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. . . . . . . . . 

Afzonderlijk werd nog gesproken met de Heer 
Di .;k.man als hoofdbestuurslid? van de Nederlarrlse 
Bond van Bedrijfspolitie? 

, 

Uitgaande van de noodzakelijkheid dat het 
geven van inlichtingen door de ID's aan allerlei 
particuliere instellingen (bedrijven) moet worden 
beperkt tot het uiterste, werden verschillende mo
gelijkheden besproken. 

:Een legitimatie-idee kan niet worden ge
accepteerd, omdat: 
dit zou inhouden het verlenen van een officiële 
status aan de betrokken bedrijfspolities, 
sterke oppositie is te verwachten van de zijde van 
de politie, 
er feitelijk geen instantie is, die zich de bevoegd
heid daartoe, voor heel Nederland, kan aanmeten. 

Een regeling voor het contact-maken tussen 
het hoofd van de betrokken bedrijfspolitie me t de 
politie ter plaatse - welke toestand in feite reeds 
bestaat - werd door Dij kma n toegejuicht, maar on
voldoende geacht. Tal van bedrijven - ook Hollandse 
Signaal - betrekken of gaan betr·ekken personeel uit 
heel Nederland. Omdat de solliciterende werknemer 
niet weken kan wachten, is het nodig ean regeling 
te treffen, dat àe gevraagde gegevens op korte 
termijn {binnen een w6ek uiterlijk) worden verstrekt. 

Een regeling, waarbijhet antecederen, respec
tievelijk checken loopt via de plaatselijke politie 
is onvoldo ende, omdat antwoord weken op zich zal 
laten wachten. Dit zou betekenen, dat men de sollici
tant toch maar zou moeten aannemen en achteraf pro
beren hem weer te lozen. Zou deze werknemer zijn 
werk goed verrichten, dan is het onmogelijk hem te 
ontslaan uitsluitend op politieke gronden. 

's-Gravenhage, 6 Juli 1949
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Kort verslag Vl'ln de inforrnE"lticvo bosproking gehouden door vcrtct:en
woordigors van diverse Bew8kingscorps, Torr0in-, Bedrijfs-, Duin
en Wntcrpolitio in het particulier Bedrijfsleven op �oo�sdag 
5 N")vombcr 194 7 te 14 uur in Hotel "Kr:igen:v1r 11 te Utrecht·. 

Azmwezig weren 45 personen, vortcg,mwo )rdigondc 23 Corps; vsn 00n · 
drietel Corps werd bericht V3n verhindering docr dienst ontvangen. 
Vorteg�nwcordigd w�rcn do volgende Corps: 

=---Bedrijfspolitie N.V,Philips to Eindhoven. 
�V.Grr:::fischc Inrichting Joh"Enschedé en Zonen to fü1::irlam.. 
-M!:lchinef:.:ibrick., Artillerie Inrichtingen 11Homl\rug" to Z:�::mdJm. blli r K11 L.plI. te Schiphol. 1 

. .. ..,.,.Ql..;G�
DuinpoJ.j.�ie dc:-c Amstchdqmsc Vlûtcrleiding Mij'.� \e Zandvo)rt',.;. 
Waterpolitie der .&rnsterd:1mse Waterlcic1inf; Mij" te Lo.®c.n .a,.--f:1--�V-echt 
Bewaking ·en recherche dor w"s. , '/, , .. ,:;. 

-Boê'.rijfspolitii.a c1.er Kori,HolI.Lloyd te Amstorc1Jmo 1
•• �:.�·-"'T"tJ

N.Vi Demca te Zuilen · 
/ � 1 -, 4 NO\ .. � N" V. Vo 1 t te Tilburg · 1 i. - · • 

-N. v. DrokctJ te Amsterdam ·· @ , ;1. � � ----· 

�. Vö Schocpvn:'!rtver. "Noorc1" te .Amstnrd��. � l"j_(c_·· _/2[2 �f-1 - N.Vi �ataafsc ?etrcloum Mij. to Amstortam. . l . 
--N. v. Nod ... Vlicgtuigenfabriok "Fokker"· to Amstcrc".nm. BUREAU 8 "N, v. Holl. Stoomboot Mij to Amsterdam. • 

N. v·. Iihg. do Bi jcnkorf to Amsterd�m. 
,N. v. Br::tnafse Petrcloum Mij te Rottorc1.ani. . 
N. v. Rott··. Ko ul--en Vrieshuizen te Rettordom. 

-N. v. Rott. Lloyd te Rottcr(.�am. 
N,'. V, Bl:."\uwhocd0:11voom-Vriossovo0m to Ro ttcrc1am. 

-N, v. Zwanen borg to Oss·.
N. v. Aluminium-V'/1,üs-cn Porsbodrijf to Ou.denri jn (Utrecht)" 
N �-V; Ho ll. Kunstzi jc1.o Industrie to Brec1:J.• 
N.V. Kempense Zink.fabrieken to Budel. 

Deze Corps tollen tosamen ongevcc::b 745 man personeel. 

Do Hoor de Bruin, voorzitter van do Philips'Politic Vereniging 
loir1do i:·ose besprcktng·. Uit zijn inloiQing momororon wij hot vol
gende: 
Vi6r de oorlog was hot pors0nool van de Philips'Bcèrijfspolitio 
aangesloten bij do toonm:llige Alg.Ne<'l �Poli tic Bond en vormde van , 
dozo bcnd oen zelfstandige onf0rafdoling� In de 00rlogsjaren, toon 
eek <.:oze bond do0r do verkeerde 0lcmcnton wurd boMvlooc1, bcc:ankton 
hot gehele personeel als lid maar blcof ond0rling in clubvorb.:rnd 
bijeen. Na de bevrijding d�chton wij ons wcor als lift bij de 
Politiobond to kunnen aanslu.itcn, c".ooh c:o Politiebonden wijzigden 
hun statut0n zodeni�, èat 3J.lo0n zj_j, die c100r de Ovorhoid bozcl
c:igd wor.do.n, als lid kunnen tootrcd0n� 

Voor 3nnsluiting bij een dor overige vakorg?.nisJtios voclè.en wij 
niets, slèus de Hoer èe Bruin, omènt wij dan mot hot overige por
soneol van het Bedrijf in (f!n vereniging kwamen, waardoor wij 
niet meer los van c1i t personeel zouden staan� Wij mcoton in deze 
tij:1 het Bedrijf zien als con bolangongcmecnsohap v::in wcrki:;ovq:r 
en werknemer, di0 tcsamcn trnohtcn hot Bedrijf groet to nakqn. 
In dit Beerijfsloven neamt do Bownking cJn ap�rte pln3ts in. Zij 
beveiligt het Bedrijf; tr�oht bedrijfsschade to voorkomen, althans 
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tot oen mininu.ti te beperken, zij handha2.:ft .'1 0 bodrijfsvrodc, ·,voort 
de a-sociale 0l0mentcn, zorgt voor c"\c nnlcving van (lo mJt on v:in ûo 
door het Bedrij.f t:;ostolèe roglcE1onton en voorschriftenv Do ovcrtrc::
dors rapportoort zij. 

Daarvoor is hot noodzakelijk, dnt zij door geen enkele band met het 
personeel verbonden is om zodoenc�e objectief en onnfhnnkcl±jk vBn 
elke invluod in do ui toefcning van ha:1r functie te bli jvon. 

Toch d0ct zich do behoefte a�n con landelijke vereniging gevoelen� 
to mo0r chrnr stralrn een wctsontworp Pubb_ckrochterlijlrn Bcdrijfs
organisi:tic wordt ingediend, wa::rbij hot Bewakingspersoneel gedwon
gen z.)U kw.rnen worden :üch bodrijfsgcwijzo to organiseren. De prak
tijk bewijst echter, dat hoc gefsoiacrder wij onze positie handha
ven, de::; to boter wordt c1oor ons onze functtc uitgeoofend o Dit is 
in hot belang Vl:ln hot Bedrijf, in hot bclnng van work5ovor en werk. ... 
nor.ier, die r�aardoor weten, dat hot Bewn kingsp0rsoneol oen vcrtrouwons 
posi tic inneoL1t en bij h"l<:'!r c�c be lancon v:m het Bcdri jf' vei lig vcr
zdi:orc1 zi ;jn. 

Wij richtten con oproep tot vorschillon0c Directies van Nodcrl�ndsc 
Bcarijvon on haar Bewakingspersoneel hodenoiddas naar deze bospro-

• king qf te v&n.rdigon 9 om onè.orling to boraGdslagen of een en füldcr
te verwezenlijken z�u zijn.
Do bec1ool.ing is dus te zion of do behoefte aan con landelijk0 Bond
voor hon, die eigenlijk in e0n Politiebond thuis behoren, groot Ge
noeg is om tot oprichting von zo'n orsa�n to ko�en.

• 

Wol hoeft do Bond v.3.n Toczichthouê!.onr�Porsonool con bodrijfstnk voor
Bewakingspersoneel in h0t loven scroopon, aoch hier golden dezelfde
bezwaren als voor elke vakvoronigirigs Wij zijn dan verbonden met eon/groep v�m werknemers, wan:J'.'.togon wij o ;i ieder ti jc1sti:p noot en kunnen 
optreden.

Hot stakingsrecht wJrdt door en voor ons niet orkend, wij blijven
011<.1c:r allo omstandigheden op onze post )m do sch.o.de aan hot Iledrj_jf
zo ve c 1 oo [:;:olijk to bo p:orken.

Dnc.rM.j d0nk<'Jn v1ij bij con ovcntuolo oprichtin;; van eon landclijko
vereniging, n;:;i_n hot aankwclrnn van vakkcnnj_s. Velen van ons hebben oon
poli tio-dipl-8oa •

Hoowo 1 hot oonnaa 1 GO locrdo no0i t wog is, is dozo stof toch mooib_jk
[;Onoeg cm ons af to vragen, wat wij c1.c::arvan voor ons anbt kunnen
nissen. Denkende a:·rn de bijzonél0rc wetten als Trckhonfümwot, Kikvor
sonwet, Yoowet, ons., waara.an men in è\c ui toofening van zijn diens�
niots ho0ft, staat hier to5cnovor fat wetskennis toch aan to bove�on
is, naar dan Qo Grondwet? Wetboek van Strafrecht, van Strafvordering,
Rochtorli jko Organis�1 tj_o, onz. Men r:10ot hot onderscheid kennen tussen
verduistering, heling, diefstal� oplichting, onz.

Dae.rnaa st is oen e:;rondigo kennis vc-1n hot Bodri jf nood zalm lijk. _Hoc
op to treden bij eon oventuclo verstoring van de Bedrijfsvrede, hoc
to handelen bij oen brand, een ovcrstror1ing, bij eon eingcval'?

Onze voreni�in� zou dit dus moeten bevorderen. Mon krijgt daordoor
een zekere �nt�ikkclinG en vórhoffing van ons aobt, w2ardoor het
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01k gemakkelijker valt oen zeker overwicht uit to ocfcnan, hierdoor 
komt ons vak ook tot con hoger socifüü peil. 

W2- t do Poli tie is in·hot cpenbà3r leven, éint is de Bedrijfspoli tic 
in het Bedrijfsleven. 

In lt:ndc1i jk vorbcrnd kr�n men ellrn::,r he lpon met inlichtingen over 
pcn·sonen, over controL:-, boschermings- en vei lighcidsma:J. tregolon, 
komt mon tot uitwisseling van gcdnchton, wa::ir het Bedrijf slechts 
wel bij ken varen. 

Eij dit nlles meet ons voJr ogen staan, dat do ouderen v3n onG niet 
zonder meor vJeor ann het studeren kunnen ga�n, Zij hobbcn in de r8-
gcl cchter zoveel praktijk dqt wanneer da jongeren in deze zin 
theoretische kennis is bi jgo'brcrnht, zij hen kunnen he lpon met de 
pr�ktijk. Men krijgt dan in do toekomst juist die vaklQi, die wij 
hebben mooteno Het moat niet �o zijn, det mot hot aan een of andere 
poert tl�atsen van een oud gopensionncord persoon do gedachte p0st 
vnt, dnt hot Bedrijf volkom-::n bewgakt ise Dit haalt ons ambt neer 
on is niet in het belang van do Z'.�ak, die men client e Men moot lief
de voor zijn werk hebben, dit verbetert de sJciala positio o 

Tot zover de Heer do Bruin. 

Uit do gedachtenwisseling, w?.nrn!�n do me,Jste aanwezigen dcolfié:1n0n, 
bloek het volgende: 
Dit vrnagstuk had c:llor boLmgstelling, ook die V?.n de Directies 
zolvo. 

Do mo;)sto :i�nrn�zigon W'Jren door hun Directie afgcvF.1-:1rdj.gd om �9.n 
deze inf0rmatievc bosprGk:i.ng dool to me.men. Andere Directies had
den hun personeel in de gelegenheid gestold een vertegenwoordiger· 
te sturen. 

De ·v-1nwozigen zelf voelden allen uit vakoogpunt iüles VOl)r 0011 lon
doli jke vereniging, sommigen- waren fü,or hun Dir0c ti0s gemi:ichtigd t8 
verklaren, dat deze ons streven steunden on oen eventuele vereniging 
zouden erkennen. 

•\ Onbegrijpelijk Wé1 S het dan ook, d;)t enkel.:: Di:tecties c1o circule.iro · 
• V8n 14 Octobcr niet aan hun Bew8kingsporsonoel hadden doorgogevon� 

Enige personen gaven kennis vai� de nocilijkheden, die zij ondervon
den ·door hot·· goorg:::1ni.so0rd zijn ::.1ot do overige werlrnorpers in ��n 
val{bond, o "a. oe t pla� ts geh·1d he bbonclo st�1kingen, @et mocili jkhedcn 
in het Bedrijf,en�. 
Weer anderen vertelden, él01t doL·ré'nt �ij klein in 1antal w�rcn, in 
do Porsonool vertegonwoL,rc1iging vcrtog011wocr<.1igd worc:on door een 
werknemer, c:ie niet tot hun groep behoort, zij achten dit niet juist, 
omdat zij tegenover iom!:lnd, c:io hun boL::ngon bij è.o Bedrijfsleiding 
L1oct behqrtigon, niot zo. vr:Lj stann in de uitoefening van hun-nmbt 
d gn wanneer zij neutrn ·.ll tegenover de ze personen zoud,m sta9no 

Wie behoren er in con ev011tuolo vereniging thuis? Vallen cln�r ook 
de rwchtvoiligheidsèienston onder? 

In hot algemeen voelde men da1:1rvocr ntcta • .Alleen chc liohanen, dio 



• 

• 

- 4 -

v,:,st personoel in c1ienst hebben, wai:irv:111 de noesten d'm 00k opspo
rings�abtonaar zijn on mc�stal grote objcctun te beveiligen hobbon 
:üs dn�1r zijn: ds; NodoBa.nk, (1c Ncd.H·mdels J',Tj_j., enz. zou·len hier
onder kunnen vallen, zoiüs bijv. do Sch0cpv·.1::trtvo:r. ·- "Nocrd II te 
Ans torfüu.1 en (�O schoapvaartvcr. 11 Zuid II te Rot tcrdftri o

Uit do vergadering werd tenslotte oen c�1itS govorad bcutaanda uit 
do ondorstnando personen, c.lnt het oen on ,:indor in studio-zal neoen 
en op do oorstvolgonda bcsprekinG vcrglng zat uitbrengen. 

Het·· zijn lo Heren: 
J.;M.do Bruin. Philips. 
J "w.Dijkr1an. Hec:brug .. · · 
TöEikonaer. Zw3n0nborG• 
BöiVIaus. KeDpcnso Zinkf::1briekon. 
J.Mclisson. Fokker.
G oRozobocn. Dr�;ka .N\I
M.Vorstcvcld. FAoE�sched6 •

De HocT è.e Bruin sloot onder é'.ankzcgsing voor c�o belangotellinc on 
voor de �:ngenanc sfeer, waarin Co �odnchtenwisseling plaats had, 
d0z0 bespreking net eC:1n: "tot spoedig woorzions 11 • 

Nar:1ens 



-. 

• 

Stataten van·--------------------------

Î � 
HOOFDSTUK I •. 

� ....,-, �- .. · ••• �-t-4""--I � ��. 

De vereniging dr:a.;t de naarri van�J�·/Î,"'/4/U�JJJ,aen is 
�ed landseheJ:f�jfs Poli%�•

gevestigd te Utrecht. Zij is aangegaan voor de tijd van 29 jaren en 6 maan-l5Ull4 
den, te rekenen van de da� der oprichti�g, zijnde de 10de December 1947.Bij 

het verstrijken van genoemd .tijdvak wordt de vereniging opnieuvr aangegaan 

voor de tijd van 26 jaren. 

Art.2. 

De Bond stelt zich ten doel: 

De belangen van haar leden...a.i. R'ti!". R&�elaLen betfeitklnger.i., zomede die van 

hun dienstvak te bevorderen. 

Verbeterin� en verheffing van de maatschappelijke stand en veröetering van 

. de recht>stoestand ve.n de bea.mbte.n der Bedrijfs- en Terreinpolitie en Bewa

kingsdiensten. 

;tb��unvak. ���� � 

-�.' , ,-- Arr•3� . .  r-,-·t . � 
• De Bond tracht.het ·in art.?. omschreven doel te bereiken lie.ngs

wettelijke neg door: 

a.. Het. aanvJenden van pogingen tot het verkrijgen en behouden van een be

hoorlijke salaris- en loonregeling en een billijke pensioenregelin�, 
,.,voor haar leden, zom.!='de voor hun vrouvren en wezen. 

b. Het aanwenden van pogingen tot het verkrijgen en behouden van een wet

telijke regeling van de rechtstoestand. van de beambten, bedoeld in art.

5· 

c. Het zenden van petitiën over ondervterpen tot de werkkring van de Bond

behorende,,

d. Het uitgeven van een eigen orgaan.

e. Het voorlichten van de. pers over ondervierpen tot de werkkring van de

Bon� behorende. 

f. Het goedkoop verkrijgbaar stellen of p;ratis VE!rspre1den va:r:i: geschriften

die de ontwikkeling, van de beambte of verbetering van zijn positie kun-

g. 

h. 

i. 

nen bevorderen.

Het instellen van een commissie ter re�eling en bevordering'van het vak-

ondervtij s.

ltet aankvreken van de onderlinge c ollegiali tei t-. 
Het aanwenden van pogingen, dat in het Nederlandse bedrijfsleven geen

beambten vtorden aangesteld dan na een voorafgaande va.kopleiding 0en door

een met gun�tig gevolg afr;elegd vak-examen blijk. hebben ger;even de theo

.. J'etische vakkánnis te bezitten, die voor het·uitoefenen van de :taak van

dé
0
ö-eambte nodig wordt geacht. 

j. Het �éns per jaar gelegenheid geven om voor een door het Hoofdbestuur �e

benoemen Gorrnnissie zich te onde:n�erpen aan een onderzoek na.ar de bekwaam

heid van de beambte tot het verkrijgen van een vakdiploma.

k. Het oprichten van af4�lingen \l hingen.

1. Het stellen van correspondentschappen zoveel mor-:elijk in alle plaatsen

waer beambten hun werkkring hebben.
m. Het verkrijgen van de vereiste gelden en middelen voor de in art. 2 ge-



noemde doeleinden. 

n. Andere wettige middelen, die aan het doel bevorderlijk kunnen ziJn•

Het verenigingejea:::o�� va��-J,, t� en met � Á,û...
.·;· •· \ ' HOOFDSTUK· II f-C, 

Art.5. 
: 

·van de leden.

In de zin van deze statuten vrordt als beambte aangemerkt hij (zij), 

die een ambt bekleedt bij de terreiµ- bedrijfs- duin- water- havenpolitie en 

bewakingsdiensten en dergelijke Corpsen en zij, die een commissie van onbezol

digd rijks- of gemeenteveldTiachter bezitten en niet tot de Nederlandse Politie 

behoren. 

Art.6. 

Alle beambten e.ls bedoeld in artikel 5 kunnen do·or het Hoofdbestuur 

als lid worden aanr.;enomen. Bij weigering van het Hóofdbestuur · om iemand als 

lid van de Bond aan te nemen, heeft hij die niet als lid wordt tc�gelaten, be

roep op de eerstvolgende Algemene Vergadering. 

Zij. die als làd zijn ingeschreven, VIOrden, zodra zij ophouden�.wt�i-� �e 

� als zodanig afgevoerd.��/.c .... ��,d,..-� ...... 

Zij, die toetrad.en als lid, verbinden zich als zodanlg· voor minstens drie

maanden, welke verbintenis zonder behoorlijke opzegging yÓÓr de 15de van de 

2de maand vàn elk bvartaal, steeds voor drie maanden verlengd geacht wordt. 

Als behoorlijke opzegging wordt aangemerkt e�n desbetreffend schrijven, ge

richt aan de Penningmeester van het Hoofdbestuur. 

Art. 7• 

Elk lid betaalt jaarlijks een in het Huishoudelijk Reglement te bepalen be

drag aan contributie. 

Vîie in het lopende verenigingsjaar lid wordt, betaalt zijn contributie met 

ingang van het kwartaal volgende op dat, waarin hij als lid is aangenomen. 

Art. 8. 

' 

• 

Het Ere-lidmaatschap en het lidmaatschap van verdienS'te kan door de Algemene •
Vergadering op voÓrstel van het �oofdbestuur,van een afdeling�een kring of 

van mins.te:ns 20 leden .rorden toegekend aan hen,. die van hun belangstelling in 

de Bond op uitnemende ·wijze hebben doen blijken, zomede aan hen, die zich ten 

aanzien van de Be�rijfspolitie in Nederland verdienstelijk hebben r,emaakt, 

2j huishoudelijk I'.e1;lement te regelen.��-���.�..... ·

.zr::c�����;t:· 9:·�� � ;, .. :..l ���.:::.'j:::;;1:·z:;·��· 
De leden in artikel 6 en de leden in artikel 8 bedoeld, hebben gelijke rech

ten, behoudins de gevallen, waarin in deze Statuten van het tegendeel blijkt. 

De leden bedoeld in artikel 8 zijn vrijgesteld van betaling van contributie. 

Aan de leden van de Bond, die 10, 20 en 30 jaren in dienst'bij de Bedrijfspoli

tie zijn, kan door het Hoofdbestuur, zoveel mo�elijk na in�e'fiannen advies, een 

dienstkruis uitgereikt worden, volgens een door de.Algemene Vergadering vast

gesteld motel en ·wel: 

Voor 10 jar�n dienst: een in brons; 

Voor 20 jaren diènst: een in zilver·;· 

Voor 30 jaren dienst ebn in verguld zilver. 

Dit kruis wordt gedragen aan. een Oranje-blaurr gekleurd lint, ter bre&d.te van 



.. 

• 

• 

minstens 10 millimeter, op de linkerborst met het dienstcijfer voor. De Dienst

kruizen blijven het eigendom van de Bond. 

De leden zijn verplicht om bij veranded,�g van dienstkruizen of wanneer zij op

houden lid van de Bond te zijn, het dienstkruis aan de Secretaris terug te 

zenden, of zo tor plaatse. een Correspondent is gevestigd, aan d�ze af te geven • 

Bij overlijden rust. de verplichtinr, tot terugzending van het dienstkruis aan de 

Secretaris of aan de Correspondent ter ple.atse, op de erven. 

Wanneer iemand 5 jaar lid van da Bond is geweest en ophoudt lid te zijn, na 

eervol ontsla� uit zijn ·werkkring, kan hem door het Hoofdbestuur ·worden toege

staan het dienstkruis 1?e be.houden �ot aan zijn ovorl:ijden, nanneer de belang

hebbende het verlangen daartoe :rohrif.telijk aan het Hoofdbestuur te kennen 

geeft. 

Bij overlijden van een lid,· kan het dienstkruis aan' de erfgenamen worden af

gestaan, al of niot.t"Jgen de kostende prijs. 

Art. 11. ·/ 

De betrekking tót de .Bond �indigt: 

a. Door overlijden.

b. Door een besluit van het Hoofdbestuur tot vervallen-verklaring wegens wan-

betaling der contributie. 

c. -Door bedanken overeenkomstig art. h.

d. Door ontslag uit. z:i.j� :'rune.tie wege:q.s wangedrag.

e. Door e�n besluit tot .'.l!El�r:a·�.i�nv�rkiaring door do Algemene Vergadering op

voorstel van het Hoofdbestuur, afdèling of Kring genomen.

In afwachting van een besluit tot''ï,��vallel'.i.verklaring kan het Hoofdbestuur 

een lid, dat do,or woord of geschr.ift' of door andere daè;en tegen de Bond of 

zijn instellingen ageert, schorsen, l>ehoudens het recht van dat lid om zich 

op eerstvolgende Algemene Vergadering.'.te kup.nen verdedigen. 

Zij, die ophouden lid van de Bond.te zijn, verliezen allo rechten aan het 

lidmaatschap van do Bond verb.onden. 

HOOFDSTlJ1C III. 

Van de afdelingen en corrJspondentschappen: 

Ari. 12. 

In iedere gemeente kan 'één afdeling van de Bond bestaan, velko de naam van die 

gemeente draagt1 Gemeenten, waar te ï'Tein:ï,g loden zijn om een afdeling te vor

men, kUl.men tot·· een kring worden samengoiro·egd. 

Het Hoofdbestuur bepaalt, naar gelang van omstandigheden, voor iedere afdeling 

of kring het minimum van Jeden, nodig voor.het bo�taan der afdeling of kring. 
·.> • .  •. 

Iedere afdeling of kring behoeft de erkenning als zodanig van het Hoofdbestuur.

·-óm·9tta.--ve.-n ·e0-n afdeling·. •f .
. 
kring te kunnen �·men lid �n de Bond zijn.

Do leden van het Hoofd�es·t�ur hebben toegang· tot 8:lle vergader .
. 
ingbn iran d� af

delingón en Ja:ingen. Hun moet desverlangd door de Voorzitter van de vergade

ring gelegenheid ·:rorden gegeven hei:; vroord te voeren. 

Iedere afdeling of kring ben•emt·uit haar.middon·��n afgevaardigde en ��n 

plaatsvervangend afgevaardigde;, voor d0 Algemene Vergadering bedi,eld in Hoofd-
.,. 

stuk IV. 

Iedere afdeling of kring maakt zich oen huishoudelijk reglement d�t de goed

keuring van het Hoofdbestuur behoeft en waarin niets mag voorkomen, strijdig 

mot deze statutcm of met hot Huish111udolijke roglom<mt van de Bond, doch waarin 

bopalingen voorkomen, dio het mogelijk ma.kon, dat afdelingen (kringen) worden 



.,...1.e111s on 4b 4no prlohtt.n� ffl 40 nnazaot•lo YoPhe\14t.ng tin clo at4oUng 

(kring) regelen, 

;1/A.d ..J, 
Art. , , •

De Bind �rakolijk voer de vorbintenis1en of sohulden van e�n afdeling 

of kring, 

.A.rt.. ,4. 

Bij o�tbinding of ophof:f'ing van eon e.fdoling of' krinr,, wordt in de laatste ver• 

ga.daring dier atdelin� of kring besloten, wat met do bedttingen ze.l worden ge•

daan.mot inachtneming va.nart. 1702 Burg. Wetboek, 

Blijt dit besluit achterwege .of is niot op e.ndore wijze do badoeling van de at• 

deling of kring duidelijk, dan vprva.llen de bezittingen aan de Bond,. 

Art. 15. 

Elke afdeling of kring ontvangt F.10,- uit de kas van do Bond als bijdrage in• 
,, 

eens t�t de oprichtingskosten en vo.orts jaal'.'lijks al,s bijdrage in de jaarlijkse 

kosten oen voor olk: zodanige afdeling cf kring_ -!>elij1' evom-C)dj.g ,a.deolt, j� 

bij het !oofdbe�tµ\U' jaarlijks gestorte contributie van de 1eden dier afdeling 

of kriiiga 

., 

' .. 

M llll•sale� "'1-..t ltepa•lt «o IIMtrMtfletl ••·WooW ffOIIP.«iC •�•t• •
Art. 16. 

Het :f!oef'dboetuur beneomt en ontslaat de Oorr?spondenten in art. 3, sub l be• 

doeld, 

De benoeming gosoM.0dt uit do lede.n ... van ,.do Bond op eon door dat Bestuur va.st 

te stellen iristruotio, waarbij tevons i:rordt bope.EJ.ld do vorgooding'van hun on• 

kos·ton. 

In overleg met de plaatselijke afdeling, kunnen in de �roto stedon meer dan 

.;
·
, 
e�n, persoon met de vrerkza.e.mhedcm

. 
ve.n correspl')ndent vrordon belast.

In plae.tson wa·ar oen afdeling of �inp; ��ste.E',t, borust het corrospondont.sche.p 

zo mo�elijk bij het bestuur dier e.fqeling of ·kring. .. 
HOOFDSTUlC IY •. 

Van de Algemene Vergaderingen. 

Ar-t;,.. 1 7. . ; 

Er v,ordt jaarlijks vóbr i J� eon"Àlge1:1on0 Vergadering gehouden, waarin de 

bulangen van do afdelingen, kringen en }.ed<m ,rorden besproken. In die Vergade

ring wordt door het Hoofdbestuur vorsls,g .uitgebracht ve,n de staat on do werk

zaamheden der Vereniging, wordt do rokeni'ng �n vcirantrroording van do ponning

mo0ster over het afgelopen vor�niiingsjaar "{:ngonomen'.�' 1:.rordt' à.�
.:.

bogro·Ü�g voor .. - . 

het volgond dionstjaa! vastgostold on ï,?rd.t in do · periodieke vacatures ve.n het 

Hoofdbestuur en vast9, c�nunissic�yq9rzien • 
... 

.. 

De Algemene Vergadering ·wórdt gohoudon op dag, pl.aa:j;s en uur door ho'!; Hoofd-

bestuur aan te nijzon. 

Het verslag . en do rókening en v:·,rantr·oo�dinp.;, ,;i.n hot eerste lid van dit artikel 
• 

• 
' 

T 

bedoeld, alsmede he:t rapport d_o_r Co7!llllissie, �edoel4 .in art. 25, worden tijdig 

vbbr de Algom��e Vergadering, door plaatsing in��� Bond�org.Q.an, ter ,kennis 

van de led�n gobracht. 

. . 

' . ' 

Art. 18. 

Biiitengewone Algemene Vergaderingen worden beJ.-egd zo dik:vrijls het l!oofdbestuur 

mulb �g, �cht. • 
Wanneer minstens drio afd01ingon .vf kri,ng,cm een Algemene Vergadering wensen, 

-
• 

?". 

verzoeken zij dit schriftelijk en mot opge..af van bovroogredonon aa� h0t Roofdbo-

stuur. Oordelt d.it do b.cvoogrf.ldonon van g.onoogzo.Rm e;.e\tich:7, c}.,; ' h,,;t 
. 

. 
. 

•



• 

• 

... -�· 

Oordeelt het Hoofdbestuur do b0Weogredenen niot afdoende, dan wordt hiervan door 

het Hoofdbestuur kennis gegeven aan die afdelingen of kringen, onder ·de medede

ling, do.t desvorlangd op ·kosten van die· afdelinien of kringen, eon Algemene Ver-
. .  ,· 

. .· 

gadering zal worden �ehouden. Die Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen 

binnen tweo mao.ndon na de datum, waarop bij het füiofdbestuur bericht is ingeko

men, dat de vorenbedoelde afdelingen of kringen zic·h bereid v,�rklar·en d0 kosten 

te dragen. 

De Algemene Vergadoring op deze vrijze bije-ongeroepcm, kan oen besluit nemen, dat 

de �oston dezer w-rgad0rint; ten lo.ste van do Bond· komen. 

Het Huishoudelijk reglement bepaalt hoc1 do kos·ten áefr vorgadering, met het oog 

op het· vorenstaande 1:mrden ·berekend en .-,o lk tu,mde'cil. i'edere a.'rde linr, of kring 

daarin moet betalen. 

Art. 19. 

Dt, leden vrnrdon tot de Algomene Vergo.dering ·ópgeroepen door het Hoofdbestuur 

.bij beschrijvingsbrief, vrelko do t,, behandelen punten vermeldt. 

Spoedeisende gevallen uitgezonderd, vrqrden de beschrijvingsbrieven minstBns 

.40 dagen v;br de dag dor Vergadering verzonden • 

Art. 20. 

De Algemene Vergadering bestaat uit dë in art;. ·19' bedoelde loden. 

Stemgerechtigd in de Algemene Vergadering zijn alle do.�r aal.1\'lozige stemhebbGnde 

leden. 

Do afgevaardigde van con afdclinF; of kring brengt zoveel stemmen uit als zijn 

afdeling of kring l�den telt. 

Een lid, niet behorende tot een afdeling ef kring, ter .vGrgad,:ring aanwezig, 

brengt ��n stom uit. 

Iedere afdeling of krin1; zendt do �eloofsbricf van hRar· afgevaardi-gde en van

dions plaatsvervanger minstens 8 dagen vóór de dag der w,rgadcring aan de Se

cretaris van hot Hoofdbestuur, in. 

Do geloofsbrief, door de Voorzitter en do Secretaris van de afdolin� of kring 

ondertekend, behelst oen duidelijke vormoldin� van dé naam van de afgevaardigde 

en van zijn plaatsvervanger, zomede van hot getal stemhebbende leden, hetwelk 

de afdeling of krinp: telt. 

Art. 21. 

De besluiten dor Al�emene Vergadering ,rordon over zaken mondeling en bij meer

derhoid van stemmen gonomc�. 

Bij staking van stemmen is het voorstel vervrorpen. 

St.emming van personon r,esohiC9dt schriftelijk on bij volstrckto· meerderheid 

Indien bij de eerste stemming goon volstrekte ml!l'Ordorhoid i_s verkregen, heeft

er eon tl·reede vrije stemminr; plaats. Vfannoor bij deze stmnming zich op · niemand 

de ycreisto mourdorhoid verenigt, vrordt tot eon dorde stemming OVflrgegaan, waar

bij a.lleon do tl>rce ·1?ersonen, die bij de tvrccd.e-- stemming de moosto stemmen heb

ben verkregen, in aanmerking.komen. 

Ingeval bij een tvroede stèmming -tvroe of meer 'personen eon gelijk aantal stom-

men op zich v;-;renigd hebben, waardoor zij bij de derde stemming in aanmerking 

komen, vrordt door tussênlotinr; vooraf beslist, v1io van hen bij de d�rde stemming 

op het tweotul .-rordt geplaatst. 

Wanneer bij eon tussenstemming of oon dorde stemming do stommen staken, dan be-

slist het lot. 



22.

Do Algemene Vorgadcrin11; Y.'ordt rscleid door de Pr,esident v-an het Hoofdbestuûr.

Hij zorgt voor do handhaving der orde en rogolt do gnnh dor vrorkzaamhcden.

Art. 23.

Iedor a.fgovaardigdo of lid, ter Alf;emeno Vorgaderil�p.; to{'.;cmroordig, kan wijzi

gingen in eon in behandeling zijnd voorstel, aan het oordeel van de ·vergadering

onderwerpen, no lke wijz igingon schr_iftelijk aRn de Presidont moeten Trordon modo-

gedoeld.

Art. 21..i..

Aan·h0t einde dor Algemene Vergad(iring zal een rondvraag 1rrordcn gehouden. 0-ver

onder\vorpen, die niet op de beschrijvingsbrief hebhen gestarn, kan, indien hot

Hóofdbostuur die van ingrijpende aard boschou-,rt, in dio v,:q:;a.d0ring geen be-

slissin
�:

n t;enomon.

VÓÓr 1 an elk jac.r ,,orden de namen van a.ftredond<J Hoofdbostuursleden in

hot Bondsorgaan bokond gemaakt.

Art. 25.

Voor hot nazien dor rekening· on voor hot ond()rzoek dor ber:roting in art. 17

bedoeld, wordt door de Algemene Vergadering c0n commissie b,,st0.ando uit drie

leden benoemd, waarvan iodor jaar oen lid aftreedt, volhons rooster, '.,elk lid
•

niet tnrs-1:;ond horkiosbaur is.

Voor andere zaken, die commissoria?.l t;omaakt zijn, 11ord,.m telkens dÓor het

Hoofdbestuur commissiÖn van minstens <lrio leden benoemd, eon en ander o-p do

v1ijze bij het Huishoudelijk Reglement to regelen.

HOOFDSTUK V.

Van het Hoofdbestuur, het Dagelijks Bestuur.

Art. 26. 

De Bond wordt bestuurd door con Hoofdbestuur, waarw.n de lc.len mot de inacht

neming van de bepalingen van dit, artikel, door de Algomerw Vorga.dorinf? gekozen

worden. President, Secrotaris en Ponningnoostor ·:rorden op voordracht van hot

Hoofdbestuur door do Algemene Vergadering bonoomd. Zij hcibbcn zitting voor drie

jaren. Om het jaar treedt ÓÓn hunnor volgens rooster af, doch zij zijn terstond

• h<:rkiesbaar.

Het Hoofdbestuur bestaat buiten de President, Secretaris on Penningmeester, uit

tien leden. Hun benoeming geschiedt �vonoens door do Alhomono Vergadering.

Elke afdelin�; of kring kan loden voor benoeming voordragen, ook al b horen de

voorgedragcnen tot eon, ande
ç 

af doling; of kring •• De voordrfl.cht voor deze be-
, ' 

1 • 't; '>.', "'d nooming moet voor A),.gµ.st1; ann do Secretaris van het Hoo,. bestuur zijn int:e-

zonden. Doze voordrachten '.'.lorden aan do Al;:emeno Vcrr;o.dorinr.:; overgelegd•.

'Van de tien leden treedt olk jnar oen dorde af volfons rooster. Zij zijn ter-

stond herkiesbaar. 

:é. DG tijd van zitting begint mot do eerste volr:cndo op de, dag; dor benoeming

tenzij bij tussentijdse v .rlcieziU!Ç ton. volgG van bedanken of ov,,rlijden, in 

;,elk geval do benoeming ODI!lidd�llijk ingaat.

VTie in eon tussentijdse vaco.turo wordt benoemd, noemt terstond zitting en treedt

af op hot tijdstip, waarop hij zou zijn a.fgotrodcn, in ,-;ions plaats hij benoemd

vrord. President, Secretaris on Ponnin;�oestor vormen samon het Dagolijks Bo&tuur,

Hot Hoofdbestuur zal uit zijn midden oen lid annwijzon, di\t incóv1ü van onston

tonis vnn oen der loden van hot Da;;cli�ks bestuur nls lid van dat Bestuur op

troodt.
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Met hot verlies vo.n hot lidmn.atschap van do Bond, houdt men tevens op iid 
.( 

van het"Hoofdbostuur to zijn. 

Art. 28. 

Hot Hoofdbostuur vortogenwoordigt de Bond zo in als buiten· rechten. Het 
. � 

Hoofdbestuur ós onder meer belast met het on-b:rnrpon der _ji:-a-..rlijkso begro-

ting vnn inkomsten en uitgnve�·, de contr�le op he'\; bchCc1cr der financiën, 

hot opmnken dor punten vcm boschrijvinr; voor do Algemene Vergaclorinr=;, de 

Rodactio vcm hot Bondsorgr.an, hot 1Jenoomcn der leden d0r cxr..mon-commissie, 

het opmnkon voor loden dor Corrmtissio VP.11 Vnkondorwijs. 

In onvoorziono of spoodoisondo gevallen, trcodt hot Hoofdbestuur op, behou

dens zijn vornritwoordelijkhoid tegonovor do Algemene Vorr;aderinr;, indien 

do zaak tot hanr bevoegdheid behoort. 

Art. 29. 

Hot Dagelijks Bestuur is onder moer belast mot do füigolijkso leiding vcm 

de zaken van de Bond, voorzover dio niot nan het Hoofdbestuur is opGodru

gon en mot hot opmr.Jcon dor O.(;ondr, voor do vorgndoringen van hot Hoofdbe

stuur.· 

Art. 30. 

Do President belegt 0n leidt nllo vcrgndGringon w.n het Hoofdb0stuur en 

van het Do.�olijks Bestuur. 

Art. 31. 

Do Secretaris houdt notu:I.on vnn hut V:;rhr,ndoldc in t,llo vorgo.d,)ringon vo.n 

het Hoofdbestuur en van hot Dn.golijks Bestuur on vr.n do Algomono Vorgo.do

ring. Hij voert do correspondentie, l€gt het Hoofdbostuur hot jo.arlijks 

verslo.g in ont\1;orp voor, verzendt nllo stukken cm drukwerken, is bclo.st 

met o.l het undero udministro.tiovrcrk. Hij bonv.r..rt hot archief. 

Art. 32. 

Do Penninf:,1llOostor bcmo.art on beheert ·do gcldmidd,:lon en zorgt voor do 

inning der contributiÖn en bijdragen. Hij doet jaurlijks rc\:cning· on 

verantwoording vo.n zijn behoor nc,n hot Hoofdbestuur, do.t di,, voorlopig 

vaststelt on mm do Algomeno Vergadering tor gocdkeurin� <'.r,nbiodt. Hij 

doet in de Alr;cmonc Vcrgo.doring vorslo.f, vun do stt:tnd dor g;oldmiddolcn. 

Art. 33. 

Hot Hoofdbestuur hooft hot recht besluiten, genomen in·do afdclings- of 

krinr;vorgnderingcm, 1'..·o.r;rbij gehandold is in strijd mot bopnlingon vun 

Statuten of, Roglomonten, voorlopig op to schorten on r:;coft dr.nrvan onder 

mmhuling vnn do bcznuron, schriftelijk kennis rto.n do botrokkon o.fdeling 

of lcrinf;. Blijft do botrokkon a�doli�i; of lering hnnr bosluit lmndho.ven, dn.n 

bohooft dit do goedko.urinr( v::i.n __ de e;urstvolgundc Algemene Veri;ud ring. 

Art. 34• 

Hot Hoofdbestuur heeft, nu gcplcogd ovcirlog.mct hot bestuur dor betrolr..ken 

afdeling of kring, hot r!Jcht voorstnllo:n vnn do- ('.fd0linr�en, die (;(lRcht vror

don voortdurend of tijdelijk in strijd to zijn mot het bol�nG van de Bond, 

voorlopig niet op do beschrijvingsbrief to pl��tson. 

Art. 35• 

Do vcrant.roordclijkhoid vnn do inhoud vt1.n het Bondsorgu�n borust mot uit-

sluiting: van ieder and.r, bij het Hoofdbestuur. 

Art. 36. 

dnt oen b,�sluit, ;;;onome:n door do 



Algon1en� Vo�50.doring, in g��ijd is möt hot bolnng vnn 

bestuur het recht do uitvoorinr,; vnn dnt besluit op to schorton, <lo�h is ,rc1'·· 

plicht binr�en 6 mf.'.undon nf.'. do datum, Vif'.urop hot besluit is çcnomon, nn nogm.o.c.ls 

de nfdelinGon on kringen gehoord to hebb0n, oen nieuwe veirgo.dcring op te rocpon. 

Handhaaft do Algcmen,J Vor,:;adoring dit besluit, dun moot het Hoofdbestuur dit 

zodra mo,elijk uit-vooron. 

HOOFDSTUK VIf.

Het Roferondorn. ·· 

Art. 37.

., 

Indien het groto b·; lun[ van cniG' onderwerp n· .ar het oordcr. l vnr: hot Hoofd-
. ., 

bestuur nodir; mfü·.,··:;, cl::i.t ieder lid vt n do Bond de.ar over zijn menin�; knn uit-

sprokon, wordt ,,,,� rofcrc:1.'lum uitgeschreven. Ditzelfde hoeft plo.t,ts :indien 

zulks door minstcl'ls 5 cSdclin.:cE of krin�;on vrordt f�ovro.r:.�;d •• Hot huishoude

lijk ror;lom,..;nt bvn,t bopr lin,;;.,n die dit r.iforondum r"'golcm. 

HOOFDSTUK VIIJ: 

V�n do �oldbolc6binG• 

Art. '38. 

A} � J geld0n on b(Üdsv,<'.r.rdon bohorrmdo :,o.n de Bond, wordt, zodrt-. mo;;elijk,

door hot Do.bclijks Bostuur bolcr,;d in hypothecnirc inschrijvingen, lGning;or.
• .,._._ 

ten laste vr,n do Stcwt, de Provincicn, Gcmcm1ton en .Vfo.tcrschnppcn pi' in V.é4St0 

goed0ron on do é:.n,,rvoor vcrkrcg;on stukkon 1 ;odcponoord bij do 1'fodor liîndso

Ba.1\k, ten ni:mw vr:.n do Bond in open bmm.nrnoming. Onder deze bepaling is niet

br ·reven het lrnsgold vn.1: eb Penninr;mecstor. Het Huishoudelijk, R?_;lomont be

pr ,,lt \"\.'1.t onder ko.sgold ··;or<lt vorsto.r.n en ro;olt do wijze Wo.D.rop de bolct.. -

cing_ pla�ts heeft.

HOOFDSTül<. �Jil:Iï..

Slotbop[llin[:;On 0c 

Art. 39• 

Het Hoofdbestuur d:r,;:i.o.[;t c:c..n do A�...;cmeno "'.vorGr,dvring 0.on Huis.houdclijk Rog;lc

ment tor vo.ststcllinl'; voor, -:.0:0.arin ,,llos, vn,t no� no.dore bopnling boboeft, 

met inachtnom::.n;.; v.n h� 1.n d0 Sto.tuton bopmüdo, wordt ;:;cro6<.'lld. 

J\:rt. 40. 

Bij eventuele ontbindin[..; 7ft,· dt. Bond uordt m,!t ino.chtneminr:. V'Nl do bcpa.linc 

van 8.·t. 170'.: B�gcli;·ir. · .... tbo3k, O)!.. �,ü .mene Vorr;'•.dorii.r; beslist, 

bcstenuninG nr.n do iN-l... r � ,.,,.J, -�� ,''JGOVcn. Zij '.,t·.11,21 

�nor onder de �-����b•'deo�d. .. 
-"'�t. h 1 • 

w ... l :o 

echter 

Besluiten tot ,rijzi:;in,; dor S';atuton kum1on ullo�m worden €;enomm�. met ten 

minsto twoq de,rd0 van de uitg;e·o1acl"C-l;!.'J' geldige stommen dor op de Al :emeno 

Vorgnd<::rin,r togomroordi;-;0 cm vol"",�[omroo:çdir;d0 lede�. 

Yfijziginbe'.l in c,e S+..s:ii�,,+.cn t� 9dot1 '..ict in workini:-; e.lvoren.s dn'o.rop de Konink
. 'k , •. .,eJ<;,nrd.nr; :i.ö ve,r. kre(:;on • . :..J. e r 

A�du· op;�omnnkt ou bokrnchtigd door de
AlgorL :-.c Ver6ndoring te ütrccht op 

0·sdo Januari 1948. 

·, 

"-it Hoofdbestuur. 

•



\ 
., 

• 

• 

Huishoudelijk R�glemont vnn _dep.//1//�l#F 
B�landsche Bedri 

HOOFDSTUK I. 

Van de leden, ere-lodon on ledon VE'.n Verdionate on ��n do oontrib�e
����,,_�--d..--- -�-

�t.o .. .. 4�r4: 1. 

De porsoon die lid ,,1enst te uordon, ·,rnndt zich dnartoo schriftelijk tot do 

Secretaris van do Bond of de Correspondent voor do g�moonto of kring, mot op-

gave van naam, voornaam, runbt of betrekking. 4.�d 
De oontributio, bedoeld in ort. 7 dor Statuten bedraagt minstens F� por 

drie mo.r;11,don-._. 

Do Algemene Vergadoring bcpfw.lt zonodir; voor oen voronif;inhsjnnr, oen hoger 

bedrag. 

Art. 2. 

Het ,borstel tot toekenning vnn hot orolidmuntschup of hot lidmaatschap vnn 

VBrdionsto, moot stoods vergezeld g;nm1 vnn con schriftolijko memorie, vmr:rui� 

de belungstolling en do v,,rdfonsten van het voor to drn.Gen lid blijken. 

Hot Hoofdbestuur z13ndt zodanig voorstel aan de afdelim;on on .kringen cm 

piuntst het als geheim punt op de Beschrijvingsbrief van de oorstkomonde 

Algemene Vergudoring en brengt do.urin ndvies uit, zo hot voorstel uitgaat 

op verzoek van de 20 loden. Hij, die tot ere-lid of lid vnn verdienste wordt 

voorgedragen, moet om do.t1.rtoc benoemd te wordon, woo d,,rdo der uitgebrr,ohto 

stommen op .zich hebben voronigd. 

HOOFDSTUK II • 

Vo.n de o.fdolingcn en kringen� 

Art. 9• 

_ .. Elke afdeling cnkrinr; o�tvangt jo.nrlijlcs uit. do Bondslms 
.. -

van. hanr · on.kosten, voor elk lid F.�;.!,..por jaar. Vo.or hon, 

lid zijn geworden, wordt voor hot lopende vcronig;ingsjQ.nr 

vorloond . 

Art. 4. 

Elke e.fdelin6 en kring is verplicht eon oxompln_o.r 

iü lo dn.o..rin te 

o..rchicf w.n do .Bond to ,rord:ên bownc.rd. 

�.t .. _.5 •. -

De nfdelingon en kringen hcbbon hot ·recht nf'.n de
�

o Vcrgo.d,�ring; voor-

ste 11cm to doen. Doz.o voor sto Üon m:octen ·.,;ó�r 1 • r.cm de S€lcretaris 

vo.n het Hoofdbestuur i.'rnrden in,-�ez ondon, teneinde op de Beschrijvingsbrief 

t0 ,;;rorden gesteld; ta-nzij dit Bestuur; om ovo!"1.'regonde.rodenen, pordeelt, dat 

do openbnnrm.o.king· do.urVllll niet �èwonst is of �el art. 36 dor Statuten 

vrordt.toegopasi.. 

Art. 6. 

fJ.i.
Elko nfdeling en kring- zendt juarlijk vóór do 15de� arm de Secretaris 

van het Hoofdb�stuur eon m�de��ling vnn de somensto_�linE; :v:an dc.t Be:;;-t;uur,

vergezeld vnn eon vorslo.g V'8.n de toestand en do verrichtingen dier nfdoling 

on nnn do Penni�gllleèster van ��t Hoofdbestuur een opgave vn.n hot getal 

harer leden. 

Art. 7• 
De (1.fgovno.rdigden de-r afdelingen on krinr.;cn on hun plnP.tsvervang;ers tor 

Al�omono Vergnd,rinG genieten vorgoedin� voor roiskoston·3do klas en voor 

vorblijfkostcm F4- por dag of godoelton vP.n Eicn dng of F�- voor 00n
�. /�. 



In do kosten, .c;ovallen op do V'1rgndoring bedoeld bij de lo.:'.·bsto alinon vo.n art. 

18 dor Sta.tuten, wordt door c;lk dior nfdeÜnbon nnnr 0vonr�dir,;h0id vo.n hot o.un-

tnl harer lcdon bij1�0drn, ·;cn. Do Penning,moestcr vn.n dC' Bond zendt zo spo,Jdig moge

lijk 11::t afloop dier Vergadering nnn iodor 
0

.:tfdelinf;S- of kringbestuur con nota. VCtn 
,



onkosten, vermeldende het r.>.andoel hotv,olk elke o.fdoling is verschuldigd. Binnen 

eon mo.nnd no. ont-vnngst dier noto., is olko nfdolin.; of krinr; p;ohoudon hnnr ao.ndoe1'. 

to betalen, zullondo bij (.:;cbrok0 vnn boto.lini;_;, dat bodrug in mindering strokken 
---

vnn het inkomstig evonrodii:; godcclto hotwolk elko o.fdoling; volf,:;ons C'.rtikcl 15. 

der Stntuton toekent. 

Art. 9• 
•• V Tolkon jnro minstens een mnnnd voor do Al�cmeno ergc,.doring ziet de do.arvoor 

t,r...ngowezcn Commissie do rokcnin1; vrm hot nf);olopon dienstjo.r.r nu on onderzoekt 

do bogrotinf; voor hot nieuwe dicnstjnrx. 

Art. 10. 

Het no.z ion dor rokoning en der go ldsvmnrdige m'.n do Bond bohorondo stukken, 

onder behoor vnn do_Ponnincmeost.or, nlsmodo hot onderzoek dor begroting, heeft 

plo.uts in do i;em,1onto vr�n,r. de Ponninpnoostor v1oont. 

Art. 11. 

Do Commissie brongt in do Al;;cmono Vcrgt,dcring rnpport uit Vr'.n huur hovindin

gon on o.dvisoort tot nl of niot goedkeuring. Dit advies ,·.;ordt nn.n hot oordeel 

vo.n de Vorgc.dcrinr.; ond,)rvrorpon • 

. HOÓFDSTUK III •· 

• 

Vo.n de vergoeding voor "reis_. en verblijfkosten·,- onz. vc.n de leden dor Cornmissiën. 

Art. 12. 

De loden vo.n a.lle commissi'én genieten vor�ooding voor reis- on vnrblijfkosten 

volbons con door hot Hoofdbestuur to bopnlon m�ntsto.r.· 

Do loden vnn do colTlJ!'lissic, die hot cxn..rnon, bedoeld in ctrt. 3,g, dor Sta.tuten 

o.fnecmt, genieten vnrgoodinë; voor reiskosten 2de klr.s. 

Do Voorzitter en do S9cre_tnris vr;n dozo· commissie ontvc.nf�On bovendien vorgoe

dinr, vo�porto's en schrijfbohoofton, schrijfloon on drukvrorkcn. 

HOOFDSTUK IV. 

Vnn de Algemene Vorgo.d:;ring. 

Art. 13 • 

Iodc�r lid tor Algemene Vorgudcrin1� tekent zij11 no.r.m op do proscntielij st. Do 

o.fgovnurdigdcn tekenon op oen o.fzond0rlijko lijst. 

Art. 1� .• 

Onmidd.cll_ijk nn opop.j.nr; der ve,rgo.dcrinp; vror�on d0zc lijsten 1�oslotcn. Stom.:o

rochtigdcn, die ter vori:;l.'.darinr,; komen tijdens orm voorstol in bohrmdeling is 

of in stomminh wordt ge bro.cht, mo;;�on r-..nn d io sbcmming #'. dec lnomon-, doch wol

· nnn o.ndcre no;i; to behandelen of in st�mnin,; ·to broni;on ond<rr;rorpcn.

Art. 15. 
�'· Het Hoofdbestuur of on in hoeverre do vcrgndorini;on toegankelijk zijn voor de 

vorslo.gg;evors van nieuwsbladen. 

Art. 16. 

• 

"\Tun het vurho.ndcldc in do Algemene Vergo.dorint� wordt door do zorr� vo.n hot Hoofd

bestuur con vorslC\.g op;;omn!d<:t, w(;arvr.n. oen c.fdru..lc worclt toor;ozondon <'-r.n ull0n 

die tot do Bond in betrokkinr; stc.t�n. 

Art. 17. 

De hru1dho.ving on toopnssing vnn dit roç;lomcnt, a.lsmo,b de uitvoering d0r beslui-



• 

,l
'

• 

• 

• HOOFDSTUK V. 

:vo.n het Hoofdbestuur. 

Art. 18. 

Dl::> door het Hoofdbestuur cm het Dagelijks Bestuur to houden ver&,.deringen, wor-

den belegd door de President. /' 

. , .... : I' .. 

De leden vo.n het Hóoftlbostuur ontWlnbon torun;ave yr.,.n do door hen ui tgegevon 

reis- on verblijfkosten. 

Art. 20. 
;;; .• -

Do leden van ·het RèoÏ'dbestuur ontvn.ngen torursf-O.ve mn portp 1.s on nndm.·o lcleino 

ui tr;nvon. De bureaukosten vnn President, Secreta.ris on Ponnin;-:mooster worden 

vergoed. 
• • f�. 

\ .. ·- Art. 21. 

De. leden zijn verplicht de contributie bij .,:e-o:nrl:.tboto.linr;· te voldoen, in 

vier driemo.a.ndelijkse termijnen of op zodo.ni;o wijze n.ls door hot Hoofdbestuur 

wordt bepa.o.ld. -'De Penningmeester int de contributie door mid<lol van de Corres

pondenten�vo.n de nfdelin6s- of lrrin;bosturon of por post" 

Do besturen der nfdelingon of krinf:;on kunnen op .. ·zich nomun d;o qontributio der 

tot hun af'deli:ilg of lering bohorendo leden to innen, mist zij zorgen do.t de 

contributie in de vorir,o o.lineo. bedoeld, bij do Ponninr,moestor zo zpoedi� 

mo[;o lijk wordt inr,ez onden. 

Art. 22. 

Do Penninhmooster zandt zo spoedig mor;olijk no. ontw.ngst dor contributiën hot 

bij o.rt. 3 vo.st;estold? h.odoeltc nc.n do Ponnin,'.1lleester dor afdeling of krinQ;o 

Hij k0.n dit doen door 
.:
het verlenen van voorschotten, met de�tiove o.froke

ning no. ontvunr,st vn.n do contributie, vorschuldigd vÓÓr 1 �l*Wi vnn h0t 

vorenigin�sjo.ur. 

Art. 23. 

Do Penninn:noester is vo:r plicht ten o.llen tijde inzo.r;o ·to ?;oven vri,11 zijn boekc,'2. 

en de kus to vertonen, zo dikvrijls zulks door de Voorzitter vnr.. het I=cofdbe·• 

stuur wordt ;�ovorderd •• In elke verr.çnderinc vnn het Hoofdbostuur is hij p.;ehoP·· 

den mededeling; to doen van de toestand der, kn.s. 

Art. 24.

De Penningmeester zal geen betnliw;on mof_;on doen dan op mnndnnt door de Voor·· 

zitter a.fge;;ovon, na goedkeuring vnn hot Da�;olijks Bestuur, 

Art. 25. 

De Penningmeester is verplicht do Commissie tot het nnzion der rekening en 

voor het onderzoek dor begroting behulpzo.nm te zijn en hnr.Á dosgevrnn�d nlle 

inlichtingen to verscho.ffen. 

Art. 26. 

Onder kasgeld wordt vcrsto.an o.lle Gelden, die door de zorg vo.n do Penningmees

ter worden geind on tot zijn workkrini; behoren. Zodra do ko.s de som V(.\11 F o500,M 

te boven go.ut, geeft hij duo.rvun kennis n.n.n do President ,m.n het Hoofdbestuur.• 

dio zo spoedig mor;elijk bevordert do.t de meerdere kns[;elden in bewaring; worden 

ge.steld ton nrune vun do Bond bij do Nederlundse funk, Spnr.rbnnk of andere 

instellinr;. 

Art. 27. 

Gerin dicmstkruizon of kosteloze rochtsbijstrmd vrnrdt verleend r.r.n personen 

dio nor. f;eon jr.tcr lid vo.n de Bond zijn, tenzij in bijzonnero r.ovnllol'� ,ter 



'boeoiod�linr, wm hot Dn�ol1jka &atuur. 

H00FD$TUK VI. 

Vnn het rof�rondum. 

Art. 28. 

· Indien oen reforcndum nls bedoeld in nrt. 37 dor Sto.tuton wordt ui tgoschro- •

ven, ontvo.n[;t iedor lid w.n do Bond 0,m stembiljet vn.n do Secrotnris vr,m ho,(

Roofd.bostuur. Deze stembiljottci'n ':rordon binnon rtcht chr�cn, b<ihoorlijk inr-:ovuld•

in gesloten couvert, torugvorwncht bij do President V8.n het Hooi'dbostuur,

De President vnn hot Hoofdbestuur legt de in;�ekomen biljotton ongoopond

over o.nn de door hem to benoemen Commissie -voor Stomopnominr;• Do moerd,;r-

hcid der torur;ontvnn.e;on stombiljotton beslist. Do uitslnr; wordt in het

Bondsorp;nc.n ·bckond 1;em,.akt.

HOOFDSTUK VII. ,, 

Rochtskundi-cc Bij str,nd. 

Art. 29. 

Ann l0den van do Bond, die tori,;ovolcc vm, de uitocfonin1� vnn hur1 functie 

voor· do Rechter vrordon î;0do.r,[�d, kr.n door hot Dnr;olijks Bestuur op koston vo.n 

do Bond e ·n rechtskundige r,,r.dsmrm i.•rordon _tocp:\Jl'rozon, nnnrrnor en voor zover
. 

de nerke;cvor w.n ho.t lid in ;;;cbrokc blijf·t d:,nrin te voorzien. 

Leden, die menen recht t�) hebben op bJstclozc Rechtsbijstr.nd, 1-::'lumen bij 

weir,erin1;, in hor:;�ir b0roep gr-.r:n bij hot Hoofdbestuur,· dnt ovcrcon komsti[:� 

de cersto c.lineo. vnn dit o.rtikol, ten spoodi,�sto beslist. 

HOOFDSTUK VIII. 

Lezin;:en. 

Art. 30. 

Door hot Hoofdbestuur wordt opr:cmo.r�l'.:t eon lijst vnn sprekers. Iodcro nfdo-

linf; of krinr; hc(�ft hei;; recht eens per jo.str eon didr sprelwrs uit to nodit�on 

on vor�oedt nr,n het Hoofdbestuur do reis- en vorblijfl:oston vrm de spreker. 

In de Álgcmono Vercn.dcring; wordt zo mor;olijk a::-,n h0t einde der ngendo. eon 

lezing r;ehoudon. 

,� -·

Aldus op·:emnnkt en bekruchti[<;d door 

do Ali.:omene Vor,�n.dorin1: to Utrecht 
.. . 

, 
. 

op 5 J'ununri 1948. 

•
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Ui tgegevoo door t>n ve,ra.ntwoorde lijk: Fot Hoofdbestuur. 

1 e Jaargan� No" l• · 
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• 

. 
,EEN WOORD VJ.J.1J 1-illT HOOF'DBESTUUR. 

. . Hoewel i!]., het algemeen de r.oodza .ak va.n va.korganLsatie tegenwoordig 
niet meer behoeft te worden aangetoond en iedere werknemer al naar de aard van 
zijn beroep of vak weet, waar en hoe zich te ori!:e.niseren, lif;$Çen de papieren 
voor het Bewakingspersoneel op dit t0rrein enigszins andersv 

.. Irn.mer s. zi'j_n. er ' t;i-01; vo le l�oambten, · be_l�orende to.t een Corps Bewaking 
of Be'drijfspoli t:i.e, die zich door hot- karakter van hun werkzaamheden, niet 
thuis voelen in de besta·e.ndo vakorr:{:mis1;it1es. Velen van hen hebben door hun 
werkzaamheden een comr1issie als onbezol�ip;d rijks- of gomeenteveldwachter en 
zijn o.ls zodanig opsporingsambtenaar. 

Er zi,jn ondernemingen, die ab eis tot plaatsinp; bij hun füJwakings
corps het bezitten van eon Politie-diploma. of' wel practi$r.'1e po:.H;�_-,c",:�.;,:�:-,-t: : -,
bon gesteld, Geen wonder, de.t velen onzer doo:r hun werku.1.amhodcn nanr:etrokken 
werden tot de Politiebond en zich daar thuis voelden. 

VÓÓr de oorlog lid v0sn dez.-:i org�misatie, wa::; het hun na de om•log 
onmogelijk lid t,o blijven, omdat do Statuten van dczJ Èopd zodanig werd:en ge
wijzigd, da.t _alleen �ij, die opsporinrsambtenaar zijn en door de _0ver]1e.id bnzol ·
digd wordén, als lid ·kunnèn toetreden.

Overtui,i;d ·va.n· het nut v�m vakorganisatie, namen yrij het initiatief om
op dezelfde gronaslagen als de Politiebond, over te p.:aan tot. opr:i.chtinr; vi'.n rlc
Nederlandse Bedrijfs Politie Bond (N.B.P.B,) •. Op ·10 DeccmhP.r 1947 vr�rd dozr> tr-:
Utrecht opr./lricht, tP 5 Januari 19L.8 de eerst0 lede:nv11rgaderin!s r:ohoudEm, wn.ar
de Statuten en Huishoudelijk Re1J;loront werden vastp;cstolcl en belo·achtig;d. De
Koninklijke goedkeuring op dezu Statuten is inrnidèlels aanp.;evraugd.

Eon hoofdbestuur ','ford ft,e1'�ozon on is nu als ,rolgt snmorige::.telcl:
J..M.de B.r�_in. ;Loc.oinnti.afstra.a.t 39 ,.Eindhoven, Philips' füwraking-. Presid0pt.
P.M.Moonen, Roftiie.ht ÏÖ1 Èincthovên, Phi1:tp·s 1' 13e'1�ïîkinJ. S1i>t.>1 e:i;�i lc:.
J.J.11..v,d,Berg, Prof,v .• d 

.
• Vfaa.lstrae.t 18 H:1.1,rlem, Spogrwee;rûchorche, Pe"U}i.np;m��--

tor. 
D.A. Bekker, Lloydstro.a.t· 51 Rottorda:m., Bewaking Kon.Rott .Lloyd, Lid.
C�do Bouter, Oude·Kerkstro.at 22 Oss, Philips' Bewaking;. Lido
S.de Bruyn, Opholia.le,e.n 189 Aalsmeer. Bewo.kine; lia.g. 11De Bijenkorf''.
J.Vf.Dijkman, Havonstraat 117 ·Zaandam 1 Bewa.kinr-; Ne�,jfa.ch.Fabr. l.rt.

L:Î.d. 
Inr .RelJ).brug. 

Lid. 
T .Eikcnaa.r, · Loliostra.a.t 1 9ss, · Dowo.kinr; J.IT. V .Zwanonberjl;. Lid •
B.Mous, Lo?:enstn,at 36 Dorpplein Budel. Bedrijfspolitie 11Zincs d<1 la Crunpine':Li<L
M.Roberts. Dordtselae.n 181 a Rottordrun. Spoorwegrochorchoc Lid,
G.Rozeboom, Watergangseweg 62 Amsterdam. Bewakin{,:; 11Dn1Jca 1

'
, 

Lid.
' -' ' - • ' • tl 11 J.Schoppert, Nieuwe Goirlos0weg 28 T:Î.lburc;,/Bewaking Volt. Lid,

R,Vos, Oudelandstraut 59 Dol"drecht •. Bovrakirig .\Jolia.n .do Y(itt'' Lid.
v'aj zijn ervan doordron1rnn, dat.wij vole mocili.jkhedon moeten ovontin

nen, doch oyertuigd van hot.goede,dool; om·h�t-gehi_lo Nedcrltmdso porsonecl, bA·· 
horende tot do Bowakinp:;scor.ps en die dt;r 13odriJfs9o_liti0, te .ve,:o:nigen in e:::n af
z_onderlijke organisatie, zuilen wij mt1t. ons 1s-llcn ons st:i:cvcn moetüh kun:n<'r. -
w�z,enUjken .• Daurtoe inoet0n wij- ai Ion m0dohoJ.p0n; Ónvü.1.t ;1i t _gez_am�rr3:lj :ï1r · · · . 

beuren" Wij sta.an 'immer-S op
. 
het stQ.nd11unt, dat, wat wiJ ;i.;l n. .. HV-··- · -; or.:<,

Bond doen, belunr;eloos g:edo.a.n :mpot· wordo:n. GEJcn· gesR.1 iw,,·.: bostmtrdcr,
. ?

ocl: < 1' 

.leden tl.or B.ond worken uan,hê.ar "fi:î-,°Öei ·1�od0. Ièdor ,.die zich l<:n,chtcns Z1Jn b'1ro;''

thuis. voolt in de Pofiti.ebond, .d.och door _hi:-.l;J;·S·l;at:uwn nio1,
_

k�n toutr?�-:m, moot 

hier zijn schouder� onder zotten. ·wij den1<on·H!-"\l1 de ·Du�np oLi.ti.c, B�d.r1 .. 1f�· • �:ir�

roi1:1pqld:tie:, Bewakinp.;scc;>�ps dor ver. schi llonde: ondcrnom1n1�cm, Spoor,rof;r 0�nerr. .. 0, 

1/to.astun,nelpoli tïe, enz. . . · . . . 
l,un U a.ll(m do P�t.:.d. om· d:i,. t Wf\ftr te ml\kon,, .He�pt ;11m-i. modo ons vr.,_k or1-·

hoog; to .brengen; hot zal Uw pr9;1:1tige in do u� tvooring;. 
vo.�1 Uw 'to.c.k 'z:Ónoqig, doen 

stijgen. Dat .is ook ·Uw beJ.,a.ng� · 
-0-:�-o-o-o-o-o-o-�-
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R O T TB R D ..-.. M. 

. W:i'.j boginnon mot RO"'TERD:,.M. OpiJo.ona.c!.'.li:; ·1t1Febr:uiu·i o..s. te 10.00 nur 
's-morgens en •pnieuw to 15.00 uur 's-rniddc-t[s· (zulks-in v1��nnd m0t de ploef0n
diqnston) wordt or eon PROP,.G,,11m�,-VERGJ.DERDJG go�oude:p. in "nn der zn.lon ven: 

C.i.FÉ-RESTLURLNT 11DE HE�!RIJ..D", NIEHtiE BINî'EföIBG 276.., ROT
.
T.BRDJJ'.i C teL,;;361

Dozo vcrgo.doring is uitsluit,·nd toogrmkoli;jlc'v()Qr p6rsoncrnl van Dnwa
kingsdionston, Bedrijfs-, TQrrcin-, ll:ar stwmclpoli ti,q, on? .• Dit, omdn.t •Jr op 
zo'n vcrge.doring notë al '-eens ga.uw vakbt1lt.'1f:cn word�n, b0sp!'oli:on, W"."r c n bui,·,,n
stui.ndor p.i<drn mon np�ir; h<'l_nft. 

.. Dt�nr �ullon lodoh'
.
or.1 ni'ot-lörl-in word�in voor- (ll'.\ inp:olicht omtrm1t do

doolstellin1� vnn do Bond., i;o�to1de vrnr;,in wo,·dcn bco.ntwoord. en golop:nnhc:i.r.l zi ,jn' 
tot godachtcm"issèlinp.:. , · ' 

. 
LEDEN IH ROT'J.'ERDi"M, BH1'NGT U! COLLBG,. 1 S MEDÉ ! f ! 1 ! ! ! ! ! ! ! ! 1 ! ! ! ! 

HO'fTERDJJ.!SE COL LEGl.'S, Vfitr m�rrnr·m.r OP UVf BELl:HGS'i'J�LLINGf r ,·1, !' 

-o-o-o-0-0-0-o

NIEtfliS -UIT HWr fü�LE kND. 

In Tilburt; 1;nf 1�en hot r,oedc voorbQold en wachtto mon ni(:t op t.-�n d·:r 
Hoofdbostuursll�den o,m do ufdolinh Tilbw·g op t<-' · richten, doen st:ü: rnon Z<·lH <l. 
hand uit do mouw. }fon richtte do ttfdolin[; Tilburr, op m,�t hot Vl"llf.f)Ud<> Eostuur: 
P.C. v.d. Borg, Gor .,v .Spnón4onckstro.e. t 9 Tilbuq_:, Voorzi tt0r.
B.Jo.ski, Trouwlo.o.n 210 Tilburr,, Secreta.ris. 
1"M.v.d.Luur, Vnn Ma.lson!10f 1 Tilburg, Ponnin�mnnatcr. 

Ook Eindhovm1 hooft O()Il Bcstunr ,.,:okozon. Hier wordt d,1 11Krinr-
" von gevormd, omdnt v0rschillcndn gomeontcm. in do omgovinr; c':m to l:loin 

beambten hobb,m om oen 7.cilfsto:ndi,1,;c ·atcl üing i�o vormen. 
Hot Bestuur V!m deze krinr; is vo0rl'opir o.ls ·'olgt ou-:aEmfOGtolcl: 
J.J.i.dü Bruin, Locomotii:,fstr::.,,.t ;ijq Eini!hcwm:1, Voorzittfr. 
P.L.Jo.nsson, Fruûcrikll'\t,n 7?. Eindhovon, Sotrota.ris
F.L.do Groot, Tjalkstrt\n.t 25 Eindhoven, Pu11ninp;moost0,r. �
P.M.Moonon, Hofstr1rnt 101 Eindhoven, 21;1 Voorzitter.
P.J.Coolcn, Corn.E'.l.0Ömo.ortstr1-u.t 1� Einè.howiri� :>n Socrüthris.
R. J.C. Bogors, StoJ.lonboschstrnn t 96 Ein,1hovf3n, Lid.
J.Kleijr,i, Bozomstri;w.t 96 Eii.:.dhovon, Lid.

·�. 

/ 

;.1s corr.espond'-mt,.m treden do volr�·;:Jn<lç, horen in clrJ onclerstó.d1.d,, plü'"\.t
san op. Een en o.ndcr totd:::.t ool: in dczt] nlantsen o.fd,Jlin°',m zi,jn opp-1rich t.. 
1 s-Hortoi;:;enbosch: J •• Riozobos, Koèstrn�.t 67.
Oss: i"Snook, Kruisstrnnt 36; C.do Bouter, Oude Knrkr.trru:.t 22. 

\ 
, 

Sitturd: G.J.P.v,:m Ko,Jken� Dorpstr!:..ut 1 B Ovorhovor. Sittr.rcl. 
Weesp: H.Jo.ns011, Bo'.:tri:klm,12· 1 u. .. · 

•
J,.mstfJrdatn: S .do Bruyn, Opho li ".lua.n 189 J.o.lsmua.r .G .Rozeboom,tF•t<:!r !�'•.n ·-

Rottordo.m: 
Zo.nndnm: 
Utrecht: 
Ho.ar lom: 
Roormond: 
Dordrocht: 
Doètinchem: 

D.J,.Dokkcr, Lleydstro.nt 51. M.Roberts, 
J .\ .Dijkmun, Hnvimstra.a·t 115·. 

s ÓW0{', (/,? • 
Dordtsalann 181 u. 

J r ,:· '- 11 • t . 11 L . .., k- ,1 u\.ooymc..n, doonar.v.: 1..rr1c.nn JO. 01"so ...uo. 
J. J .L. ,; .cl ,.Berg� .Prof. v .d .�;unlotro.r,t 1 A. 
P.J.H.Peskons, Br>ookhin .Zuid 7 Mq.o.s,:ü,11. 
R. Vos, Oudo hmdstrn• .t 59.
J.J.Th.J.;rnts, IJsolstrnnt 18

C O N T R I B· U T I B B•B T L L' I N G • 

Do Scc:rctnris, 
p·.M.1foonon. 

Do Ponninr,moostqr zai �"rvoor zorp; drn�on, ,dat nu• r' do d,�t.rvoor in lU:Ul

merkinr, komend(' e.drcss""n (corrnspondonton on ufdclings_ponningt110e1tors) elke 
lnntsto vollojvnn d0.mt�".ncl, de kwita.nti�rn .wor_c;lun,v<'rzpudqn ovor,çlc lopondo ITl:,, nd, 
Dogcn0, dio d0zo kwitanties ontvnngt, vro1·dt V<Jrzocht. de ?ontri))l:i-�i,o to innon m 
het ontvo.ngon bod.rag; t,, st.od:;on op do p;irorok<.mini; ynn; do pèmnini:moosto:r. 
(298376) Gefrankeerd l;ir.ohiijot znl wordon 1,ijgovoog;d. z.fjn · Öenmo.ul de plnntso
lijkr1' �ÈWturon go':instnlloord, dr n p:fl:it dn inninf vq.n de '.c o:ntributio (\.im hun 
OV0r doch zolang dit niet hnt f,(!Vl.',l.ia., Wqrçlt iodors·mccl.OWOrkJr,:g f\îlil bovnnsto.:m
de rc,p;nling V.:?riocht. Voor spoodigo 011.-1·mo:king vo.n het ii;oinc1.issoord0 dank ik U 
bij voorbo.nt. 
/week De Penninf"lll.r·estor, 

J.J.L.v.cl.Bcrg. 

() 
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0 1'! S 1, M B T G E Z I E N H E T B O 1'f D S O G E N • 

Vfannoer wij ons ··,0rk ond,.,r de loup0 nomen, vragen v1ij ons het 0erst 
nf : 11\'To.t is de tank v::..n è � Bewaking;, do .i3cdrijfspoli tic in een ondorneming? 11 
V'.fij zullen trachten het m�-\; oen enkel vroord weer te geven. 

Vfonnoor men eon C orps Bedri1jfspolitie (Bewc,king) hot d oet er niet toe 
hoe groet, in con bedrijf instelt, moot men uitgo.nn vo.n het princiope, dut elke 
WC..t\r zijn geld IDt!Ot opbrong:1n, Elk,J uitgave in en door een bedrijf godann, moot 
vero.ntwoord zijn. Vfil_ men dus dr Bewnking Rente lo.tcn opbrengen, dun moe:t het 
Kupito.o.l i;ood bclcr,d zijn. Wannoer wij ho.lve mo.ntreg;elcm nemEm, zijn doz0 mcr:st
o.l tijd- m�oito on geldver lies. 

Vfil een Bewo.king-sc•rps o.nn deze r,ostclde oisen voldoen, füm moet men 
hufar belasten mot he;t voorkomen, o.lthr;ns tot evn minimum bop,�rken vnn :'tllo bc
drijfsscho.de. Do.nr ondcr vr.,lt do bovcilir,ing w.n o.llo fe.brieksp.;ebouwen, bedriji's
instnllo.ties on mutoricu:i.l. Hiorin is hot kapitnnl ·vcm de ondern0minr; bc.logd, 
hiervan loeft do WtJrkgciver en de werknomor •. 

Bevoiliging -,.rnn het bedrijf, d.w.z. bovoi liging tup.;en brand, l0kk�go, 
sabotage, diefsttll, ·bedrijfs spi onno.go, octrooischending, enz., cnz. 

YTij moeten het bedrijf zion c,ls een bcdrijfsgeme..-m.scho.p. îferkgov,)r en 
werknemer hebben beide b._i lr.ng bi j ,Jüll ·f;oed functi oner(m vun het. Bedrijf. R·:lr;ln
menten tln voorschrifton zullen wordon i;osteld em chl,OS te voorkomen om oen vr;;.n.r·· 
b org to zijn vo or N=n g oodEl vo.nc: van :rnkon • 

. De Bodrijfspolitic ziet too, dttt de,.e rer,lementen on voorschrift,m 
wordan mtgekemen. Zij hr.ndelt dtu.,rmede in het belang vim hot bedrijfsleven, di.:,s 
van werkgever en werknemer, Dus ni·2.t tegenover de werknemer, z oals vaak wordt 
beweerd, doch ter wille vun do wcrknemor. 

Zoals de Poli tic in de Staat optreedt in het belang v::i.n elke Sfo.ats
burger, zo hnndolt de Büdrijfspolitio in het belang v�n ieder, die in d0 onder·-

nemini; werkzaam is, éngoucht zijn functie in hot bedrijf. 
Do Str.ut heeft belang bij een ordelijk en rustif� bedrijfs leven en 

daardo or bij oen goed functi on0rencló bcdrijfspoli tie. Dnor hE>.:'.\r taak is doz 0 c.ls 
het ware een verlongstulr vo.n de Poli tie, zij h0t met con spccinlo tt,ttk in de 
onderneming. 

. Iedore' onderneming heeft no.nr f;olung vc.n do nard vc.n ha.nr Bedrijf, 
hao.r eigen Bevrc.king nodig, gespecia.li:rnc:t:d .nM-.r de baho.�f.tc y,C).n de opde�nominp:, 
Een weefgGtouw iE geen zetmachine. Een scheepvaur�a,id:;scha.ppij geen mnchinofä.
briek. De Bewa.kinr, zal dus goed op de hoogte 1noeton z�jn met de nurd van het 
bedrijf. Treedt er na werktij1d een storing op, dnn zal zij moeten weten, welJ,:e 
mo.atregelen te nemen, zodct met de a.�nVl.lng va.n de werktijd deze storing is op
geheven en or geon bedrijfssta.gnutie za.l ziJn• 

Beveilii�ing vcm hEJt Bedrijf op deze wijze d oorgevoerd, m oet. d.,1 Bewa
king haar rente opbrengen, in het b,;i lang: vo.n ,, rorkgovor en vrorknemer. Doch dit 
stelt bijzondore eisen a.nn het Bevrakinr;sp0rsonecl • 

De idee van die eude g;e-tr�uwr1 mn.n, te sti,if on to rheumr:.tisch om zi,jn
gewone werk te verrichten, best nog in staa.t om als 11Bewakor 11 op te tred on, is

uit do tijd. Bewaking, Bedrijfspolitie is eon vak, wao..rvoor va.kkf)11n.is wordt 
geëist. In de bedrijfsgenwenschup moo·':; de Bewaking handelend kunnen op-treden. 
Men moet hot onderscheid kennen tussen diofsta l, heling, oplichting, Vf:r<l1Jj.s{;o-

ring, m•et op de hcfor;te zijn met strP.fvordering, strafrecht, rochtelijko orgr,.
nisa.tie, vorzo.melen v&n bewijsmateria.1.ü ,. hee de ovortreding;<-m van fnbrieksPoglr?
menten en voorschriften te constr.tcren, oorste optreden bi,j brand, bij lckkar.;0, 
bij ongelukken. Hoo te handBlen bij verstoring vc.n do bedrijfsvrede. Vfot is er 
tegen bedrijfsspionno.g;e te doon. Hoe hij eon sto.kinf� to handelen. Ann optredon 
en houding vo.r;t onze bodrijfspoli tic moe� de grootste· r.nndncht wordon besteedc 
Dit is vun gr oot belang. Zij is immers sttieds· in na.uw contact mcr l,lle werlcn<"m· · 
en moet zorgen, dnt de voorGolu·if'tm1 worden nageleefd. �He� z·e.l een goed w� 17' :i 

meer doen, daar em1 llnnn.;.g ingrijr.>en v1;.:reist. Dtw.di:i.i_ ;.e t1i:) ,--·1"·-�·""···-''·'" ... ' _Z,:- J 
· d , r s t J vor ·t;,, .rvuw o-Ji u::i. -

corrtr-oU)er-t;�in- -on ui·l;p:Rr1.gen VRn do on.d,wa.-,ming, is e '''1 • 'o 
·' ' • • f; Z · · f · ] ] oert de 

-ger van het 1:rodrijf wuar de bov. 00lc<>J. HtHd. in ao.nr{Llc.ng koin • iJ oui ·· 
in- en uitvoer enz. Dit eist tact on mon��:nlnmni.s-.· . 11 

Te grote fumilia.ri tei t, toof;eeflijkheid •iln do neiging; . om eon �-nd.ere

kant uit to kijken" is verkeerd. 1'le-a.r ook oen stugg;? hou�inr;, een o.�ressicf op-�

treden is uit den b•ze, omdat zij ufkcor en minachting �i�drukt, do.t met het 

oóg op het moreel vnn de c,rbeider verkeerd is en verzot uitlokt. 
De werknemers moeten worden ov"rtuigd, dnt onze mensen geen sp� onnen 

of bemoeizuchtige mensen zijn, doch do.t hot hier bekwa.::i.mdc� dttnrto? specintü 

opgeleide munnen betroft, wior ta.ak he-l:; is, personeel en eigendom in het be 

drijfsbelang te beschermen. Daarom moot do bedrijfspolitie worden geleerd, dr,t
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zij flink, doch voorkomend, b�zadigd en onbevooroordeeld te�enovor de werkne
mers ryoet optreden, opda.t zij däa.rdoor waardering en vertrouwen wint. Da8rom 
is het ·ook noodzakelijk, ,clat · er een goede theoretische k;ennii;; aan het val< ten 
grondslag ligt, dat onze mensen opgeleid worp.en. Dez:e th�oretischc kennis bi,j 
te brengen, is een .der'doelstel'lingen van onze Bond • 

. Met de instelliM. van eon vakdiploma hoRe.n w�j mede te werken·. ünn de
verheffing van ons ambt. Ma.r.tr ook is het noodzak.elijJc, do.t, willen wi,i h0t ver
trouwen van het. gehele personeel de1· o)'.ldernemin� hebben, de. werkne·mers woton,
dat wij in gener.lei opzicht' met een gedeelte van hen verbon.defè zijn. Ook orga
nisatorisch niet; Want, de Bew�king heoft een gedragsl.ijn te volp:en, geëist door 
en voor de plo.!).ts die zij tn de onderneming; inn�emt:Dit geldt voor ied.er, dio 

.. 

tot de· Bewaking behoort. ,, ·-, 
. Ieder houdt ,or bij' het beoordelon van fé-1. ten, zo.ken, toesti.mden, per

sonen, enz,,-een eigen mening op na. Ook het personeel van de i3odrijfspolitic. 
In zijn ambt echter moet deze mening; wijken voor zijn plicht. Deze bepanlt zijn 
houdinp; t.a.v. het personeol der onq.cirneming. Stakin11;srocht b.v. wordt door en 
voor het Bey10.kinr:;sper sonee 1 ni.et. erkend. De Bewaking kiest geen pur tij, zij 
houdt hMr t,aak :in het· ciog: Beveiliging; vcm.,het bedrijf, zod(l.t na. het conflict 
het bedrijf weer meteen kan druaien. Dez'o tp.uk'' heeft zij vrijwillig op· zich g<'·
nomen en zij dient de consequ·enties hiervan te aanvaarden. Dit kan, als or ook 
liefde voor het va.k is. Ylo.nt d':kt is één va.n de hoofdfactoren: Zond0r liefde 
voor het vak is het vo.k een dood d•ing. 

Door mot geen der groeperingen vo.n het personeel v<1rbonden t e  zijn, 
blijft zij objectief in d'e uitoeflming vo.n ho.a.� functie. Zij hooft aan niemand 
verplichtîngen, b·ehoeft niemand naar do ogeµ to zien. Het perloneel., dit weton-.
do, dat de Bewaking onaf:\lankelijk van ieder, zijn te,nk lrnn uitvoeren, zal VHr-
trouwen in huur hebben. 

Het bedrijf, dnt is dus werkgever on werknemer, samen truchtcm cle 
onderneming groot to ma.ken, het bedrijf moet onder o.lle omsto.ndighodon op huur 
Bewaking kunnen rekenen, moet op ho.ar Bodrijfspolitie.kunnon vertrouwen. · 

Dc,o.rom moe'\eri· v1:i.j een vereniging he'qb.en d.ie to·l, grondsle.g heeft 
absolute handhaving· van do neutre.liteit en de on1:1.fhankelijkhoid vnn de Bowakinr,; 
·in de onderneming. Een verenip.;ing, die niet beinvloed wordt door o.ndere werk
nemers uit het bedrijf, wo.ardoor de Bewuking ho.o.r object}viteit' zou knnnon vei·
'liezen. 'J.fanneer vo.korgnnisaties r1e Bewaking aan andere gr9op0ringen binrlt, d.•,n 
wordt de Bedrijfspolitie af.\n b0pn.o.ld0 groeperingen gokoppold, terwijl zi,i or :i.s 
voor alle werknemers, voor ieder uit het bedrijf.

· -- De Noderlti.ndse Bedrijfs Politie Bond is de vereniging voor'o.l l 1 ot
personeel dat tot de Bedrijfs-, Torr(;)in-, Duinpolitie, Bewn.kin�scotps hohoort,
hanr doelstelling: Verheffing van het ambt, voibgen van vnkondEirwijs, opleiding;
enz., moet dit personeel uit het ha.rt zijn gegrepen.

Hoc verhevener h·ot ambt, .des t.e beter de sooial.':' en mao.tscho.ppel:i.jke 
omstnndigheden. � 

DAAROM ALLEN GEORGANISEERD J:P DE NED�RLANDSE BEDRIJFS POLITIE BOND!! 1. 
de Br. 

Tot ouzo spijt wa.s hot ons niet mogelijk ons or1-;e.t.n in druk te laten 
verschijnen. Wol zijn ond-crhn.nclelingcm dnlt\rovor go.andl'l. Zo lnnr 1çclieve U ons 
stencil voor lief 'te willen n�men, 

1, 

• 
,.. 

• 
Het Hoofdbostuu.r. 

Il 
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