STATUTEN
VOOB, EEN

VRIJWILLIGE BRANDWEER.

Art. 1.
Het doel der Vrijwillige Brandweer is het verleenen
van ordelijke hulp bij brand.
Art. 2.
Zij vormt een zelfstandig geheel onder haar eigen
kommandant.
Art. 3.
Zij wordt samengesteld uit: gewone en buitengewone
leden.
Art. 4.
De gewone leden onderwerpen zich aan een organisatie op militaire wijze en 't dragen van een eenvoudige uniformkleeding bij brand.
Art, 5.
Zij worden verdeeld in:
a.) Klimmers,
ö.) Spuitgasten.
c,) Redders (handhavers der orde.)
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Art. 6.
De voorwaarden, waaronder men tot de vereeniging
kan toetreden, zijn:
Onbesproken gedrag.
Den leeftijd van 18 jaren bereikt hebben.
Lichamelijke geschiktheid.
Art. 7.
Ten einde lid te worden van de vereeniging, moet
men zich aanmelden bij den Kommandant.
De opname geschiedt, nadat de naam van het aan
te nemen lid in het oefenings- of verzamelingslokaal der Brandweer opgehangen heeft, en er geen
bezwaren tegen de aanneming ingebracht zijn. Het
nieuwe lid legt in de openbare Bestuursvergadering
de gelofte af, van getrouw de statuten en dienstvoorschriften der vereeniging te zullen nakomen.
Art. 8.
De leden der Vrijwillige Brandweer hebben het
recht en de verplichting, bij brand, de redding van
menschen en eigendommen 3 en de taak van het blusschen op zich te nemen.
Art. 9.
Ieder lid der Vrijwillige Brandweer is gehouden,
de op zich genomen verplichtingen na te komen en
de bestaande dienstvoorschriften nauwkeurig op te
volgen.
Art, 10.
Wie zich tegen de opgelegde verplichtingen verzet,
wordt daarvoor ter verantwoording geroepen door den
raad van Bestuur.
Art. 11.
Ter bestrijding der kosten van de vereeniging
wordt een kas gehouden.
14 '
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Art. 12.
De middelen dier kas bestaan uit:
a.) vermakingen, vrijwillige bijdragen, giften van
partikulieren, kerkgenootschappen, brandwaarborgmaatschappijen enz.
&.) bijdragen van de gewone en buitengewone leden.
Art. 13.
Het ontslag uit de vereeniging kan, op verzoek,
door den Kommandant verleend worden, na inlevering
der uitrustingstukken. Omtrent het ontslag, tengevolge
van handelingen strijdig met de dienstvoorschriften
enz., wordt door de bestuursvergadering beslist.
Art. 14.
De Vrijwillige Brandweer staat onder de leiding
van een uit 8 leden samengestelden raad van Bestuur:
1 den Voorzitter.
2 // Kommandant.
3 // Adjudant tevens secretaris.
4 // Penningmeester.
5 n Opzichter van het materieel.
6-8 de Aanvoerders der 3 afdeelingen.
Art. 15.
De keuze der Bestuurs-leden van 1-5 geschiedt door
de Algemeene vergadering, bestaande uit de gezamenlijke leden der Brandweer. De Aanvoerders worden
door de betrokken afdeelmgen gekozen, en deze verkiezing moet elk jaar, 8-14 dagen vóór de algemeene
vergadering, plaats hebben.
,
De verkiezing geschiedt met stembilletten en bij
volstrekte meerderheid.
Art. 16.
De raad van Bestuur regelt alle aangelegenheden
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van de vereeniging, en voor alle uitgaven ten haren
behoeve moet de goedkeuring van den raad van Bestuur
verstrekt worden. In dringende omstandigheden is de
Voorzitter echter gemachtigd, uitgaven tot een bedrag
van ƒ 25 te doen 5/ onder gehoudenneid van nadere
goedkeuring door den raad'van Bestuur.
De Raad van Bestuur waakt voor het nakomen der
statuten. Ten einde een besluit te kunnen nemen,
moeten minstens 6 leden tegenwoordig zijn.
Art. 17.
De Voorzitter leidt zoowel de Bestuurs- als de Algemeene vergadering, teekent de mandaten tot betaling
en de schriftelijke orders, en vertegenwoordigt de
vereeniging, in voorkomende gevallen, op andere
plaatsen.
Bij afwezigheid of verhindering treedt de Kommandant in zijn plaats.
Art. 18.
De Kommandant regelt de technische zaken der
vereeniging en, in dienst, zijn alle Beambten aan hem
ondergeschikt.
Art. 19.
De Secretaris houdt de notulen der vergaderingen
bij en verricht alle schriftelijke werkzaamheden.
Art. 20.
De Penningmeester zorgt voor het behoorlijk boek
houden, en geeft minstens eenmaal 's maands kennis
van den stand der kas aan den Raad van Bestuur,
terwijl hij in Januari van elk jaar rekening en
verantwoording aan de Algemeene vergadering moet
overleggen.
Art. 21.
De Opzichter over het materieel heeft al de gele14*

312

verde uitrustingstukken en bluschgereedsehappen in
ontvangst te nemen, omtrent de deugdzaamheid aan
den raad van Bestuur te rapporteeren en er een nauwkeurigen inventaris van te houden.
Hij zorgt verder voor het in orde zijn der Brandspuiten en verdere gereedschappen, daarin bijgestaan
door den Aanvoerder der spuitgasten. Zij zorgen
met hun beiden, dat na een brand de spuiten enz.
behoorlijk gereinigd, zoo noodig op nieuw ingesmeerd
en de slangen afgewasschen en gedroogd worden.
Art. 22.
Jaarlijks zal er in de maand Januari een Algemeene
vergadering plaats hebben, waarin door het Bestuur
rekenschap wordt gegeven over den toestand en de
werkzaamheid der Brandweer gedurende het afgeloopen jaar.
In deze vergadering komen voorstellen tot verandering der statuten en dienstvoorschriften ter sprake.
Art. 23.
De raad van Bestuur heeft het recht een buitengewone Algemeene vergadering bijeen te roepen, en
hij is verplicht dit te doen, als het door een vierde
deel der gewone leden verlangd mocht worden.
Art. 24.
Minstens eenmaal in de 2 maanden zal door den
raad van Bestuur een vergadering belegd worden
van de werkende leden, waarin de belangen der
vereeniging besproken en voordrachten over de
Brandweer gehouden worden.
Art. 25.
De Buitengewone leden worden door den raad van
Bestuur aangenomen en betalen een jaarlijksche
bijdrage in de kas der vereeniging.
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Art. 26.
Over de ontbinding der vereeniging beslist een
daartoe samengeroepen Algemeene vergadering. De
voorhanden zijnde geldmiddelen der kas en de op
kosten der vereeniging aangeschafte blusch- en reddingsgereedschappen, worden aan de Gremeente overgegeven, onder voorwaarde dat zij bij het oprichten
van een nieuwe Vrijwillige Brandweer weder daaraan
zullen worden afgestaan.

STATUTEN
VOOR EEN

FABRIEKS-BRAEDWEER.
Art. 1.
Alle op en nabij de fabriek wonende volwassenen,
mannelijke personen, welke aan de fabriek verbonden zijn, zijn verplicht tot de Fabrieks-Brandweer
toe te treden.
Zij die dit mochten weigeren 3 worden uit de fabriek
ontslagen.
Art. 2.
De leden der Brandweer moeten stipt bij de
oefeningen verschijnen en tot de goede werking en
instandhouding dezer nuttige inrichting op alle mogelijke wijzen medewerken.
Bij wegblijven, wordt slechts ziekte, welke door
een bewijs van een geneesheer moet geconstateerd
zijn, als verontschuldiging aangenomen.
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Zij die zonder wettige verontschuldiging mankeeren,
worden gestraft: voor de eerste maal met ƒ l boete,
voor de tweede maal met ƒ 3 boete en voor de derde
maal met ontslag uit het korps en daarmede ook uit
de fabriek.
Art. 3.
De boeten worden gestort in een kas en aangewend :
le. Voor premiën aan diegenen, welke zich bij
brand bijzonder onderscheiden hebben.
2e. Voor bijdragen aan hen, wie bij den brand eenig
ongeluk overkomen mochten.
3e. Ten algemeene nutte van het Korps.
Art. 4.
Aan het hoofd van het Korps, dat op militairen
voet behoort ingericht te worden, staat een Kommandant, waarvoor de technische Directeur of eenig
ander, aan de fabriek verbonden, invloedrijk persoon
aangesteld wordt.
Art. 5.
De Kommandant wordt door de Directie of de
Kommissarissen van de fabriek benoemd, de overige
hoofdlieden worden gekozen door de leden der Brandweer, onder goedkeuring van den Kommandant.
Art. 6.
Het korps is samengesteld uit:
De staf (Kommandant, Adjudant enz.)
Klimmers \
Spui tgasten > iedere afdeeling onder een Aanvoerder.
Redders
*
Art. 7.
De Aanvoerders zorgen voor de tot hun afdeeling
behoorende gereedschappen enz., zoomede voor het
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schoonmaken en weder tot uitrukken in gereedheid
brengen der spuiten en gereedschappen, na gebruik
bij brand en oefeningen.
Zij rapporteeren daaromtrent aan den Kommandant.
Ieder Aanvoerder moet een nauwkeurige lijst aanhouden van de tot zijn af deeling behoorende manschappen en bluschmiddelen.
Art. 8.

De Kommandant "wordt bij afwezigheid vervangen
door den Adjudant, welke door den Kommandant
benoemd wordt.
Bij afwezendheid van een der Aanvoerders wordt
deze vervangen door den op hem volgenden in rang of
den oudsten der manschappen.
Art. 9.

Op het alarm teeken, dat door een klok, trompet,
trom of hoorn, kan gegeven worden, begeven zich
alle manschappen, in volle uitrusting, zoo spoedig
mogelijk naar de verzamelplaats op de fabriek en
treden daar aan.
Art. 10.

Op het kommando van den Kommandant of diens
plaatsvervanger, begeven zij zich naar de spuiten en
gereedschappen en mareheeren daarmede naar de
plaats van den brand.
Het ieder afzonderlijk bij den brand aankomen is
in de meeste gevallen doelloos en het brengt slechts
bij om de verwarring, die toch bij die gelegenheid
meestal heerscht, te vermeerderen.
Verschijnt echter het geheele korps te gelijk ter
plaatse, dan kan het vuur geregeld aangevallen worden
en is er een sneller en beter resultaat te-verwachten.
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Art. 11.
Ter plaatse van den brand moet ieder-den hem
aangewezen dienst zoo kalm mogelijk vervullen en
zich van ieder bevel onthouden.
Overtredingen dezer beide voorschriften moeten
streng bestraft worden.
Art. 13.
De Aanvoerders moeten den Kommandant van
tijd tot tijd rapport brengen over den staat van
zaken; evenzoo is ieder man verplicht, zoodra hij iets
verdachts of gevaarlijks bemerkt, daarvan terstond
mededeeling te doen.
Art. 13.
Gredurenden den brand mag niemand zich zonder
vergunning verwijderen.
Is de brand gebluscht, dan treden de manschappen
aan en er wordt uitgemaakt welke hunner moeten
blijven om wacht te houden.
Eerst op het kommando //inrukken" kan een ieder
naar huis gaan.
Art. 14.
Bij brand in een bewoond huis, moet er in de eerste
plaats onderzocht worden of er ook menschenlevens
in gevaar zijn, en eerst nadat deze gered zijn, zal
men tot het blussehen van den brand en het redden
der meubelen kunnen overgaan.
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