


REGLEMENT 
VAN llE 

Afrikaans - Hollandse ., 

Taalv erenil!ing. 

Art. 1.- -De ~ aam der Vereniging 
is: "Afrik. Holl. Taalvereniging". 

Art. 2.-Leden van de Vereniging 
zijn allen, die instemmen met het doel 
der V enniging, bereid daartoe mee te 
werkl'n, en worden toegeluten door het 
Bestnnr. Elk hcl betnalt een jnarlikse 
kontrilmRie vnn 2/6. 

Art. 3.-Het doel van de Vereniging 
is. de Hollandse Taal tot haar recht 
te laten komen, meer bepaald op On
derwijsgebied. 

Art. 4.-De Vereniging tracht dit 
doe! te hereiken door: 

(1) Belangstelling op te wckken voor 
de Hollnndse Tan!, door middel van: 

(a) Propaganda te maken in de 
Nieuwsbladen, het nitg-cven van 
Vlngschriften, enz.; 
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(b) bet bevorderen van 't afnemen 
van eksamens in de Hollandse 
Taal en Z.Afr. Geschiedenis: 

(2) Bij de W etgevende Macht a an 
te dringen op zodanige wijziging van 
do tans bestaande Onderwijswet, dat 
de Hollandse 'faa] volkomen gelijke 
rechten met de Engelse Taal luijgt. En 
intussen, v6or dit doel bereikt is, toe 
te zien, dat de rechten, die de Hol
landse Taal volgens wet hoeft op t'ln
derwijs-gebied als an<lerszinR, gehand
haafd worden; 

(3) In de grote behoefte, in de 
Transvaal, te voorzien aan onderwij
zers, die de Hollandse 'l'aal volkomen 
machtig zijn, good zedelik gedrag en 
beslist Christelike beginse1en hebben: 
(a) Door de overkomst te bevorderen 
van onderwijzen; nit andere delen van 
Zuid Afrika, Nederland en van elders, 
(b) geschikte personen, die hier aanko
men de nodige inlichtingen te verschaf
fen, hen bij het Dept. van Onderwijs, 
Scboolbesturen en Schoolkommissies 
aan te bevelen en hen ds~:re~ met 
voorschotten te helpen voor -Iii:i!i. onmid
deliJ.::e behoeften .. De wijze van ver
r.trekking der voorschotten en de te
rugbetaling ervan wordt door het Be
stnur verder geregeld. 

Art. 5.-Zich in verbinding te stel
len met: 



(a) de negering; 

·> .. 
(b) Dept. van Onderwijs; 
(c) Schoolbesturen; 
(d) Schoollmmmissics; 
(e) Onderwijzers; 
(f) Verenigingen (Z.Afr. 'l'aalbond, 

Afr. Tual Genootslmp, Onderwij
zers Verenigingen, enz.) en perso
nen, die hun medcwerking wil
len verlenen. 

Art. G.-Op Sentrale plaatsen in de 
Transvaal zullen korrespondcrende !e
den aangesteld worden, die geregeld 
mededeling zullen doen van wat het 
welslagPn van het doe! der Vereniging
kan bevor<leren. 

Art. 7.-Uit de !eden van de Ver
eniging wordt 'n Bestuur gekozen, he
staaudc nit zeven !eden, waarvan er 
vier een kworum vormen. De Alge
mene Vergadering wijst aan, welke 
Bestuursleden de funksies van voorzit
ter, sekretaris en penningmeester znl
len bekleden. A::m het Bestuur zijn 
opgedragen aile werlczaamheden, no
dig voor het bereiken van het doel der 
Vereniging. Elk jaar, in Juli, wordt 
een gewone Algemene Vergadering ge
houden, waarop het Bestunr verslag 
doet van de werkzaamheden over 't 
afgelopen jaar. Op aanzoek van min
stens vi.iftien !eden zal het Bestunr ge
houden zijn een buitengewone Alge
mene Vergadering te belegge.n. Elk 



jnnr wor<lt eeu uicuw Bestunr verko
zen; nftredenrte !eden zijn herkiesbnnr . 

• \.rt. 8.-Fondscn worden verkregen: 
(1) Door Intekengelden, (2) Vrijwillige 
Bijdragen, (3) Hulp van bevriende 
verenigingen en personen in Z. Afrika 
en Nederland. 

Art. D.- -Dit Reglement zal kunnen 
gewijzigd worden door ecn gewone Al
geineue Verg·adering. 
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