
ARTIKEL 1: LEDEN 

AA Nfv1EL.DING 

1.1 
Aanmelding voor het lidmaatschap 
kan plaatsvinden bij het landelijk 
secretariaat of via de secretaris van 
de gemeentelijke afdeling. Direct na 
ontvangst van de aanmelding van het 
lidmaatschap door een afdeling of het 
lid zelf gaat de landelijk secretaris tot 
inschrijving over. Binnen één maand 
na inschrijving wordt hiervan bericht 
gegeven aan de ingeschrevene. 

1.2 
Tenminste eenmaal per kwartaal 
zendt het landelijk secretariaat aan de 
secretarissen van de gemeentelijke 
afdelingen een mutatie-overzicht van 
het ledenbestand van de betreffende 
afdeling. 

1.3 
Tenminste eenmaal per jaar zendt het 
landelijk secretariaat aan de secreta-
rissen van de provinciale- en gemeen- 

afdelingen een volledig over-
zicht van de onder de afdeling ressor-
terende leden. 

TOELATING 

1.4 
Een ingeschrevene, zoals bedoeld in 
artikel 1.1 wordt geacht tot het AOV te 
zijn toegelaten, tenzij binnen een 
termijn van 90 dagen het hoofdbe-
stuur en/af het bestuur ver, een qe-
meentelijke afdelin toelating weicje 
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ren. Indien het bestuur van een ge-
meentelijke afdeling toelating weigert 
meldt zij dit onmiddellijk aan het 
hoofdbestuur. 

1.5 
Van een besluit tot weigering doet het 
hoofdbestuur of het bestuur van een 
gemeentelijke afdeling schriftelijk 
mededeling aan de ingeschrevene 
onder vermelding van de reden van 
weigering en de mogelijkheid voor de 
ingeschrevene om in beroep te gaan 
bij de commissie van beroep binnen 
vier weken na dagtekening van het 
schrijven. 

1.6 
Door een besluit tot weigering van de 
toelating worden alle rechten en 
plichten die aan het lidmaatschap zijn 
verbonden opgeschort, behoudens de 
bevoegdheid in beroep te gaan bij do 
commissie van beroep. De opschor-
ting duurt tot aan de dag dat het 
besluit onherroepelijk is geworden 
dan wel is vernietigd. 

1.7 
Een besluit tot weigering van de toe-
lating wordt onherroepelijk door het 
verstrijken van de in artikel I.S. van 
dit reglement bedoelde beroepster-
mijn of een besluit van de commissie 
van beroep, waarbij het ingestelde 
beroep is afgewezen. 

OPZEGGING 

1.8 
Opzegging van het lidmaatschap, als 
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bedoeld in artikel 4.8 van de statuten, 
kan schriftelijk plaatsvinden bij het 
landelijk secretariaat of via de ge-
meentelijke afdeling, waaronder het 
betreffende lid ressorteert. In het 
laatste geval zendt het secretariaat 
van deze afdeling onverwijld bericht 
van de opzegging aan het partijsecre-
tariaat. 

1.9 
Opzegging van het lidmaatschap door 
een lid dient schriftelijk te zijn ontvan-
gen voor 15 november van het lopen-
de jaar. Opzegging na deze datum 
impliceert dat rechten en verplichtin-
gen doorlopen in het daar op volgend 
jaar. 

1.10 
Het hoofdbestuur kan op voordracht 
van het dagelijks bestuur dan wel op 
voordracht van het bestuur van een 
gemeentelijke afdeling beslissen een 
lid te royeren. 

1.11 
Een dergelijk besluit wordt onverwijld 
en met reden omkleed schriftelijk aan 
het betrokken lid en het bestuur van 
de betreffende gemeentelijke afdeling 
meegedeeld onder vermelding van de 
reden van het royement en de moge-
lijkheid voor de geroyeerde om in 
beroep te gaan bij de commissie van 
beroep binnen vier weken na dagteke-
ning van het schrijven. 

1.12 
Door een besluit tot royement worden 
alle rechten en plichten die aan het 
lidmaatschap zijn verbonden opge-
schort, behoudens de bevoegdheid in 
beroep te gaan bij de commissie van 
beroep. De opschorting duurt tot aan 
de dag dat het besluit onherroepelijk 
is geworden dan wel is vernietigd.  

1.13 
De commissie van beroep beslist, 
nadat het betrokken lid in de gelegen-
heid is gesteld te worden gehoord, 
binnen negentig dagen of al dan niet 
tot royement wordt overgegaan en 
stuurt haar besluit terstond schrifte-
lijk aan het hoofdbestuur. 

1.14 
De in het voorgaande lid genoemde 
termijn kan bij besluit van het hoofd-
bestuur desgewenst eenmaal worden 
verlengd met dezelfde duur. Het 
afdelingsbestuur wordt van een der-
gelijk besluit terstond op de hoogte 
gesteld. 

1.15 
Een besluit tot royement van het lid 
wordt onherroepelijk door het verstrij-
ken van de in artikel 1.11 van dit re-
glement bedoelde beroepstermijn of 
een besluit van de commissie van 
beroep, waarbij het ingestelde beroep 
is afgewezen. 

ARTIKEL 2: AFDELINGEN 

OPRICHTING EN ERKENNING 

2.1 
Ten minste tien leden kunnen een 
afdeling, als bedoeld in artikel 5.1 van 
de statuten, oprichten, met dien ver-
stande dat wanneer zich een afdeling 
als bedoeld in artikel 5.1 van de statu-
ten, heeft gevormd, hiervan door het 
voorlopige bestuur van die afdeling 
schriftelijk mededeling wordt gedaan 
aan het hoofdbestuur, onder opgave 
van de namen en adressen van de 
leden van het voorlopige bestuur en 
het secretariaatsadres van de nieuwe 
afdeling. 

2.2 
Ook het dagelijks bestuur kan het 
initiatief nemen tot vorming van een 
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afdeling, als bedoeld in artikel 5.1 v 
de statuten. In dit geval wijst het 
dagelijks bestuur de leden van het 
voorlopige bestuur aan. 1 

2.3 
Ten behoeve van de vorming van een 
afdeling zendt het landelijk secretari-
aat een adressenoverzicht van de 
leden, die onder de afdeling in oprich-
ting zullen ressorteren, aan het voor-
lopige bestuur van de afdeling. Voorts 
ontvangt het voorlopige bestuur een 
exemplaar van het model-reglement 
voor de betreffende afdeling. 

2.4 
Binnen negentig dagen na de in arti-
kel 2.3. van dit reglement bedoelde 
verzending dient het voorlopige 
bestuur van een afdeling in oprich-
ting, daartoe gemachtigd door de 
voorlopige algemene ledenvergade-
ring, welke wordt gevormd door de 
leden, die onder de afdeling in oprich-
ting zullen ressorteren, schriftelijk 
een aanvraag om erkenning in bij het 
dagelijks bestuur. 

2.5 
Als reglement voor een afdeling in 
oprichting geldt het door de algemene 
landelijke ledenvergadering vastge-
stelde en in artikel 2.3. van dit regle-
ment genoemde model-reglement. 
Eventuele gewenste afwijkingen van 
dit model-reglement dienen afzonder-
lijk bij de aanvraag om erkenning te 
worden vermeld. 

2.6 
Het dagelijkse bestuur beoordeelt of 
de in artikel 2.5. van dit reglement 
bedoelde afwijkingen van het model-
reglement voor de betreffende afde-
ling in oprichting zijn toegestaan. Is 
het antwoord hierop bevestigend dan 
gaat het dagelijks bestuur tot erken-
ning van de betreffende afdeling over. 

Indien er geen voorstellen tot afwij-
king van het model-reglement Inge-
diend zijn, wordt zonder meer, tot 
erken-ning van de betreffende afde-
ling in oprichting overgegaan. 

2.7 
Het dagelijks bestuur beslist of een 
afdeling wordt erkend. 

2.8 
Terstond na het besluit van het dage-
lijks bestuur een afdeling te erkennen, 
wordt hiervan schriftelijk mededeling 
gedaan aan het voorlopige bestuur 
van de betreffende afdeling onder 
mede zending van een namens het 
dagelijks bestuur gedagtekend, exem-
plaar van het reglement van de betref-
fende afdeling. 

2.9 
Wanneer het dagelijks bestuur van 
oordeel is dat er redenen aanwezig 
zijn een afdeling in oprichting (nog) 
niet te erkennen, treedt het daarom-
trent in overleg met het voorlopige 
bestuur van de betreffende afdeling in 
oprichting. Het dagelijks bestuur 
geeft daarbij aan welke mogelijkhe-
den er zijn om tot erkenning te kun-
nen overgaan. De voorlopige algeme-
ne ledenvergadering van een afdeling 
in oprichting beslist of met de voor-
stellen van het dagelijks bestuur 
wordt ingestemd. Indien het dagelijks 
bestuur niet tot erkenning overgaat, 
heeft de afdeling het recht van beroep 
bij de commissie van beroep binnen 
vier weken na dagtekening van ver-
zending van de kennisgeving. 

2.10 
Binnen negentig dagen na verzending 
van het gedagtekende besluit van het 
dagelijks bestuur tot erkenning van 
de afdeling, belegt het voorlopige 
bestuur van deze afdeling een alge-
mene ledenvergadering ter verkiezing 

huishoudelijk reglement 3 



1ALGEMEEN 
/ I OUDEREN 

VERBOND 

van een bestuur, alsmede voor liet 
treffen van eventueel noodzakelijke 
maatregelen. De samenstelling van 
het definitieve bestuur dient terstond 
schriftelijk ter kennis te worden ge-
bracht aan het landelijk secretariaat. 

2.11 
Aan een erkende afdeling worden 
rechten toegekend, welke zijn opge-
nomen in en voortvloeien uit de bepa-
lingen van de statuten en alle daarbij 
behorende reglementen. De uitoefe-
ning van de rechten wordt opge-
schort, wanneer een afdeling niet aan 
een of meer van de verplichtingen 
voldoet, die krachtens de bepalingen 
van de statuten en/of enig ander re-
glement aan hem zijn toegekend. 

2.12 
De algemene ledenvergadering van 
een afdeling is het hoogste orgaan 
van de afdeling. Aan de algemene 
ledenvergadering van een afdeling 
komen, voor wat betreft het betrokken 
werkgebied, alle bevoegdheden toe, 
welke niet door de wet, de statuten 
en/of andere reglementen aan ande-
ren zijn opgedragen. 

FINANCIEN 

2.13 
Een afdeling dient binnen een door 
het hoofdbestuur vast te stellen ter-
mijn te voldoen aan alle financiële 
verplichtingen, welke het tegenover 
partijorganen en/of -organisaties 
en/of andere afdelingen heeft. Wordt 
binnen de gestelde termijn niet aan 
deze verplichtingen voldaan, dan 
worden daarmede automatisch de 
rechten, als bedoeld in artikel 2.11 
van dit reglement, opgeschort. Het 
hoofdbestuur is gerechtigd te be-
schikken over eventuele tegoeden van  

een afdeling, zolang een afdeling niet 
volledig aan de financiële verplichtin-
gen, als hier boven bedoeld, heeft 
voldaan. 

2.14 
Van de jaarlijkse contributie-op-
brengst van de leden wordt een deel 
bestemd voor het landelijk secretari-
aat, het hoofdbestuur en de bijzonde-
re organisaties en instellingen terwijl 
van het overige een verdeling plaats-
vindt over de afdelingen. De verdeel-
sleutel wordt jaarlijks bepaald door 
de algemene landelijke ledenvergade-
ring. 

•J1Il:IIA'IDJRL 

2.15 
Een afdeling, als genoemd in artikel 
5.1 van de statuten, waaronder op I 
januari van enig jaar minder dan tien 
leden ressorteren, is automatisch 
ontbonden. Het landelijk dagelijks 
bestuur treft de noodzakelijke rege-
ling zoals genoemd in artikel 5.12 van 
de statuten. Van een besluit tot ont-
binding van een afdeling wordt het 
bestuur van de betrokken afdeling zo 
spoedig mogelijk kennis gegeven. 

A. ALGEMENE LANDELIJKE LEDEN-
VERGADERING 

3.1 
De algemene landelijke ledenverga- 
dering is het hoogste orgaan. 

3.2 
Jaarlijks komt de algemene landelijke 
ledenvergadering ten minste twee-
maal in vergadering bijeen. 

3.3  
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De schriftelijke oproeping tot bijwo-
fling  van de algemene landelijke le-
denvergadering wordt verzonden ten 
minste twee weken voor de datum van 
de algemene landelijke ledenvergade-
ring aan alle stemgerechtigde en 
adviserende leden. De oproep ver-
meldt tijd en plaats van de vergade-
ring en de te behandelen agenda. 

SAMENSTELLING 

3.4 
De landelijke ledenvergadering be-
staat uit de leden genoemd in artikel 
5.17 van de statuten. Voor de afge-
vaardigden van de provinciale afdelin-
gen, zoals genoemd in artikel 5.17 a 2 
van de statuten geldt het volgende: 
a. de afgevaardigden worden gekozen 

door de algemene ledenvergade-
ring van elke provinciale afdeling 
bij schriftelijke verkiezing, tenzij 
sprake is van enkelvoudige kandi-
daatstelling; 

b. elke provinciale afdeling is gerech-
tigd ten minste tien afgevaardigden 
aan te wijzen als leden van de 
algemene landelijke ledenvergade-
ring. Daarenboven is elke provinci-
ale afdeling gerechtigd voor elk vol 
aantal van honderd leden een extra 
afgevaardigde aan te wijzen. 
Het maximum aantal afgevaardig-
den van een provinciale afdeling is 
ongeacht het ledental gesteld op 
vijfentwintig personen. 

C. de zittingsduur van de provinciale 
afgevaardigden naar de algemene 
landelijke ledenvergadering is vier 
jaar. Inzake aftreden, herverkiezing 
en vervulling van tussentijdse 
vacatures is het bepaalde in het 
reglement van de provinciale afde-
ling van toepassing; 

3.5 
De algemene landelijke ledenvergade-
ring komt ten minste twee maal per 
jaar in vergadering bijeen. Een verga-
dering wordt in elk geval in de eerste 
helft van het jaar gehouden, terwijl 
een andere vergadering in elk geval in 
de tweede helft van het jaar wordt 
gehouden. - 

3.6 
Voorts komt de algemene landelijke 
ledenvergadering bijeen, wanneer het 
hoofdbestuur daartoe besluit en/of 
wanneer ten minste vijfenzeventig 
leden van de algemene landelijke 
ledenvergadering en/of ten minste 
drie provinciale afdelingen, met op-
gaaf van redenen, dit verzoeken. 
Laatst bedoeld verzoek dient schrifte-
lijk te zijn ingediend bij het hoofdbe-
stuur dat binnen negentig dagen na 
verzending aan het verzoek moet 
voldoen. 

3.7 
De plaats en het tijdstip van een 
vergadering van de algemene landelij-
ke ledenvergadering wordt door het 
dagelijks bestuur bepaald. 

3.8 
De algemene landelijke ledenvergade- 
ring heeft tot taak en is bevoegd tot: 
a. de toetsing en bespreking van het 

politieke beleid, met name van de 
fracties in de eerste en tweede 
kamer; 

b. het aannemen van resoluties en het 
doen van uitspraken, zowel over 
organisatorische zaken als over 
vraagstukken van politiek beleid. 
Een resolutie of uitspraak moet 
schriftelijk worden ingediend; 

c. de verkiezing van de lijsttrekker 
ten behoeve van de verkiezing van 
leden voor de tweede kamer; 
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d. de vaststelling van de - overeen-
komstig de in dit reglement voor de 
voorbereiding van kandidaatstel-
ling voor verkiezing van de leden 
van de tweede kamer vastgestelde 
procedure - in te dienen kandida-
tenlijst; 

e. de vaststelling van programs ten 
behoeve van de verkiezingen van 
de leden van de eerste- en tweede 
kamer; 
de vaststelling van model-pro-
grams ten behoeve van verkiezin-
gen van de leden van de vertegen-
woordigende lichamen, welke niet 
in lid e van dit artikel zijn genoemd; 
het nemen van beslissingen over 
alle voorstellen van organisatori-
sche en financiële aard, welke door 
provinciale en/of door gemeentelij-
ke afdelingen tenminste acht 
weken voordat de vergadering van 
de landelijke algemene ledenverga-
dering plaatsvindt, ter behandeling 
op de algemene landelijke leden-
vergadering bij het hoofdbestuur 
zijn ingediend, dat zulks van een 
pre-advies voorziet; 
de verkiezing van de voorzitter en 
tenminste negen stemhebbende 
leden van het hoofdbestuur; 
de verkiezing van de drie leden van 
de commissie van beroep op voord-
racht van het hoofdbestuur; 
de behandeling en vaststelling van 
de jaarverslagen van de partijorga-
nen en van de organisaties, direct 
of indirect werkzaam binnen het 
partijverband; 

k. de behandeling en vaststelling van 
de balans en de rekening van baten 
en lasten, alsmede de begroting 
van de organen, de bijzondere 
organisaties en instellingen, direct 
of indirect werkzaam binnen het 
AOV. Na goedkeuring van de ba- 

het hotuur,  

de vaststelling en wijziging - met 
inachtneming van de bepalingen 
van de statuten - van reglementen, 
alsmede van notarieel te verlijden 
statuten van instanties, die in het 
leven worden geroepen ten behoe-
ve van het beheer van geldmidde-
len en/of eigendommen; 

m de wijziging van de statuten en 
reglementen. Daartoe is een meer-
derheid van tweederden van de 
uitgebrachte stemmen vereist. 

11111 ; 
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3.9 
Jaarlijks komt het hoofdbestuur ten 
minste zesmaal in vergadering bijeen. 

3.10 
De schriftelijke oproeping tot bijwo-
ning van de vergadering van het 
hoofdbestuur wordt verzonden ten 
minste twee weken voor de datum van 
de vergadering aan alle stemgerech-
tigde en adviserende leden. De 
oproep vermeldt tijd en plaats van de 
vergadering en de te behandelen 
agenda. 

SAMENSTELLING 

3.11 
Het hoofdbestuur bestaat uit de leden 
genoemd in artikel 5.18 van de statu-
ten. 

3.12 
Het hoofdbestuur heeft tot taak en is 
bevoegd tot: 
a. het leiding geven aan alle politieke 

wil 
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stuur uit het midden van stemheb-
bende leden van het hoofdbestuur; 
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3.13 
Jaarlijks komt het dagelijks bestuur 
ten minste twaalf maal in vergadering 
bijeen. 

SAMENSTELLING 

3.14 
Het dagelijks bestuur bestaat uit de 
leden genoemd in artikel 5.19 van de 
statuten. 

L! 

11-11 
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3.15 
Het dagelijkse bestuur heeft tot taak 
en is bevoegd tot: 
a. de dagelijkse leiding van alle poli-

tieke en organisatorische activitei-
ten van en binnen het AOV; 

b. de voorbereiding van de besluitvor-
ming en uitvoering van de beslui-
ten van het hoofdbestuur; 

c. het nemen van beslissingen in 
spoedeisende gevallen, waarbij het 
namens het hoofdbestuur optreedt; 

d. het bijeenroepen van de vergade-
ringen van het hoofdbestuur en de 
landelijke algemene ledenvergade-
ring, hetzij schriftelijk, hetzij door 
oproep door middel van een AOV-
blad. 

ARTIKEL 4: DE VOORZITTER 

4,1 
De voorzitter heeft de leiding van de 
vergaderingen van het dagelijks 
bestuur en van het hoofdbestuur. 
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/ ( OUDEREN 

VERBOND 

ming en uitvoering van de besluiten 
van de algemene landelijke leden-
vergadering; 

c. de zorg voor de handhaving van 
statuten en reglementen; 

d. het opstellen van concept model-
programs ten behoeve van de 
verkiezingen van de leden van de 
vertegenwoordigende lichamen, 
overeenkomstig de procedure voor 
de totstandkoming en vaststelling 
van programs. 
het beleggen van partijconferenties 
ter behandeling van actuele vraag-
stukken; 
de voorbereiding en organisatie 
van de verkiezing van de leden van 
de eerste kamer en van de tweede 

g. de uitgave van AOV-bladen; 
h. de zorg voor het beheer van de 

geldmiddelen en eigendommen van 
het AOV; 
vaststelling van de hoogte van het 
jaarlijks minimaal verplichte contri-
butiebedrag per lid; 
het al dan niet verlenen van onthef-
fing inzake de betaling van het 
minimaal verplichte contributie-
bedrag indien een lid daarom ver-
zoekt, gehoord liet bestuur van de 
betreffende gemeentelijke afdeling; 
de benoeming, de schorsing en het 
ontslag van personeel, op voord-
racht van het dagelijks bestuur; 
het nemen van beslissingen in 
spoedeisende gevallen en in alle 
gevallen, waarin door de statuten 
en bijbehorende reglementen niet 
is voorzien; 
het instellen en opheffen van vaste 
en bijzondere commissies, alsmede 
de benoeming van leden hiervan; 
de vaststelling van reglementen 
enlof richtlijnen voor de in lid m 
van dit artikel bedoelde vaste en 
bijzondere commissies; 
de verkiezing van de vice-voorzitter 
en de leden van het dagelijks be- 

19 

f. 
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4.2 
Indien niet anders door het dagelijks 
bestuur vastgesteld, heeft de voorzit-
ter tevens de leiding van de algemene 
landelijke ledenvergadering. 

4.3 
Ter vervanging van de voorzitter, bij 
diens onstentenis of belet, wordt de 
vice-voorzitter aangewezen als eerste 
waarnemend voorzitter, terwijl bij 
onstentenis of belet van de laatste 
deze wordt vervangen door een lid 
van het dagelijks bestuur dat uit haar 
midden wordt aangewezen. 

TAKEN 

5.1 
De penningmeester is, onder verant-
woordelijkheid van het hoofdbestuur, 
belast met het algemeen beheer van 
de gelden. 

5.2 
Onder verantwoordelijkheid van de 
penningmeester wordt de landelijk 
secretaris en/of zijn plaatsvervanger 
belast met het dagelijks beheer van 
gelden. 

5.3 
In samenwerking met en met behulp 
van het landelijk secretariaat zorgt de 
penningmeester voor: 
a. de inning van de jaarlijkse contri-

butie van de leden en van alle 
andere inkomsten; 

b. het doen van de nodige betalingen; 
c. het regelmatig afleggen van reke-

ning en verantwoording van het 
beheer van de gelden aan het 
dagelijks bestuur respectievelijk 
aan het hoofdbestuur; 

d. hot jaarlijks tijdig doen opstellen  

van de rekening van baten en la-
sten en de balans over het vooraf-
gaande boekjaar, alsmede de 
begroting voor het komende boek-
jaar. 
De begroting dient tevens een 
advies te bevatten inzake de vast-
stelling van de contributie van de 
leden voor het komende jaar. 

DECHARGE 

5.4 
De penningmeester wordt gedechar-
geerd voor het algemeen beheer van 
de gelden door de goedkeuring van 
de rekening van baten en lasten van-
wege de algemene landelijke leden-
vergadering. 
Deze goedkeuring strekt het dagelijks 
bestuur, respectievelijk het hoofdbe-
stuur, tot decharge voor het gevoerde 
financiële beleid. 
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6.1 
De secretaris is verantwoordelijk voor 
de gang van zaken binnen het lande-
lijk secretariaat en voor de gang van 
zaken op het AOV-bureau. 

6.2 
De administratieve activiteiten van 
organen en bijzondere organisaties 
en commissies betreffen die werk-
zaamheden waarvan in redelijkheid 
verlangd kan én mag worden, dat 
deze geheel of ten dele door het AOW 
bureau worden uitgevoerd. 

6.3 
De werkzaamheden in verband met de 
administratieve activiteiten van orga-
nen en bijzondere organisaties en 
commissies, welke onder andere de 
administratie, de voorbereiding en 
verwerking, alsmede verzending van 
stukken, alsook voorbereiding en 
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uitvoering van besluiten kan of kun-
nen betreffen, worden in onderling 
overleg tussen de secretaris en 
betrokkenen vastgesteld. 

6.4 
De boekhouding van organen en en 
bijzondere organisaties en instellin-
gen is ondergebracht bij de boekhou-
ding van het AOV. 

6.5 
Bij verschil van mening omtrent de 
vaststelling en/of uitvoering van 
administratieve werkzaamheden tus-
sen het AOV-bureau en een orgaan 
en/of een bijzondere organisatie 
en/of een commissie beslist het dage-
lijks bestuur. 

6.6 
Het personeel van het AOV-bureau 
wordt benoemd en ontslagen door het 
hoofdbestuur op voordracht van het 
dagelijks bestuur. 

ARTIKEL 7: VERKIEZINGEN 

LANDELIJKE TECHNISCHE- EN SAM-
PA GNECOMMISSIE 

7.1 
Het hoofdbestuur stelt ten behoeve 
van de verkiezingen van de leden van 
elk vertegenwoordigend lichaam een 
commissie in, welke belast wordt met 
de voorbereiding en uitvoering van de 
campagneactiviteiten. 

7.2 
De landelijk secretaris heeft de leiding 
bij de algehele organisatie van de 
campagnevoering, daarin bijgestaan 
door nader aan te wijzen medewer-
kers van het AOV-bureau. 

7,3 
Het hoofdbestuur stelt ten behoeve 
van de verkiezingen van de leden van  

elk vertegenwoordigend lichaam 
eveneens een commissie in, welke 
belast wordt met het treffen van, casu  
quo  het adviseren over die maatrege-
len, welke verband houden met de 
technische voorbereiding op en de 
wijze van kandidaatstelling, alsmede 
met het geven van adviezen ter bevor-
dering van de verkiezing van de ge-
stelde kandidaten voor de leden van 
vertegenwoordigende lichamen. Met 
het secretariaat van deze commissie 
wordt een door het dagelijks bestuur 
benoemde medewerker van het AOV-
bureau belast. 

7.4 
Ter zake de voorbereiding en de te 
voeren activiteiten voor de verkiezing 
van leden van provinciale staten 
pleegt het bestuur van de betreffende 
provinciale afdeling direct of indirect 
overleg met de door het hoofdbestuur 
ingestelde, en in artikelen 7.1 en 7.3 
van dit reglement bedoelde commis-
sies. 

7.5 
Ter zake de voorbereiding en de te 
voeren activiteiten voor de verkiezing 
van de leden van de gemeenteraad, 
van een vertegenwoordigend open-
baar lichaam, enIof van een deelraad 
pleegt het bestuur van de betreffende 
gemeentelijke afdeling direct of indi-
rect overleg met een door het bestuur 
van de provinciale afdeling, waar 
onder het werkgebied van de betref-
fende afdeling ressorteert, ingestelde 
provinciale technische- en campagne-
commissie, welke belast wordt met de 
voorbereiding en de uitvoering van, 
alsmede de advisering over de cam-
pagne-activiteiten in de betreffende 
provincie.  

an 
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Het AOV komt met één kieslijst uit in 
alle 19 kieskringen 

7.7 
Met uitzondering van de tussentijdse 
verkiezing worden de termijnstellin-
gen tenminste negen maanden voor 
de dag van de verkiezing door het 
hoofdbestuur vastgesteld en door 
middel van een schrijven onder ande-
re inhoudende een tijdtafel aan de 
afdelingen bekendgemaakt. 

7.8 
De samenstelling van do kandidaten- 
lijst vindt plaats alsvolgt: 
a. elk lid kan zich persoonlijk kandi-

daat stellen of een ander lid kandi-
daat stellen; 

b. elke provinciale- en gemeentelijke-
afdeling kan kandidaten stellen; 

c. het hoofdbestuur stelt een groslijst 
in alphabetische volgorde samen 
waarop alle namen van de kandida-
ten voorkomen; 

d. het hoofdbestuur benoemt een 
commissie welke belast wordt met 
het samenstellen van een advies-
lijst; 

e. de advieslijst wordt hierna in het 
hoofbestuur behandeld en, al dan 
niet gewijzigd, vastgesteld; 

f. de advieslijst wordt samen met de 
groslijst verzonden aan de leden 
van de algemene ledenvergadering 
en aan de provinciale afdelingen; 

g. de advieslijst wordt hierna, al dan 
niet gewijzigd, met gewone meer-
derheid van stemmen definitief 
vastgesteld door de algemene 
landelijke ledenvergadering. 

h. de definitieve kandidatenlijst wordt 
door het landelijk secretariaat 
verzonden aan de afdelingen.  

dag van de verkiezing worden door 
het hoofdbestuur de termijnstellingen 
vastgesteld en door middel van een 
schrijven onder andere inhoudende 
een tijdtafel aan de afdelingen be-
kendgemaakt. 

7.10 
De samenstelling van de kandidaten- 
lijst vindt plaats alsvolgt: 
a. elk lid kan zich persoonlijk kandi-

daat stellen of een ander lid kandi-
daat stellen; 

b. elke provinciale- en gemeentelijke-
afdeling kan kandidaten stellen; 

c. het hoofdbestuur stelt een groslijst 
in alphabetische volgorde samen 
waarop alle namen van de kandida-
ten voorkomen; 

d. het hoofdbestuur benoemt een 
commissie welke belast wordt met 
het samenstellen van een advie-
slijst; 

e. de advieslijst wordt hierna in het 
hoofbestuur behandeld en, al dan 
niet gewijzigd, vastgesteld; 

f. de advieslijst wordt samen met de 
groslijst verzonden aan de leden 
van de algemene ledenvergadering 
en aan de provinciale afdelingen; 

g. de advieslijst wordt hierna, al dan 
niet gewijzigd, met gewone meer-
derheid van stemmen definitief 
vastgesteld door de algemene 
landelijke ledenvergadering. 

h. de definitieve kandidatenlijst wordt 
verzonden aan de provinciale 
afdelingen. 

i. door de statenfracties wordt ver-
volgens één lijst per provincie 
ingediend. Deze twaalf lijsten 
worden onderling verbonden, zodat 
geen stemmenverlies mogelijk is; 

BESLUITVORMING 
7.9 
Tenminste negen maanden voor de 8.1 
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VERBOND 

Inzake de convocatie van een verga-
dering dient een termijn van tenmin-
ste veertien dagen in acht genomen te 
worden. 

8.2 
Indien het onderwerp, waaromtrent 
het desbetreffende bestuur en/of de 
betreffende ledenvergadering van een 
afdeling, orgaan, of bijzondere Organi-
satie een besluit dient te nemen een 
zodanig spoedeisend karakter draagt, 
dat de in artikel 8.1 van dit reglement 
gestelde termijn voor convocatie 
redelijkerwijs niet in acht kan worden 
genomen, is het betreffende bestuur 
bevoegd de gestelde termijn zoveel te 
bekorten als noodzakelijk is. 

8.3 
Indien het spoedeisende karakter 
door meer dan drie leden van het 
betreffende bestuur en/of door meer 
dan tien leden van de betreffende 
ledenvergadering van een afdeling, 
orgaan, of bijzondere Organisatie 
wordt betwist staat beroep open bij 
de commissie van beroep, mits dit 
terstond wordt ingesteld. 
Het instellen van beroep heeft een 
schorsende werking. 

8.10 
In geval van beroep sprake is als 
bedoeld in artikel 8.3 van dit regle-
ment doet de commissie van beroep 
op de kortst mogelijke termijn, maar 
uiterlijk binnen zeven dagen na in-
stelling van het beroep uitspraak. 

ALGEMENE STEMMINGSREGELING 

8.11 
Over zaken wordt mondeling ge-
stemd, tenzij door de meerderheid 
van de betreffende vergadering een 
schriftelijke stemming wordt ver-
langd. 

8.12 
Bij staken van stemmen bij besluiten 
over zaken wordt het betreffende 
voorstel geacht te zijn verworpen. 

8.13 
Bij stemmingen over personen zijn de 
eerste twee stemmingen vrij. Is een 
derde stemming noodzakelijk, omdat 
niemand de meerderheid van de 
uitgebrachte stemmen op zich ver-
enigd heeft, dan kan slechts gekozen 
worden tussen de twee personen die 
bij de tweede vrije stemming de 
meeste stemmen op zich verenigd 
hebben. 

8.14 
Hebben eventuele personen bij deze 
tweede Vrije stemming een gelijk 
aantal stemmen op zich verenigd, met 
het gevolg dat niet vaststaat wie van 
hen tot de in artikel 8.13 van dit regle-
ment bedoelde twee personen moet 
worden gerekend, dan vindt tussen 
deze personen een tussenstemming 
plaats. 

8.15 
Staken bij deze tussenstemming of bij 
de derde stemming de stemmen, dan 
beslist het lot. 

8.16 
Is bij een stemming over personen 
sprake van een enkelvoudige kandi-
daatstelling, dan wordt voorgesteld 
betrokkene(n) bij aclamatie te verkie-
zen, casu  quo  te benoemen. Desge-
wenst wordt toch schriftelijk gestemd, 
indien dit door een of meerdere leden 
wordt verlangd 

INCOMPA TIBILITEI TEN EN CUMULA-
TIE VAN FUNCTIES 

8.17 
Onverenigbaar zijn de functies van: 
a. gemeente raadslid en bestuurder 
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van een gemeentelijke afdeling; 
b, lid van een rechtstreeks gekozen 

raad niet zijnde een gemeente raad 
of provinciale staten, waarvoor bij 
de wet een vertegenwoordigend 
openbaar lichaam is ingesteld en 
bestuurder van een provinciale- of 
gemeentelijke afdeling; 

c. lid van een niet rechtstreeks geko-
zen raad en bestuurder van een 
provinciale- of gemeentelijke afde-
ling; 

d. lid van de provinciale staten en 
bestuurder van een provinciale 
afdeling; 

e. lid van de tweede Kamer en lid van 
het hoofdbestuur; 

f. lid van de eerste kamer en lid van 
het hoofdbestuur; 

g. burgermeester en bestuurder van 
een gemeentelijke afdeling; 

h. commissaris van de Koningin en 
bestuurder van een orgaan en/of 
afdeling binnen het AOV; 

I minister of staatssecretaris en 
iedere andere functie binnen het 
AOV. 

j. omtrent ontheffing van de onver-
enigbaarheden genoemd in artikel 
9.17 a tot en met i beslist het hoofd-
bestuur. 

WIJZIGINGSPROCEDURE 

9.1 
Een voorstel tot wijziging en/of aan-
vulling van de reglementen en statu-
ten dient uiterlijk negentig dagen voor 
de aanvang van de algemene landelij-
ke ledenvergadering schriftelijk aan 
de leden van de algemene landelijke 
ledenvergadering ter kennis te wor-
den gebracht. 

9.2 
Eik ll id van . t1ialgerneneri landelijke  

ludenvergadovIng heeft het recht om 
ten minste vijf en veertig dagen voor 
de algemene landelijke ledenvergade-
ring bij het hoofdbestuur schriftelijk 
amendementen, voorzien van een 
toelichting, in te dienen. 

9.3 
Het hoofdbestuur brengt elk inge-
diend amenement, voorzien van een 
pre-advies, uiterlijk veertien dagen 
voor de algemene landelijke ledenver-
gadering ter kennis aan zijn leden. 
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