
4AR

8ERrTE 

 

1YjNE Ei Li 

STATUUT 

van de federatie 

A.R./C.H. 

gevormd door de Anti-Revolutionaire- 

en de Christelijk-Historische 

Kiesvereniging 

te 

nOaMENTA]1ECENTRUM 
MiLANDSE POLTUKF, 



Artikel 1 

NAAM EN PLAATS VAN VESTIGING 

Do A.R. Kiesvereniging ................................. 

en de C.H. Kiesvereniging ................................................ 

te........................................................................................ 

(verder genoemd do kiesverenigingen) verklaren op 

grond van de in hun vergaderingen d.d......................... 

en................................................daartoe 

genomen besluiten, bij deze op te richten de Fede- 

ratieA.R./C.H. ......................... .................................... ge- 

vestigd te ...............................................................(hierna 

te noemen: de federatie). 

Artikel 2 

GRONDSLAG 

Grondslag van de federatie is Gods Woord, dat wordt 

aanvaard als richtsnoer voor het gehele dus 001: 

voor het staatkundige - leven. 

Artikel 3 

DOEL 

De federatie heeft ten doel: 

a. de plaatselijke activiteit van de kiesverenigingen, 

voor zover dit mogelijk is, te combineren; 
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b. bij de gemeenteraadsverkiezingen uit te komen 
met een gemeenschappelijke lijst en de gekozenen 
als één raadsfractie te doen optreden; BESTUUI 

C. zolang door de A.R. Partij en de C.H. Unie bij de 1. De voorzitter leidi 
verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten werkzaamheden. Bij 
Generaal en de Provinciale Staten met afzonder- voorzitter in zijn plea  
lij ke lijsten wordt uitgekomen binnen het ressort 2. De secretaris is I 
van haar gemeente alles te doen wat onderlinge len, het voeren der c 
bestrijding kan voorkomen; houdt, het tijdig con 

d. versterking van de reformatorische invloed op eenmaal per jaar brei  
staatkundig terrein, zoveel als in haar vermogen vorig kalenderjaar ve 
is, te bevorderen, verslag zendt hij e€ 

gingen. 
3. De 2e secretaris 

Artikel 4 voering van zijn taak 

HET BESTUUR 4. De penningmeestE 
gelden en brengt in d 

1. Het bestuur van de federatie bestaat uit een even verslag uit van zijn be 
aantal (tenminste zes) leden, waarvan de helft door jaar, terwijl hij teven 
elk van de kiesverenigingen wordt aangewezen. . afschrift van dit vers[ 
2. De zittingsduur is 3 jaar. Elk jaar treden twee be- 5. De algemeen adj 
stuursleden volgens rooster af, zij zijn eenmaal her- overige bestuursleder 
kiesbaar. 
3. De bestuursleden verdelen na aanwijzing, reap.  
herbenoeming, onderling de functies van voorzitter, 
2e voorzitter, secretaris, 2e secretaris, penningmees- VE I 

ter en algemeen adjunct. 1. De federatie houd 
4. Het bestuur vergadert tenminste tweemaal per jaar voorkeur in de maand 
en verder zo vaak de voorzitter dit nodig acht of toe de leden van de k 
tenminste twee bestuursleden zulks verzoeken. digd en waarin vers 
5. Het bestuur vertegenwoordigt de federatie in en arbeid verricht gedur 
buiten rechte. jaar. 



ngen uit te komen Artikel 5 
jst en de gekozenen 
ptreden; BESTUURSWERKZAAMHEDEN 

de C.H. Unie bij de 1. De voorzitter leidt de vergaderingen en regelt de 
Kamer der Staten werkzaamheden. Bij diens ontstentenis treedt de 2e 

taten met afzonder- voorzitter in zijn plaats. 
binnen het ressort 2. De secretaris is belast met het houden der notu- 

ben wat onderlinge len, het voeren der correspondentie waarvan hij copie 
houdt, het tijdig convoceren van elke vergadering; 

orische invloed op eenmaal per jaar brengt hij verslag uit van de in het 
in haar vermogen vorig kalenderjaar verrichte werkzaamheden. Van dit 

verslag zendt hij een afschrift aan de kiesvereni- 
gingen. 
3. De 2e secretaris staat de secretaris bij in de uit- 
voering van zijn taak en vervangt hem zo nodig. 
4. De penningmeester is belast met het beheer der 
gelden en brengt in de maand januari aan het bestuur 

estaat uit een even verslag uit van zijn beheer in het verstreken kalender- 
rvan de helft door jaar, terwijl hij tevens aan de kiesverenigingen een 

t aangewezen. afschrift van dit verslag toezendt. 
aar treden twee be- 5. De algemeen adjunct verleent bijstand aan de 
ij zijn eenmaal her- overige bestuursleden en vervangt deze zonodig. 

a aanwijzing, resp. Artikel 6  
ties van voorzitter, 
tans,  pennrngmees- VERGADERINGEN  

1. De federatie houdt tenminste eenmaal per jaar, bij 
e tweemaal per jaar voorkeur in de maand februari, een vergadering waar- 

dit nodig acht of toe de leden van de kiesverenigingen worden uitgeno- 
;s verzoeken. digd en waarin verslag wordt uitgebracht van de 
de federatie in en arbeid verricht gedurende het voorgaande kalender- 

jaar. 



2. Overigens vergadert de federatie zo vaak als het 
bestuur zulks nodig acht. 
3. De agenda dezer vergaderingen wordt door het 
bestuur vastgesteld, waarbij zoveel mogelijk rekening 
wordt gehouden met wensen door de kiesverenigingen 
terzake kenbaar gemaakt. 
4. Het bestuur bepaalt of tot de te houden vergade-
ring ook anderen dan leden van de kiesverenigingen 
toegang hebben. 

WIJZIGI 

Het bestuur is bevoe 
ren van de kiesvere 
de artikelen 2 en 3, t 

Artikel 7 

GELDMIDDELEN 

De geldmiddelen bestaan uit: 
a. de gelden, die de kiesverenigingen volgens onder-

linge overeenkomst periodiek ter beschikking stel-
len; 

b. giften of schenkingen; 
c. eventuele andere baten. 

Artikel 8 

ACTIE BIJ GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 

In de maand september voorafgaande aan het jaar 
waarin de gemeenteraadsverkiezingen worden gehou-
den, stelt het bestuur een plan de campagne voor 
deze verkiezingen op, legt dit aan de besturen van de 
kiesverenigingen voor en stelt het na verkregen in-
stemming van deze colleges vast. Vervolgens draagt 
het zorg voor een goede uitvoering van dit plan. 

1. De federatie word 
bij het bestuur  bench  
de kiesverenigingen - 
vereniging - in  has  
agenda een daartoe 
heeft besloten haar n 
2. Het bestuur regel 
en geeft hiervan bini 
van het in het eerste 
de kiesverenigingen. 
3. De verrekening v 
saldo geschiedt op de 
volgens artikel 7a. Zij  
nadat het verslag ge 
gebracht. 



ratie zo vaak als het 

ngen wordt door het  
eel  mogelijk rekening 
r de kiesverenigingen 

a te houden vergade-
de kiesverenigingen 

Artikel 9 

WIJZIGING EN AANVULLING 

Het bestuur is bevoegd om in overleg met de bestu-
ren van de kiesverenigingen dit statuut, behoudens 
de artikelen 2 en 3, te wijzigen of aan te vullen. 

Artikel 10 

ONTBINDING 

ingen volgens onder-
ter beschikking stel- 

1. De federatie wordt geacht te zijn ontbonden indien 
bij het bestuur bericht is binnengekomen dat één van 
de kiesverenigingen - na overleg met de andere kies-
vereniging - in haar ledenvergadering, op welker 
agenda een daartoe strekkend voorstel voorkwam, 
heeft besloten haar medewerking op te zeggen. 
2. Het bestuur regelt de liquidatie van de federatie 
en geeft hiervan binnen drie maanden na ontvangst 
van het in het eerste lid bedoelde bericht verslag aan 
de kiesverenigingen. 
3. De verrekening van een voordelig of nadelig kas-
saldo geschiedt op de basis van de regeling getroffen 
volgens artikel 7a. Zij heeft plaats binnen één maand, 
nadat het verslag genoemd in het tweede lid is uit-
gebracht. 

VERKIEZINGEN 

gaande aan het jaar 
ingen worden gehou- 

de campagne voor 
n de besturen van de 
het na verkregen in-
t. Vervolgens draagt 
ng van dit plan. 



Aldus vastgesteld -- 

Namens het bestuur 

van de A .R. Kiesvereniging 

(voorzitter) ...................................... 

(secretaris) ............................ 

Namens het bestuur 

Ven de C.H. Kiesvereniging 

(Voorzitter) ............................................. 

(secretaris) ............................ 

Namens het bestuur 

der Federatie AR/C.H. 

(voorzitter) ............................................. 

(secretaris) ............................ 
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Druk: Van Dorp, IJmuiden 
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