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STATUTEN 

ORGANISATIE "VROUWEN IN DE VVD" 

NAAM EN ZETEL 

A-v..-41,•1 1 

1.1 De stichting is genaamd: STICHTING ORGANISATIE VROUWEN IN 

DE VVD. 

1.2 Zij wordt in deze statuten aangeduid als: "Vrouwen in de 

VVD" 

1.3 Zij heeft haar zetel te 's-Gravenhage 

1.4 Zij is opgericht voor onbepaalde tijd. 

BEGRIPSBEPALINGEN 

Artikel 2 

In deze statuten wordt verstaan onder: 

1. VVD: de te 's-Gravenhage gevestigde vereniging Volkspartij 

voor Vrijheid en Democratie, opgericht op vierentwintig 

januari negentienhonderdachtenveertig. - 

2. Statuten van de VVD: de statuten van de VVD, zoals vastgesteld 

door de algemene vergadering van de VVD op negen december 

negentienhonderdzevenenzeventig en in werking getreden door 

opneming daarvan in een op génentwintig december negentien-

honderdzevenenzeventig verleden notariële akte, met inachtne-

ming van mogelijke nadien in werking getreden wijzigingen. 

3. Huishoudelijk reglement van de VVD: het ingevolge artikel 22.1 

van de statuten van de VVD op negen en tien december negentien 

honderdzevenenzeventig door de algemene vergadering van de VVD 

vastgesteld huishoudelijk reglement, in werking getreden op 

éénentwintig december negentienhonderdzevenenzeventig, met 

inachtneming van mogelijke nadien in werking getreden wijzi-

gingen. 

4. Reglementen van de VVD: ingevolge artikel 22.1 van de statuten 

van de VVD door de algemene vergadering van de VVD vastgestelde 

reglementen, het huishoudelijk reglement van de VVD daaronder 

begrepen. 

5. Leden van de VVD: ere-leden, leden van verdienste, gewone leden 

en aspirant-leden van de VVD als bedoèld in de artikelen 5 tot 

en met 9 van de statuten van de VVD. 
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6. Afdelingen van de VVD: de overeenkomstig artikel 13 van de 

statuten van de VVD opgerichte plaatselijke organisaties 

van de VVD 

7. Ondercentrales van de VVD: de overeenkomstig artikel 14.6 van 

de statuten van de VVD opgerichte regionale organisaties van 

de VVD 

8. Kamercentrales van de VVD: de provinciale of regionale organi-

saties van de VVD in de kieskringen waarin het Rijk ingevolge 

artikel E 1 van de Kieswet is verdeeld, daaronder begrepen 

een gezamenlijke kamercentrale als omschreven in artikel 14.4 

van de statuten van de VVD 

9. Hoofdbestuur van de VVD: het hoofdbestuur van de VVD als ver-

meld in artikel 23 van de statuten van de VVD 

10. Algemeen secretaris van de VVD: de algemeen secretaris van de 

VVD als vermeld in artikel 23.2 onder 4 of artikel 26.1 van de 

statuten van de VVD. 

11. Fractie: de als zodanig gezamenlijk in een vertegenwoordigend 

lichaam optredende leden van de VVD. 

STATUS 

De "Vrouwen in de VVD" is een groep van vrouwelijke leden van de 

VVD, die zich overeenkomstig artikel 78.1 van het huishoudelijk 

reglement van de VVD heeft georganiseerd. 

De "Vrouwen in de VVD" is ontstaan in negentienhonderdachtenveertig 

en heeft rechtspersoonlijkheid verkregen als stichting op twaalf 

juni negentienhonderddrieënvijftig. 

DOEL 

Artikel 4 

De "Vrouwen in de VVD" stelt zich tot doel, in nauwe samenwerking 

en overleg met het hoofdbestuur van de VVD: 

1. het bevorderen van politieke bewustwording van vrouwen. 

2. het bevorderen van integratie van vrouwen in de maatschappij; 

3. het bevorderen van integratie van vrouwen in de VVD; 

4. te bevorderen dat meer vrouwen worden voorgedragen op verkies-

bare plaatsen voor functies binnen de VVD, alsmede in politieke 

vertegenwoordigingen en in vertegenwoordigingen van andere aard; 

5. te functioneren als een vertegenwoordigend lichaam binnen de 

verschillende Nederlandse organisaties; 

6. het activeren van vrouwen tot deelname aan de internationale 
politiek, 
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en voorst al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijde-

lings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in 
de ruimste zin des woords. 

MIDDELEN 

De "Vrouwen in de VVD" streeft het doel na door alle wettige 

middelen die aan het doel bevorderlijk zijn. 

AANGESLOTENEN 

Artikel 6 

6.1 De "Vrouwen in de VVD" staat open voor de vrouwelijke leden 

van de VVD, die de doelstellingen van de "Vrouwen in de VVD" 

onderschrijven  an  daarvan kennis hebben gegeven, hierna te 

noemen aangeslotenen. 

6.2 Door toetreding verklaren de aangeslotenen de statuten en 

reglementen voor bindend. 

EINDE VAN DE AANSLUITING 

Artikel 7 

De aansluiting eindigt door: 

1. beëindiging van het lidmaatschap van de VVD, overeenkomstig 

de bepalingen van de statuten en het huishoudelijk reglement 

van de VVD 

2. schriftelijke kennisgeving aan het bestuur van de "Vrouwen in 

de VVD" dat zij niet meer als aangeslotenen wensen te worden 

beschouwd. 

RECHTEN VAN DE AANGESLOTENEN 
0 

De aangeslotenen hebben toegang tot de vergadering van de 

afdeling waartoe zij behoren, genoemd in artikel 19.3, en tot 

de regionale, provinciale en landelijke vergaderingen van de 

"Vrouwen in de VVD". Zij zijn bevoegd in de vergaderingen het 

woord. te voeren. De aangeslotenen hebben stemrecht in de verga-

dering van de afdeling waartoe zij behoren, met betrekking tot 

de verkiezing van de leden van het bestuur van de afdeling. 

Dit stemrecht is persoonlijk en niet overdraagbaar. 



BESTUUR 

9.1 Het bestuur van de "Vrouwen in de VVD", bestaat uit ten 

minste vijf personen, waaronder: de voorzitter, de onder-

voorzitter, de secretaris en de penningmeester, en uit zo-

veel meer leden als op voorstel van het bestuur, gezamenlijk 

met de onder artikel 15 genoemde adviesraad, wordt besloten. 

9.2 De benoeming geschiedt uit de aangeslotenen bij de "Vrouwen 

in de VVD", door het onder artikel 9.1 genoemde bestuur en 

door de onder artikel 15 genoemde adviesraad. 

9.3 De voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester 

worden in functie gekozen. 

9.4 Met inachtneming van artikel 9.3 besluit het bestuur omtrent 

de verdeling van de overige bestuursfuncties. 

9.5 Eén lid van het bestuur heeft namens de "Vrouwen in de VVD" 

zitting in het hoofdbestuur van de VVD. 

9.6 De benoeming van een bestuurslid geschiedt uit gén of meer 

bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in artikel 

9.8. 

Tot riet opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel 

het bestuur als drie leden van de adviesraad. De voordracht 

van het bestuur wordt bij de oproeping tot de vergadering van 

de adviesraad meegedeeld. Een voordracht door drie of meer 

leden van de adviesraad moet vóór de aanvang van de vergade-

ring van de adviesraad schriftelijk bij het bestuur worden 

ingediend. 

9.7 Indien er meer dan én bindende voordracht is, geschiedt de 

benoeming uit die voordrachten 

9.8 Aan elke voordracht kan.het bindend karakter worden ontnomen 

door een met ten minste twee/derden van de uitgebrachte stem-

men genomen besluit van de leden van het bestuur gezamenlijk 

met de leden van de adviesraad waarin ten minste één/derde 

van de leden van deze raad aanwezig is. 

9.9 Is geen voordracht opgemaakt of wordt besloten overeenkomstig 

artikel 9.8 aan alle opgemaakte voordrachten het bindend 

karakter te ontnemen, dan is de adviesraad vrij in zijn keus. 

TAKEN VAN HET BESTUUR 

Artikel 10 

Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast 

met de algemene leiding van "Vrouwen in de VVD". 
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EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP 

Artikel 11 

11.1 Elk lid van het bestuur treedt uiterlijk drie jaar na 

benoeming af volgens een door het bestuur op te maken 

rooster van aftreden. De aftredende is éénmaal voor een 

periode van drie jaar herbenoembaar. Wie in een tussen-

tijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de 

plaats in van haar voorgangster. 

11.2 Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts: 

1. volgens het bepaalde in artikel 7; 

2. door bedanken. 

VERTEGENWOORDIGING 

Artikel 12 

De "Vrouwen in de VVD" wordt in en buiten rechte vertegenwoor- 

digd door de voorzitter en de secretaris of, bij hun ontstente- 

nis, door hun plaatsvervangsters. 

GELDELIJK BEHEER 

Artikel 13 

De geldmiddelen van de "Vrouwen in de VVD" worden gevormd door: 

1. het stichtingskapitaal; 

2. de jaarlijkse bijdrage van de VVD; 

3. de periodieke bijdragen van derden; 

4. de subsidies, erfstellingen, legaten en andere baten en ver-

krij gingen. 

JAARVERSLAG - REKENING EN VERANTWOORDING 

Artikel 14 

14.1 Het boekjaar loopt van één januari tot en met éénendertig 

december. 

14.2 Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de 

"Vrouwen in de VVD" zodanig aantekening te houden, dat 

daaruit te allen tijde zijn rechten en verplichtingen kunnen 

worden gekend. 

14.3 Het bestuur brengt op de vergadering van de adviesraad, te 

houden uiterlijk vóór één juni van het daarop volgend boek-

jaar, zijn financiaal jaarverslag en rekening en verantwoor-

ding over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur 

uit, onder overlegging van een balans en een staat van baten 

en lasten 
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14.4 De penningmeester dient tijdens deze vergadering een 

begroting in voor het lopende jaar. 

14.5 De financiën worden jaarlijks afgesloten met een accoun-

tantsrapport 

14.6 Tenminste éénmaal per jaar, in de vergadering van de 

adviesraad, te houden vóór één juni van het opvolgende 

Jaar, brengt de secretaris verslag uit van de werkzaam-

heden van de "Vrouwen in de VVD" gedurende het afgelopen 

jaar. 

ADVIESRAAD 

Artikel 15 

Het bestuur wordt voorgelicht en bijgestaan door de vertegen-

woordigsters uit de rijkskieskringen en hun plaatsvervangsters, 

als bedoeld in artikel 34 onder 10 van het huishoudelijk regle-

ment van de VVD, gekozen uit de aangeslotenen en benoemd door 

de centrale vergadering van de kamercentrale. Zij vormen geza-

menlijk de adviesraad. Zij worden benoemd voor de tijd van 

drie jaar en zijn éénmaal herbenoembaar. Per rijkskieskring 

wordt in de adviesraad één stem uitgebracht. 

ADVISEURS 

Artikel 16 

De vrouwelijke leden van de fractie van de VVD in de beide 

Kamers der Staten-Generaal en in het Europees Parlement, 

alsmede de andere fractieleden die emancipatiezaken in hun 

portefeuille hebben, zijn adviseurs van het bestuur en van 

de adviesraad. 

BIJEENROEPING VERGADERING VAN DE ADVIESRAAD 

Artikel 17 

Het bestuur vergadert ten minste twee maal per jaar, waarvan 

éénmaal vóór één juni, met de adviesraad en verder zo dikwijls 

als de voorzitter of twee andere bestuursleden dit nodig achten 

of ten minste drie leden van de adviesraad dit wensen. 

LANDELIJKE BIJEENKOMSTEN 

Artikel 18 

Tenminste éénmaal per jaar wordt een landelijke bijeenkomst ge- 

houden, waartoe alle aangeslotenen van de "Vrouwen in de VVD" 

toegang hebben, alsmede door het bestuur uitgenodigde personen. 
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PROVINCIALE EN REGIONALE ORGANISATIE 

Artikel 19 

19.1 De "Vrouwen in de VVD" wordt provinciaal georganiseerd, 

overeenkomstig de rijkskieskringen; aan het hoofd van 

de provinciale Organisatie staat het provinciaal bestuur. 

In provincies die één rijkskieskring omvatten, wordt dit 

bestuur gevormd door de vertegenwoordigsters, als bedoeld 

in artikel 35.1 onder 4 van het huishoudelijk reglement 

van de VVD, en door de afgevaardigden van de ondercentrales. 

In provincies die meer dan één rijkskieskring omvatten, 

wordt het bestuur gevormd door de vertegenwoordigsters, als 

bedoeld in artikel 35.1 onder 4 van het huishoudelijk regle-

ment van de VVD, en een aantal aangeslotenen uit die provin-

cie. 

19.2 Tenminste éénmaal per jaar wordt per provincie een bijeenkomst 

.gehouden, waartoe alle aangeslotenen in deze provincie toe-

gang hebben, 

19.3 De "Vrouwen in de VVD" wordt plaatselijk en regionaal geor-

ganiseerd overeenkomstig de indeling die geldt voor de af-

delingen, ondercentrales en kamercentrales van de VVD. 

In het plaatselijk en regionaal bestuur van de VVD heeft 

tevens zitting een lid van het bestuur van de regionale of 

afdelingsvrouwengroep. 

REGLEMENTEN 

Artikel 20 

20.1 In overleg met de adviesraad kan het bestuur van de 

"Vrouwen in de VVD" reglementen vaststellen met betrekking 

tot al hetgeen naar zijn oordeel nadere regeling behoeft. 

Deze reglementen kunnen door het bestuur te allen tijde 

worden gewijzigd en ingetrokken, wederom in overleg met 

de adviesraad 

20.2 De in artikel 20.1 bedoelde reglementen en wijzigingen 

daarvan behoeven de schriftelijke goedkeuring van het 

hoofdbestuur van de VVD en treden niet in werking alvorens 

deze goedkeuring is verleend. 



STEMMINGEN 

Artikel 21 

Alle besluiten van het bestuur en de adviesraad worden genomen 

met volstrekte meerderheid van stemmen, behoudens het bepaalde 

in de srtikelen 23 en 24. 

Over personen dient schriftelijk te worden gestemd. 

ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN 

Artikel 22 

In alle gevallen, waarin bij deze statuten of bij de wet niet 

is voorzien, wordt door het bestuur beslist. Bij geschillen 

over interpretatie van deze statuten beslist een commissie van 

drie leden, te benoemen door de voorzitter van de VVD, waarvan 

én lid wordt aangewezen door de "Vrouwen in de VVD", én lid 

door de tegenpartij en één lid uit het dagelijks bestuur van 

de VVD. 

WIJZIGING STATUTEN 

Artikel 23 

23.1 Tot wijziging van de statuten kan door het bestuur slechts 

worden besloten bij een besluit van tenminste twee/derden 

van het aantal bestuursleden, genomen na ingewonnen advies 

vn de adviesraad. 

23.2 Een besluit tot statutenwijziging behoeft de schriftelijke 

goedkeuring van het hoofdbestuur van de VVD en treedt niet 

in werking alvorens deze goedkeuring is verleend en in een 

notariJ1e akte is vastgelegd. 

ONTBINDING 

Artikel 24 

24.1 De "Vrouwen in de VVD" kan worden ontbonden door een daartoe 

strekkend besluit, genomen door het bestuur en de adviesraad 

gezamenlijk in een daartoe wettig bijeengeroepen vergadering, 

die tenminste acht weken tevoren moet worden uitgeschreven 

onder uiteenzetting van de redenen die tot het voorstel tot 

ontbinding hebben geleid; van de oproeping voor deze verga-

dering zendt de secretaris tegelijkertijd een afschrift aan 

de algemeen secretaris van de VVD. 

24.2 Voorts wordt de "Vrouwen in de VVD" ontbonden door ontbin-

ding van de VVD. 
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24.3 Voor een besluit tot ontbinding gelden de bepalingen, 

zoals vermeld in de artikelen 23.1 en 23.2 van deze 

statuten. 

24.4 In het liquidatiesaldo, voor zover niet nodig voor de 

betaling van schulden, is de VVD gerechtigd. 

24.5 In geval van ontbinding geschiedt de vereffening door 

of vanwege het hoofdbestuur van de VVD met inachtneming 

van artikel 50.2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. 

24.6 Mocht de ontbinding van de "Vrouwen in de VVD" gelijk-

tijdig plaatsvinden met de ontbinding van de VVD, dan 

zal het bestuur van de "Vrouwen in de VVD" belast zijn 

met de vereffening. Het bestuur zal dan aanwijzen aan 

wie een eventueel saldo ten goede komt. 

Is Gravenhage, 15 maart 1984. 

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te 's-Gravenhage 

in het Stichtingenregister onder dossienurnmer: 151868. 
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