tram eeffi a{grvrardfigda {er

c v rrg arieri nq en tlienr - ptrnat§\'e.rvnnger,
ann *,ien eenr door tret Dcni. le beualen-vergoctling ,zal worden ioegrÍ<trrtl h:>teir hetgeen
het hooÍdbcstuur d,er M aarqchunniÍ r/oor re1s.
a

lgern een

en verblijlkosten verIeent;
2. tot het bereadelag'eu oser rle pmteu v&u be;
§chrijvlng voor de ff!fl'eflreene- uegaderi4g;
3. tot het verHezen rrflrr mlemffe hïIstuïrrders vaË
het---Dept e! vaí dc daarhlif, br$ta*mde in-

4. tot

het beuoemen v&Ii #emË sfi,Ífi[ffrlilsuin van lIflË
hrt opflerflEfl r.fi nazlen der
rekedngen ven het Hep{. en ziljfi* Ímetglliugen.
tot,het uitbrengen vflru [ret vmanmg der spnnrIeden, belast ,nËt

detr

rrge l.ar;

3.

meene 1"rr'gadedng aan he* hqo{dlra.,tuur rulIen wordrn gezondcu (ari. ÏS tÍrr Wet);

gevcn.

AÉ

*xr itrriïfdrnkalïJk {ii'enefl:
nvrlrc/oorËttr:i'tun t.li* t*6en
[ne{: t}*,pt. r,or+r de a[#e"

2. tot het voorloopig le;ekrr der

hutaen gehouden en door deu voorzitter belegd zoo
dikwijls -tl1 of hct besiuur dit uoodig rcht oÍ wanneer
mrnstens hvee bestuursleden hun verlangen hierloe

Het Depl. zal

in de ïraand.SrpÍemrber

t, tot het herand*lagem
1 JanuarÍ và!ïlv.ege

20.

de tergadcrlngen van 'bel berturr

schriftelijk te kenren

hebhcn

',i

aderlngen worden door het'artt.
beijdslippen, in de volgeude
verme Id en voorts roo dilcuijl.r als het bestuur het
nooclÍg oordeelt *f nri*sten* vljf teden dit schriftcliflc
verhngeu.

Art

ft-{,

De lweede gc$onc deDar'{q,,Ínflrnttveil'fmdsrilnil za! p'laats

5.

bank.

ÀÉ" re'
De seuetaris zal den lerieu tem

le voren kennis geven vaul de
daartoe rond ie rinden brieil"ts

flrntnotn

'yijf dsgpu

vm'gaderfulg
eil op-djÉ
*rooruluilurrte
tierl$
de

rÀamhcdëtr vermeldeu,

Àrt"

ln

Ifí.

iedere ge§rone vergadfurimg ,ran het Dept" trst
eene presentielijsf, dh ieder [fuf [rij r{jn korned in dc
vergaderlng teekent of laat reekemem.

u

10

f)e

Àrt

28-

qp het tijdstip,
FÈn het
.opeuen woré*n de notul*n dtr vorigr vug*
"
vrrgaderàngen wnrden gropend

waarop

*

ziin

hctegd.

Ssdemng ,iezefi,

fJe voorzitter onderwerpt ze daarna dadeliik aan de
goedkeuring der vergadeiing, u'aarop ieder-lid voor-

kan doen tot wijriging of aanvulling daarvan.
'*{elleu
thdeliik na de vaststellÍng worden de noïulen door
den voorzitter en den secretaris geteekend,

Eii de

Art.

?/{r"

der voorkomendr raken zal de
vooreiHer elk lid .gelegenheid geven, om daarover
zijn gevoelen in het mirlden te brengen, doch zorgcn
dat zplks met de meeste onie scschirds.
fieen fid voert het woord, "dan ne het van den
rEprzitter vereocht en gekregen ie hebben"
Oe voorzftter verÍeent Jret woord in de oide, waarin
het is gevraagd.
ledet lid heeÍt het recht var amend§]ssnt.
behandeling

1H* rid hecft her #;, ï;

Xlie vnorstelleí kunnen,
gderÍngr

ter

voorstc[en

te

beslissing vÈn

docn.

dc

ver.

a. dndtliik In bchandeling wordrn gcbracht;
S. tuarden verdaagd tot de vokGrde vergaderlng;

t

d.

onr nader ondemork en advÍes san hgt bestuur
vam _'t Dept. of aan dat der betrokken Instelli,ng
worden geaooden; oÍ
in ïandetr vrn €ere cornmissie $orden gesteH.

(Art

l5).
Voorstellen toi regehng der jaarwodden van de in
funrtie eijnde arntÍenaren bij het Drpt. of zilne in.

rtellingen,

stuursleden,

Ín$eten

daagd.

ginnen in October oí November. ielkens bii voorkeur
óes Doírdefllags \íó{iÍ of op volle trnaan, rvaarin, zoo
mqgeliÍ<, voorlezingen gthouden en trijdragen gelel
veril rrorden. Hei bcstuur zal dr*rtoe sprokers uifl$osdigen en de verdere regeling dea*r bijeerdrontstefl

op zich

§eme§.

Art

let toöpeniI iarr;
2. aan de hukgenmten der leden, mits zij den lecF
'tijd van 16- iaar hehben bereilst;
3. aan personen boven 16 jaar, buiten de gemeentc
Uithuizen wonende, Íegen betaling vun f l,- ieder
en indien zíj door"ctf der leden-worden geïntroduceerd. ftret lid, dat van deze introduC§e g*

bruik maahi, ffioel hiervan bij de komtt 1er

vergaderiag kennis geven ran detr voorzitttr.
Fc$oner, wonende in de gerneentetr §§noëud E aÍt.
2, kunnen niet nrorden geintroduceerd.
Bij hestuit van eene' tlepartementsvergadering kan

van deze bepalingen uorden aígewektn,

Àrt.
Aan orgehuwde personen,

tot wijdging of

()ïe r de arnneming van nierrwe leden
vergadering wgrden besllst.

de

Art.

zal

31.

&ÍEu

gehorderi.

hii te $rffetr

tegen

v. §TEtïnillNoEN.
AÉ

34.

Àlle besluiten, zeo",vel over zaken a[s petsorteí, wof-

den

bii volskekic rneerderheid

genomen.

Bii staking v*n s{*rnmrn over eaken wordf het Íremcn

'Er worden gedurende den trinter yieÍ of vilÍ bultonr

dlwïEse vergaderlrgen llrEt

den kriog van het Dept,

buiÍengewone vergaderrngen
betaling vàn f2.50 ptr iaar.

ve§-

sla*nde

ir

de

amrbtenarln of vín beaanvulling der reglementen

eene volgende varga.d?ring worclhn

SS,

u'onrnde,-zrl door het besluur de verguilning ktrnnetr
ïrorÍleu ver[eend, orn als toehaoiders of gasten a'l

tot onblag dier

toÍ

32.

Op dc 'bijeenlsornsteu, in ert. 3t vtrmtld, wordi vriJe
toegrng vefleetrd:
t, aan leden van elders gevedigde departgmenlen
der Msabchappij, op vErtoon vatt qart'tantie Yàtr

te

bc-

tot een volgende vtrgadtring verdaagd.
Wanneer ooí< dan de stemmrn staken, wordt het virorstel gercht riet te zlitr asngctomen,

vsn een besluit

rg

t3

Over allc zaken rvordt rnontleling en bii hoofdeliike
oproeplng. gesternd. trnzij de ver[aoeriní ,dËt-''Ë;

gdsloteil cn ongereekende brielies te stemmer, of^bt,
zon<ler ho«rídcli;ke oproeping een 'beslissing

§ll6gell

te wÍllen

nernr$.

De hoofdelij}e oproeping geschiedt rarr de volÉ
oruer waarÍtr de namen der leden op ïc prescàÍieffi
voorlsÈmen.

lid

steÍnt mèt.de woordei

zonder eenige bijvceging.

Art

voor of teger,

35,

De sdtrnming oter het ronrdragen en henoemen van
persoflen geschiedt sehrifteliik bjj g{.§loren cn ongàteekende brieÍles"
Vmr iedere- vacatur*
nlerltqle Ins{eltingcn, of

in het bestuur der
in hct personcet àerdepartadaarbií
or bi,
l)epi. werkr-anrc anrbtènarerr en bedienden,
"het
flr€nl hft departementsbesluur een voordracht in van
rme persofl,en_ Lleze voti;dracht
eeae-

rvordi orr[emaakt in
door den voorzittcr van hei Dent. te tiËtensen se-

combinccrrle uergadering

tan het aàuartemöiiiïil;hir;
tlcstuur der beirokken insteliing'en' de hierouder
brdoelcle comniiisie van r ii Í àe.ià'n-"n. -*
*vörden jaarliiks in tle Spn" Se Íeden dezer commissiJ
tcmter"vergadering
gekozln ,it
à;;;'& ];d*";í,

fttt

"n
L]enËrÍeÍfienf.
ZiJ- mogeq geen deel uitmakes van

Iet

"
nel_.Uept.

of dal zijner instelllngen.

het hestuur tau

voor den-tijd van twer
. Iij hebbrn ritting
,^rjo:}-u
ecr door

iaer efi
het besiuur vpn hei Dept.

ll,uoErns
op te makeil
roo§ter,
De aftredenden zijn niet rladetij,k hrrkiesbaar.

Àrt

stulten.

Sruefjer,

{r

dië ÍneeÍ df minder

t*

narnen vrrnndkleno dan

vrrkiezen ziir, gelden. ln het errsle
gev*l kwmen de na het voor de keuze vereischt getal
pfr$onrn

Onderteekende. niet of niet be hoorlijk ingevultle
briefjes eijn van onrvaard{. Ingeval van twijÍul beshst
de verffadrriog.
Bilifirs, die van onwaarde zijn terklaard, worcien tot
6epatriag der metrderheid aigeirokkrn van Jrei getaí
dcr fugelev*rde brielj*.
Eene verkregrn meerderheicl van slemmen geldt niei,
wanneer de vergadering besllst, dai daarop een tusscheÍ|
h*{ gutal briefjes en, dqt der tegenwoordig eijndc leden
bcslaand vrrschil var invloed had kunnen ziin.

Art

38.

ÀÉ.

g0.

ïFrhneer vooÍ eqle benoening de uitgebrachte geldige stemmen tusschen twec pérsonen gelijkcliik iiin
verdeekJ, besllst hei lot, wle hunrer de benoernde zal

E'un'

[et

gevel vau stalfpg van utemmen wor{lt
gehrudeld
als volgt:
- lndien na
iwee vnje stemmingen geene volstrektc
Bulten

rneenderhtid is verkregen, geschisdt de keuze bil meerdr:rhrid uit hen, die bij de twerde vrile stemming de

meeste stemmen

op eich

vereenigden

el

wel uit

eeo duhbeltnl vau het te kiezen aantal leden. Wcnneer

echter urder herr, die de mceste slemuen vrrkreger,
eafi meerders Fer$onen een geli.ik aontrl stemrnen ï*
ten deei gevallen, zal ecrst moeten worden gcstermd,

rvir: valr hen op heÍ dubbelial tot de eindstemming

36.

'Vdór. tot stem-ming ryordt
o!'ersegasn b€moerot de
yooÍzrtter df. ie lr.deÍl tot stemop_nemers.
De briefjes
wordeu veruamcld in eene bus ; 'de sieÀopÍrern"r. onderzoeken,._ot hei_ getal briefjes getijk ii-';ïi' drt dir
zijnde lerlen. De irrhou'd van e[k briefjc
1:§:_Tr"E{jC
wortlt door ecn der siemnpneuoers
-overluid gelezeí,
door den ander nageiien eil door-Oin-rieiàe,
teekend

i}7.

irr het hrirÍje vermelde namen niet in aanmcrking.

De voorzitter btengt het laatsl ziiu stem uit.

Iad€r

Art,

Hr hcbben zooveel stemmingen plaab ale er peÍsoneu
te l+ícacn zijn, tenzij de vergàderíng sndeÍs mbcht bd-

opgo-

zal Eebracht worden.
Wanneer ook bij dere ster*iiing de stcrnmtn *{*keu,
zat het lot beslissen. Dit eal ín gclijh geval ook gesrhi*den bij dt tindstemming.
Art"

4{,.

BIj hrsschenti.idsche vacatures ifl heÍ bestrur sen hoi
Dept. en in die zijner instelhnger hebben de nieuwberroen:rden zoolang rilling als zij, ter wicr vrrvanging

zi| zijn gekozen, zirting zouden hebben

grhad.

r5

t4

W.
. EtJ

hrt

IN§TET-.LM,IOEN.

AÍt" 4I"
Dept. bestmn de volgerde stichtinseu

die rlle haÍdelen
!§-llnS.rr
reglemerten ea onder

1.

Z

3.

.oreÍeenkorqstig_

tpezicht van het Ds$t,:
Eene
opgsrlcht
Eeae Leesrarl en Blbllotheek

§paarbank,

Btbliothwlr
Ltffizaal

b

!

of ir-

hïre eigere

tn tg{6
lSil?

," lgn

, , Ig{g
, ,, l8ll8
5. Ecne Berraarschool,
, tS$il
o. Eane Corumirele voor ondrrwllebelangJen," reded lSI2
?. Eene Commlusle
in Nood,, ,
, lB00
"HuIp
& Eene- Commimie tot
vermeerÉertrng
wn het ledental,
, " lg0[
9. Een Klnderbenaamlaats in den
Ulthulzerpolder,'
, Dlg)B
lo Eeue Comnissle voor handensrbeld, ,l . lgII
,r.

Een Tulnbouw,
Ecne llypotheeltank,

tlet Dept, kan teerdere instelliasen in ,tleven roeDetr.
onder verband vrn de bepalingeË van rtif reslemiri.

E[r

AÍt

42.

dezer instelliÍrgen wordt besÍuurd on de wlize in
de daarvoor vastgesttlde of vast te stefled reglgmlenten
oElschreven.

fÀ regl«nenïen der' insleIlingen woiden vastresteld elr gewijzigd dtoor de dg{íartementrurrq*deriiie.
erenllueel gehooid het bcotuui der hetroÈken i;'-

"stellirqg.

Àrt

43.

Het be*tuur der imtettingen- g*noemd oflfler 2, 3, F
I 't'an ad- {1, en zoo faodig van anctrcre bestaaride
of op te richten, instellingen, snaakl iaarlijks eene begrooung van ontvangsten en uitgaven en draagt die in
de vcrgadering van Juli ter goedkeuring voon {art. ?J).
Art. 44"
'tIet bestuur var elk der iustellingen, in art 4l be.
doeld, rnet uitzondering van de SrïrrLanlt. brensl in
de departementsvergadeiin g van JuIÍ. een schrifte lillivor.
en

slag uit van do onder zijn beha.er staancle instelling. Dit
versÍ*g wordt in die vergadering voorgelezen en Oeartra
deu sècretar,is van het flept, trr hand gesteld icr bE-

wrrlng

fo hrt

a*hief.

Jaarlijks vóór

I

Àr't" {S.
januasi urorden door het Dept. I w e

e

leden benoemd, helast mel heÍ nazien van de rekc'
ning der §paarbank eu het ce»troleeren van den invcnlaris" Deze geven van hunne bevínding verslag irr
de Aprilvergadering van het Dept. bedorld ir ari. 25,

vIT.

ÀLOEMEHITIE BEPÀ,LÏNOEN"

Aril {$.
De krosten vaa schrijf- en kanteontrelrorftrn, druk- en
ölndwerk, adverteutiëri eil fl)Ë[]Íesilo{}$*nr aoomede dle

van vertdrlncen van

hr{

siën, overeeÈkomslig art,
vru fict Departement.

bestfuur ell dià der somd,i§henoerud, komen ten laste

l$

Àrt" 4r.
Indien de ontvupslen van het tle*rt. niet toereikend
dic
mochtÉtr zijn, orn ïe uitg*ven
-wijze te dekÍaen, zullen
eargevuld urorden op de
door het Dept. tc beprlcu.
Art" {§.
Bif verschil yrn meeflÍn§ offtrcnt de bedoeling ol
toepiseing ven reglementeu- door het Dpt. vastgesteld,
bcsllst de deparlementsvergadering.

Art

ílit huishoudelijk
op ï Juh 1E28.

4,0-

ín 'r/erkbg treden
ÀIdus vastges{eld in de vergaïerlng vflÍ hci tlcpt,
Uithuizen, gehouden 2ó jrdf 1928,
R.. P" DÉJE§, Voorzitter.
H, J. DOLIfi'lA, §ecretaris.
rtgïemedt sn[

Ooedgekeurd door het frooÍdhedtuur der lrlràtschappit
't A§cmeem dËuu ï5 Octcrber 10ià8.

tot Nut van

Dr

Algumeene Secretaris:

HflVHÏ{S

CIREVE.

