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REGLEMENT VAN DE ANTI -REVOLUTIONAI RE 
DORPS- OF DSTRCTSKIESVERENGNG 

.........................................(naam) 

te............................................................................................................(gemeente) 

I NAAM EN PLAATS VAN VESTIGING 

Artikel 1 

In de gemeente ................................................................................is gevestigd een Anti-
Revolutionaire dorps- of districtskiesvereniging onder de naam ....................... 

; hierna te noemen: de kiesvereniging. 

De grenzen van het werkgebied van deze kiesvereniging worden gevormd 

door .........................................................................................(volgt nadere omschrijving).  

II.  GRONDSLAG EN DOEL 

Artikel 2 

De kiesvereniging aanvaardt de Heilige Schrift als kenbron der waarheid 
en als richtsnoer, ook voor het staatkundig leven. 

Artikel 3 

De kiesvereniging stelt zich ten doel het pleit te voeren voor een christe-
lijke staatkunde, zoals deze nader omschreven en uitgewerkt is in het 
Beginsel- en Algemeen Staatkundig Program van de Anti-Revolutionaire 
Partij, het Program van Actie en in het gemeenteprogram, dat door de 
gemeentelijke of centrale kiesvereniging wordt vastgesteld. 

Artikel 4 

De kiesvereniging tracht dit doel in het bijzonder te bereiken door: 

1. allen, die zich in de politiek door het Evangelie willen laten leiden, te 
brengen tot samenwerking om door gezamenlijke bezinning gestalte 
te geven aan een Evangelische politiek; 
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2. de burgers van dit deel van de gemeente de opvattingen van de Anti-
Revolutionaire Partij regelmatig onder de aandacht te brengen, o.a. 
door verspreiding van geschriften; 

3. onder leiding van het Centraal Bestuur der Gemeentelijke Kiesvereni-
ging personen, die dit doel onderschrijven te doen kiezen in de Ge-
meenteraad en te bevorderen, dat ook in de Provinciale Staten en in 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal vertegenwoordigers van de 
Anti-Revolutionaire Partij worden gekozen; 

4. ledenvergaderingen en openbare vergaderingen; 

5. de oprichting van een propagandaclub en van één of meer jongeren-
clubs; 

6. alle wettige middelen, welke daartoe dienstig zijn en onder meer nader 
zijn omschreven in artikel 4 van de statuten van de Anti-Revolutionaire 
Partij. 

AANSLUITING BIJ HET CENTRAAL COMITE 

Artikel 5 

De kiesvereniging is aangesloten bij het Centraal Comité van Anti-Revo-
lutionaire Kiesverenigingen en bij de overige organen van de Anti-Revo-
lutionaire Partij, zoals de statuten van de Anti-Revolutionaire Partij voor-
schrijven. 

Artikel 6 

De kiesvereniging verbindt zich de besluiten van de Deputatenvergaderin-
gen en van de overige partijorganen, waarbij zij aangesloten is, te eer-
biedigen en uit te voeren en haar financiële verplichtingen tegenover het 
Centraal Comité en die overige partijorganen stipt na te komen. 

Artikel 7 

De kiesvereniging is aangesloten bij en vormt een onderdeel van de 

Gemeentelijke Anti-Revolutionaire kiesvereniging in de gemeente 

Zij verbindt zich de bepalingen van het reglement der gemeentelijke kies-
vereniging te eerbiedigen en na te leven en onderwerpt zich met name 
aan het bepaalde in de artikelen 40 tot en met 51 van dat reglement. 
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Artikel 8 

Om lid van de kiesvereniging te kunnen zijn moet men de leeftijd van 
16 jaar hebben bereikt, woonachtig zijn in dat deel der gemeente, als in 
artikel 1 nader is aangegeven, tenzij ingevolge het tweede lid van artikel 
9 van het reglement der Gemeentelijke kiesvereniging door het Centraal 
Bestuur van deze bepaling ontheffing is verleend; instemmen met de 
grondslag van de kiesvereniging, zoals omschreven in de artikelen 2 en 3 
van dit reglement, bereid zijn mede te werken aan het bereiken van het 
doel, zoals in artikel 3 van dit reglement nader aangegeven, en zich on-
derwerpen aan alle bepalingen van dit reglement en aan alle wettig ge-
nomen besluiten van de kiesvereniging. 

Artikel 9 

Ieder lid verplicht zich tot betaling van een jaarlijkse contributie overeen-
komstig zijn financiële draagkracht. De minimum-contributie bedraagt even- 
wel f .................................. 
In bijzondere gevallen is het bestuur van de kiesvereniging gerechtigd 
gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot contributiebe-
taling te verlenen. 

Artikel 10 

Zij, die aan het bepaalde in de beide voorgaande artikelen voldoen, kun-
nen zich als lid van de kiesvereniging aanmelden bij het bestuur, dat over 
de toelating beslist. Acht het bestuur, om welke redenen dan ook, zich 
hiertoe niet gerechtigd, dan wordt de aanmelding aan de eerstvolgende 
ledenvergadering ter beslissing voorgelegd. 

Artikel 11 

Het lidmaatschap eindigt door 

1. overlijden; 
2. vertrek naar een andere gemeente, of naar een ander deel van de 

gemeente dan omschreven in artikel 1 van dit reglement; 
3. bedanken; 
4. een bestuursbesluit, indien het lid nalatig is zijn contributie te betalen, 

tenzij het bepaalde in artikel 9, tweede lid, van toepassing is; 
5. een besluit van de ledenvergadering, indien deze op voorstel van het 

bestuur, onder vermelding van de feiten, oordeelt dat het lid zich niet 
onderwerpt aan de bepalingen van het partijstatuut en van dit regle-
ment en aan de wettig tot stand gekomen besluiten van de kies-
vereniging. 
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Artikel 12 

Van een besluit krachtens artikel 11, vierde lid, genomen doet het bestuur 
binnen twee weken na dato mededeling aan het betrokken lid, terwijl van 
dit besluit tevens mededeling wordt gedaan aan de eerstvolgende le-
denvergadering. 

Artikel 13 

Van een besluit, krachtens artikel 11, vijfde lid, door de ledenvergadering 
genomen, doet het bestuur binnen twee weken na dato mededeling aan 
het betrokken lid. 

Artikel 14 

Bedanken als lid van de kiesvereniging moet schriftelijk geschieden en 
ontslaat niet van de verplichting tot contributiebetaling voor het lopende 
verenigingsjaar. 

Artikel 15 

Beëindiging van het lidmaatschap brengt mede, dat alle aan het lidmaat-
schap verbonden rechten vervallen. 

V. BESTUUR 

Artikel 16 

Het bestuur van de kiesvereniging bestaat uit tenminste vijf leden, die 
door de ledenvergadering worden gekozen. 

Artikel 17 

De voorzitter wordt door de ledenvergadering uit de leden van de vereni-
ging gekozen. Het bestuur verdeelt de overige functies onder zijn  leden 
en wijst aan een tweede voorzitter, een secretaris, een penningmeester 
en een algemeen adjunct. 

Artikel 18 

Volgens een door het bestuur vastgestelde rooster treedt ieder jaar ten-
minste één der bestuursleden af. Geen van de bestuursleden heeft langer 
dan vier jaar zitting. 

Artikel 19 
Bij tussentijds aftreden of overlijden van een bestuurslid wordt in de 
eerstvolgende ledenvergadering in de ontstane vacature voorzien. 
Het nieuw gekozen bestuurslid neemt op de rooster van aftreding de 
plaats in van het afgetreden of overleden bestuurslid. 11  
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Artikel 20 

Het bestuur is bevoegd voor de te vervullen vacatures candidaten voor 
te dragen. De leden van de kiesvereniging hebben ter vergadering het 
recht eveneens namen te noemen. 

Artikel 21 

Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte. Echter 
zijn de voorzitter en de secretaris gezamenlijk bevoegd om namens de 
kiesvereniging alle stukken te tekenen. Het bestuur kan de secretaris en 
de penningmeester machtigen om namens de vereniging met name aan 
te wijzen stukken te tekenen. 

Artikel 22 

Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het moderamen. Het be-
stuur kan het moderamen machtigen bepaalde werkzaamheden te verrich-
ten. In spoedeisende gevallen kan het moderamen namens het bestuur 
optreden. 

Artikel 23 

De voorzitter leidt de vergaderingen, regelt de werkzaamheden en zorgt 
voor een juiste uitvoering van de door het bestuur of de vereniging ge-
nomen besluiten, voorzover de ledenvergadering of het bestuur geen 
ander daarmede belast. 

Artikel 24 

De secretaris maakt de notulen van de bestuurs- en ledenvergaderingen, 
is belast met het oproepen van de leden, stelt in overleg met de voorzitter 
de agenda samen en geeft op de jaarvergadering een overzicht van de 
werkzaamheden van de kiesvereniging. 

Hij bewaart het archief, houdt nauwkeurig de ledenlijst bij en verstrekt 
alle gegevens, welke door andere organen van de partij worden gevraagd. 
Hij is er voor verantwoordelijk, dat alle gegevens betreffende het leden-
bestand onmiddellijk worden doorgegeven aan het partijsecretariaat. 

Artikel 25 

De penningmeester heeft het beheer van de gelden en is daarvoor verant-
woordelijk. Hij zorgt voor of controleert de inning van de contributies. Hij 
boekt alle ontvangsten en uitgaven, de laatste zoveel mogelijk door kwi-
tanties gedekt, en belegt, in overleg met het bestuur, de niet direct no-
dige kasgelden. Jaarlijks wordt door hem op de jaarvergadering rekening 
en verantwoording afgelegd van het gevoerde beleid en verslag uitge- 
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bracht over de financiële toestand van de vereniging. Het gehele bestuur 
is verantwoordelijk voor het financieel beleid. 

Artikel 26 

Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter dit nodig oordeelt. Het 
bestuur vergadert in ieder geval in de maand september, teneinde de 
jaarvergadering van de kiesvereniging voor te bereiden en alle maatrege-
len te treffen, welke nodig zijn voor de in het nieuwe werkseizoen te ont-
plooien activiteiten. 
De voorzitter is verplicht een bestuursvergadering te doen bijeenroepen, 
wanneer twee bestuursleden dit wensen. 

Artikel 27 

Zodra iemand ophoudt lid te zijn van het bestuur, vervalt zijn mandaat, 
dat hij als zodanig heeft verkregen in andere besturen, verenigingen of 
commissies. 

Artikel 28 

Het bestuur is verantwoordelijk voor alle werkzaamheden, welke in ver-
band staan met de verkiezingen en de propaganda. De propaganda is 
een onderdeel van het bestuursbeleid. Drie bestuursleden worden in het 
bijzonder hiermede belast en vormen samen de propagandacommissie, in 
overeenstemming met artikel 12 van het partijstatuut. 

Artikel 29 

Het bestuur wijst de afgevaardigden en hun plaatsvervangers aan naar de 
vergaderingen van de Provinciale Organisatie en/of Kamercentrale en 
van de Statencentrale (c.q. de hulpcentrale). 

Artikel 30 

Ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit nodig 
oordeelt of ten minste tien leden, met opgaaf van redenen, dit schriftelijk 
verzoeken, aan welk verzoek het bestuur binnen vier weken na dagteke-
ning moet voldoen. 
Voldoet het bestuur niet aan dit verzoek, dan hebben bedoelde leden het 
recht van beroep op het bestuur van de Kamercentrale. 

Artikel 31 

Op de jaarvergadering komen in elk geval aan de orde: 

1. het jaarverslag van de secretaris; 
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2. het jaarverslag van de penningmeester; 

3. het jaarverslag van de propagandacommissie (propagandaclub); 

4. het verslag van de commissie tot nazien van de boeken; 

5. de periodieke bestuursverkiezing. 

Artikel 32 

Behalve de jaarvergadering, worden ten minste vier ledenvergaderingen 
gehouden voor de politieke meningsvorming. 

Artikel 33 

Het bestuur kan, zo dikwijls het dit nodig oordeelt, openbare vergaderin-
gen beleggen of doen beleggen door de propagandaclub, om daardoor 
ook als kiesvereniging naar buiten te kunnen optreden. 

Artikel 34 

In de ledenvergaderingen vinden stemmingen over personen schriftelijk 
plaats, tenzij met aller instemming de vergadering anders beslist. Over 
zaken wordt mondeling gestemd. 
Is bij eerste stemming over personen geen volstrekte meerderheid ver-
kregen, dan heeft herstemming plaats tussen de tenminste twee perso-
nen, die de hoogste aantallen stemmen verkregen. Bij deze herstemming 
beslist de betrekkelijke meerderheid en bij gelijk aantal stemmen het lot. 
Blanco stemmen gelden als van onwaarde. 
Wanneer over een voorstel de stemmen staken, wordt de beslissing uit-
gesteld tot de eerstvolgende ledenvergadering. Staken de stemmen op-
nieuw, dan wordt het geacht te zijn verworpen. 

Artikel 35 

Afgevaardigden naar de Deputatenvergadering worden door de ledenver-
gadering gekozen of aangewezen.  

VII.  PROPAGANDACOMMISSIE EN PROPAGANDACLUB 

Artikel 36 

De propagandacommissie, bedoeld in artikel 28, is in het bijzonder belast 
met de propaganda om de opvattingen van de Anti-Revolutionaire Partij 
regelmatig onder de aandacht van de burgers te brengen, voorzover 
woonachtig in het werkgebied van de kiesvereniging. 

Artikel 37 

Het werkgebied van een kiesvereniging wordt, als regel ingedeeld in een 
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aantal secties of wijken, waarvan de grenzen zoveel mogelijk samenvallen 
met de stemdistricten, waarin de gemeente krachtens plaatselijke veror-
dening ingevolge de Kieswet is onderverdeeld. 

Artikel 38 

Aan het hoofd van elke sectie of wijk staat een sectieleider of wijkhoofd, 
die door het bestuur van de propagandaclub wordt aangewezen. 

Artikel 39 

Indien de leden van de kiesvereniging in een sectie of wijk zelf hun sectie-
leider of wijkhoofd wensen aan te wijzen, kan dit in overleg met het be-
stuur van de propagandaclub geschieden. 

Artikel 40 

De drie bestuursleden in de artikelen 28 en 36 genoemd, vormen met de 
sectieleiders of wijkhoofden en hun medewerkers de propagandaclub. 
Deze propagandaclub stelt een reglement vast en regelt haar werkzaam-
heden in overleg met het bestuur van de kiesvereniging. Het reglement 
mag geen bepalingen bevatten strijdig met dit reglement en behoeft de 
goedkeuring van het bestuur van de kiesvereniging. 

Artikel 41 

De propagandaclub is aangesloten bij en vormt een onderdeel van de 
Centrale Propagandaclub van de Gemeentelijke Kiesvereniging. 

Artikel 42 

De taak van sectieleider of wijkhoofd in zijn sectie of wijk is: 

1. politieke geschriften, hem door het bestuur verstrekt, te verspreiden 
of te doen verspreiden; 

2. de inning van de contributie te verzorgen; 

3. verbindingsman te zijn tussen zijn sectie of wijk en het bestuur, vooral 
door te rapporteren over het gevoelen van de anti-revolutionaire kie-
zers, zoals dit bijvoorbeeld bij huisbezoek is geuit; 

4. nieuw ingekomen personen in zijn sectie of wijk te bezoeken of te 
doen bezoeken, teneinde hen te vragen als lid tot de dorps- of dis-
trictskiesvereniging toe te treden en een abonnement te nemen op het 
partijweekblad; 

5. alle overige werkzaamheden te verrichten waartoe de propagandaclub 
heeft besloten; 

6. zich de hulp te verzekeren van de nodige medewerkers en mede-
werksters in zijn sectie of wijk. 
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Artikel 43 

De propagandaclub zorgt met name voor een goede regeling van het 
huisbezoek, en de organisatie van gespreksgroepen als belangrijk middel 
voor de politieke meningsvorming. 

Artikel 44 

De propagandaclub vervult haar taak in opdracht en onder toezicht van 
het bestuur van de kiesvereniging. Zij voert de besluiten van de kies-
vereniging en van het bestuur der kiesvereniging uit, voorzover deze op 
de propaganda betrekking hebben. Zij is niet gerechtigd openbare ver-
gaderingen te beleggen of geschriften te verspreiden dan met toestem-
ming van of in overleg met het bestuur. 

Artikel 45 

De financiële lasten, verbonden aan de werkzaamheden van de propa-
gandaclub, komen voor rekening van de kiesvereniging. Het bestuur van 
de kiesvereniging oefent controle uit op de besteding der gelden en 
bepaalt het bedrag, dat beschikbaar kan worden gesteld. De begroting, 
welke elk jaar door de propagandaclub wordt ingediend, behoeft de 
goedkeuring van het bestuur van de kiesvereniging. 

Artikel 46 

De propagandaclub verleent haar medewerking aan alle actie, welke cen-
traal wordt ondernomen. 
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Artikel 47 

Het bestuur van de kiesvereniging zorgt, dat in overeenstemming met 
artikel 43 van het partijstatuut in het werkgebied van de kiesvereniging 
één of meer Anti-Revolutionaire Jongerenclubs worden opgericht. 

Artikel 48 

Het bestuur van de kiesvereniging belast één van zijn leden met de taak 
zich regelmatig op de hoogte te stellen van het werk van de jongeren-
club en verleent alle nodige medewerking. 

Artikel 49 

Het bestuur van de kiesvereniging steunt de jongerenclub met een jaar-
lijkse subsidie, wanneer deze niet in staat is zonder die steun haar werk-
zaamheden te verrichten. 
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Artikel 50 

De jongerenclub sluit zich aan bij de Nationale Organisatie. 

Artikel 51 

De jongerenclub stelt jaarlijks het bestuur van de kiesvereniging op de 
hoogte van de stand van zaken. 

Artikel 52 

Do voorzitter of een lid van het bestuur van de jongerenclub wordt in het 
bestuur van de kiesvereniging opgenomen. 

Artikel 53 

De geldmiddelen van de kiesvereniging bestaan uit contributies van de 
leden, giften en andere baten. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari 
tot en met 31 december. 

Artikel 54 

Het bestuur benoemt elk jaar een kascommissie, bestaande uit drie leden 
van de kiesvereniging (buiten het bestuur), die tot taak heeft de boeken 
van de penningmeester na te zien. 
Deze commissie brengt verslag uit aan het bestuur en aan de ledenver-
gadering, bedoeld in artikel 31, waarna aan de penningmeester décharge 
wordt verleend voor het door hem gevoerde beheer en aan het bestuur 
voor het gevoerde financiële beleid. 

X. WIJZIGING VAN HET REGLEMENT 

Artikel 55 

De artikelen 2, 3, 57 en dit artikel kunnen niet worden veranderd. 

Artikel 56 

De bepalingen van dit reglement, onverminderd het in artikel 55 bepaalde, 
kunnen worden gewijzigd op de jaarvergadering met een meerderheid 
van drievierden der aanwezige leden, mits bij de oproeping tot deze 
vergadering tijdig is medegedeeld, dat en welke wijzigingen zullen wor-
den voorgesteld. 
Aangebrachte wijzigingen worden van kracht, nadat de goedkeuring van 
het Centraal Comité en van het bestuur der Gemeentelijke Kiesvereniging 
is verkregen. 
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Artikel 57 

De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van 
de ledenvergadering. Ten aanzien van dit besluit is het bepaalde in artikel 
56 van toepassing. 
De algemene ledenvergadering, welke het besluit tot ontbinding neemt, 
wijst tevens de bestemming aan, welke gegeven zal worden aan de bezit-
tingen van de kiesvereniging, met dien verstande, dat zij zo enigszins 
mogelijk zullen worden aangewend ten bate van het doel, waarvoor zij 
zijn verkregen. 

XII. SLOTBEPALING 

Artikel 58 

In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. 

Aldus vastgesteld in de ledenvergadering van ................................................................ 

Krachtens het bepaalde in artikel 5 lid 6 van het partijstatuut is goedkeu-
ring van dit reglement verkregen van het Centraal Comité bij schrijven van 

HET BESTUUR, 

de Voorzitter, 

de Secretaris, 

EI 
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