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Artikel 1 

De stichting draagt de naam: ,,Stichting Centrum voor Staat-
kundige Vorming" en is gevestigd te 's Gravenhage. 

Artikel 2 

1. Het doel der stichting is het bespreken en bestuderen van 
staatkundige, sociale, economische, financiële, culturele, inter-
nationale en andere vraagstukken, welke voor het beleid van 
de Nederlandse regering en andere staatsrechtelijke organen 
van belang kunnen zijn, en het geven van voorlichting en ad-
vies betrekkelijk die vraagstukken. 
2. De stichting beoogt niet het maken van winst. 

rrr 
Artikel 3 

De stichting tracht haar doel te bereiken: 

a. door het bevorderen van de oprichting en de activiteit van 
plaatselijke centra ter bestudering van de in artikel 2 be-
doelde vraagstukken; 

b. door het instellen van commissies ter voorbereiding van de 
hierna vermelde rapporten en publicaties; 

c. door de resultaten van de studies van de commissies Ier 
kennis te brengen van de plaatselijke centra; 

d. door de resultaten van de studies van de plaatselijke centra 
ter kennis te brengen van de betrokken commissies; 

e. door het foezenden van - al dan niet door commissies 
voorbereide - rapporten betreffende de in artikel 2 be-
doelde vraagstukken aan diegenen die daarvoor in aan-
merking komen; 

f. door hei uitgeven van - al dan niet door commissies voor-
bereide - publicaties betreffende de bedoelde vraagstuk-
ken; 

g. door alle andere geoorloofde middelen. 
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Artikel 4 

De geldmiddelen van de stichting bestaan uit: 
a. het stichtingskapitaal; 
b. subsidies, bijdragen van contribuanten en andere inkom-

sten. 

Plaatselijke centra 

Artikel 5 

1. Plaatselijke centra zijn de als zodanig door de stichting 
erkende verenigingen en gezelschappen, die eenzelfde doel 
hebben als de stichting en zich onderwerpen aan de bij of 
krachtens deze statuten geldende bepalingen. 
2. Tot een plaatselijk centrum kunnen slechts behoren katho-
lieken, die in staat en bereid zijn aan het werk van de stichting 

I als zelfstandig vormingsinstituut voor een op katholieke be-
ginselen gebouwde politiek deel te nemen en niet lid zijn 
van een andere politieke partij dan de Katholieke Volkspartij. 

Artikel 6 

1. Omtrent de erkenning van plaatselijke centra beslist het 
bestuur. 
2. De erkenning kan worden ingetrokken, indien een plaatse-
lijk centrum in strijd handelt met deze statuten of op grond 
daarvan uifgevaardigde reglementen, dan wel een naar hef 
oordeel van het bestuur onvoldoende activiteit vertoont. 

3. Hef bestuur doet van alle besluiten omtrent de erkenning 
en intrekking daarvan zo spoedig mogelijk mededeling aan 
de plaatselijke centra. 
4. De besluursraad kan de in het vorige lid van dit artikel 
bedoelde besluiten van het bestuur vernietigen en beslist in 
dat geval in hoogste instantie. 

Artikel 7 

De plaatselijke centra regelen hun eigen huishouding en dra-
gen zorg voor hun eigen geldmiddelen, met inachtneming 
van de bepalingen van deze statuten en van het door de be-
sfuursraad vast te stellen reglement op de plaatselijke centra. 

Artikel 8 

De plaatselijke centra worden door het bestuur regelmatig van 
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de werkzaamheden van de stichting op de hoogte gehouden 
en ontvangen de publicaties der stichting. 
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Artikel 9 

1. Contribuanten zijn natuurlijke personen, die als zodanig 
door het bestuur der stichting zijn toegelaten en een door de 
bestuursraad vast ie stellen jaarlijkse bijdrage voldoen. 

2. Voor toelating als contribuant komen in aanmerking zij, die 
voldoen aan de vereisten, omschreven in artikel 5, tweede lid, 
en van wie redelijkerwijze de aansluiting bij een plaatselijk 
centrum niet kan worden gevergd. 
3. Contribuanten, die niet meer voldoen aan de voor toela-
finq gestelde vereisten, kunnen door het bestuur worden ge-
royeerd. 
4. Ten aanzien van besluiten tot toelating en royement van 
contribuanten is artikel 6, derde en vierde lid, van overeen-
kornsfige toepassing. 

Artikel 10 

De contribuanten ontvangen de publicaties van de stichting. 

Artikel 11 

1. Hef bestuur van de stichting berust - voorzover dit niet 
bij deze statuten aan een ander orgaan is opgedragen - bij 
een bestuur, bestaande uit een door de bestuursraad vast te 
stellen aantal van ten minste 5 en ten hoogste B leden. 

rSlechts natuurlijke personen, die kaholiek zijn, kunnen be-
stuurslid zijn. Zij moeten ook overigens voldoen aan de ver- 

Lesten gesteld in artikel 5, tweede lid. 

2. De bestuursleden worden gekozen door de bestuursraad 
uit op de hierna vermelde wijze gestelde candidaten. 
Ieder plaatselijk centrum kan candidaten voor de vervulling 
van vacatures in het bestuur stellen. De namen en adressen 
van deze candidafen moeten ten minste 14 dagen vóór de 
vergadering van de bestuursraad schriftelijk aan hef bestuur 
worden medegedeeld. 
Ook het bestuur van de stichting kan candidaten voor de ver-
vulling van vacatures in het bestuur stellen. 
De namen van de gestelde candidaten worden ten minste 7 



dagen vóór de vergadering van de besiuursraad aan de 
plaatselijke centra medegedeeld. 
3. Ieder jaar treden, op de dag van de jaarlijkse vergadering 
van de bestuursraad, twee bestuursleden volgens een door hef 
bestuur op te stellen rooster als zodanig af. 

De affredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. 

Artikel 12 

Tot de taak van hef bestuur behoort met name: 

a. het nemen van de voor het bereiken' van hef doel van de 
stichting geëigende maatregelen, zulks met inachfneming 
van deze statuten en in het bijzonder van het bepaalde in 
artikel 3; 

b. hef toezicht op het financieel beheer van de directeur. 

Artikel 13 

1. De voorzitter van hef bestuur wordt uit de bestuursleden 
aangewezen door de bestuursraad. 
2. Het bestuur kiesf uit zijn midden een vice-voorzitter en, 
uit of buiten zijn midden, een secretaris. 

Artikel 14 

1. Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter, dan wel 
twee leden, zulks nodig oordelen. 
2. Besluiten worden genomen met gewone meerderheid van 
stemmen van de aanwezige bestuursleden. 
Bij staking van stemmen beslist de voorzitter, dan wel, bij 
diens onfsfentenis, de vice-voorzitter. 

Artikel 15 

1. Het bestuur kan zich doen bijstaan door adviserende leden, 
welke door het bestuur worden benoemd. 
2. Zij moeten voldoen aan de vereisten gesteld in artikel 5, 
tweede lid. 
3. De adviserende leden hebben toegang tot alle vergade-
ringen van het bestuur en hebben daarin adviserende stem. 

Artikel 16 

De leden en adviserende leden van het bestuur ontvangen 



voor hun werkzaamheden als zodanig geen andere vergoe-
ding van die van hun werkelijke kosten, 
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Artikel 17 

1. De directeur heeft tot taak: 

a. de uitvoering van de besluiten van hef bestuur, voorzover 
het bestuur deze niet aan anderen opdraagt; 

b. de leiding van de dagelijkse werkzaamheden van de stich-
ting; 

c. het beheer van de geldmiddelen van de stichting. 

2. De directeur is gehouden bij de uitoefening van zijn taak 
de hem door of vanwege het bestuur verstrekte aanwijzingen 
en richtlijnen in acht te nemen. 

1. De directeur wordt door het bestuur benoemd, geschorst 
en ontslagen. Hef bestuur bepaalt zijn salaris en de overige 
voorwaarden van zijn dienstbetrekking. 
2. De functie van directeur is niet verenigbaar met die van 
lid van het bestuur. 

Artikel 19 

1. Behoudens de beperkingen in artikel 18 vermeld, verte-
genwoordigt de directeur de stichting in en buiten rechte. 
2. Ingeval van handelingen van de directeur in strijd met hem 
door of vanwege hef bestuur verstrekte richtlijnen of aanwij-
zingen kan de stichting zich tegenover derden niet op onbe-
voegdheid van de directeur uit dien hoofde beroepen. 
3. In afwijking van het bepaalde in hef eerste lid van dit arti-
kel wordt de stichting bij handelingen met en in procedures 
tegen de directeur vertegenwoordigd door het bestuur. 

Artikel 20 

1. De directeur behoeft de machtiging van het bestuur, of van 
een of meer door het bestuur aan te wijzen bestuursleden, 
voor: 
a. het beleggen van gelden, anders dan in rekening-courant 

bij een bank- of giro-instelling; 
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b. hef sluiten en verstrekken van leningen; 
c. hef doen van schenkingen en hef foezeggen van subsidies; 
d. hef verwerven, vervreemden, bezwaren, huren en verhuren 

van onroerende zaken; 
e. hef sfellen van persoonlijke of zakelijke zekerheid; 
t. hef aanstellen en - behoudens in geval van dringende 

reden - hef ontslaan van personeel met een salaris van 
meer dan t 5000,— per jaar; 

g. hef aangaan van overeenkomsten, anders dan arbeidsover-
eenkomsten, welke een belang van meer dan f 5000,— ver-
tegenwoordigen, dan wel welke bestemd zijn voor langer 
dan een jaar te gelden; 

h. het aanvangen van of het zich verdedigen in procedures; 
I. het aangaan van dadingen. 

2. Tegenover derden blijkt de machtiging uit de handteke-
ning van één lid van het bestuur. 

Artikel 21 

Indien de voorzitter, dan wel hef desbetreffende college,  
zulks gewenst oordeelt, woont de directeur de vergaderingen 
van het bestuur en de bestuursraad bij. 
Hij heeft daarin alsdan adviserende stem. 

Artikel 22 

Ingeval van ontsfentenis of belet van de directeur voorziet het 
bestuur in de uitoefening van diens taak, hetzij door deze zelf 
uit te oefenen, hetzij door deze taak tijdelijk aan één of meer 
personen uit of buiten zijn midden op te dragen. 

Artikel 23 

De besfuursraad heeft tot taak: 

a. het toezicht op het beleid van het bestuur; 
b. het kiezen van de voorzitter en van de overige leden van 

het bestuur; 
c. het goedkeuren der jaarstukken; 
d, het vaststellen van de jaarlijkse bijdrage der contribuanten; 
e. het vaststellen van een reglement op de plaatselijke centra. 



Artikel 24 

1. In de bestuursraad hebben zitting: 
a. de voorzitter en de overige leden van hef bestuur; 
b. de adviserende leden van hef bestuur; 
c. de vertegenwoordigers van de plaatselijke centra. 

2. Hef bestuur kan ook aan anderen - met name aan lede 
van plaatselijke centra, die niet als vertegenwoordiger zij 
aangewezen, en aan contribuanten - toegang tot de bE 
stuursraad verlenen. 

Artikel 25 

1. De besluiten worden in de bestuursraad genomen met g 
wone meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen 
slist het  het bestuur. 
2. Ingeval van verkiezing van personen wordt diegene als 
gekozen beschouwd, die de meeste stemmen op zich ver-
enigd heeft. 
Voor het geval twee of meer candidaten een gelijk aantal 
stemmen verkrijgen, groter dan dat wat ieder der overige can-
didaten verkregen heeft, vindt een tweede stemming plaats 
tussen de eerstgenoemde candidaten. Indien bij deze her-
stemming wederom twee of meer candidaten een gelijk aantal 
stemmen verkrijgen, groter dan dat wat ieder der overige 
candidaten verkregen heeft, beslist het bestuur tussen de can-
didafen die bij de tweede stemming de meeste stemmen op 
zich hebben verenigd. 

Artikel 26 

1. In de bestuursraad wordt één stem uitgebracht door ieder 
lid van hef bestuur en door één vertegenwoordiger van ieder 
plaatselijk centum. 
2. Ingeval van twijfel omtrent de verfegenwoordigingsbe-
voegdheid, en in het algemeen omtrent het resultaat van een 
stemming, is de beslissing van hef bestuur daaromtrent bin-
dend. 
3. De adviserende leden van het bestuur hebben in de be-
stuursraad adviserende stem. 

Artikel 27 

1. De bestuursraad vergadert zo dikwijls het bestuur zulks 
wenselijk oordeelt, doch ten minste eenmaal per jaar. 
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2. De bepaling van de plaats en hef tijdstip van de vergade-
ringen geschiedt door het bestuur; de directeur draagt zorg 
voor de oproeping. 
3. Wanneer tien plaatselijke centra zulks, onder opgave van 
de te behandelen onderwerpen, schriftelijk aan de directeur 
verzoeken, zal binnen vier weken na ontvangst van dit ver-
zoek een vergadering van de bestuursraad worden gehouden. 
4. De leiding van de vergaderingen berust bij de voorzitter 
van het bestuur, bij diens ontstentenis bij de vice-voorzitter. Is 
ook deze laatste afwezig, dan wijzen de aanwezige bestuurs-
leden een voorzitter aan. Voor het geval deze aanwijzing niet 
tot stand mocht komen, voorziet de vergadering zelf in haar 
leiding. 

Artikel 28 

1. Hef bestuur kan de plaatselijke centra en de contribuanten 
in algemeen congres bijeenroepen. 
2. Tot het congres hebben voorts toegang de adviserende 
leden van het bestuur, alsmede degenen die het bestuur tot 
deelneming uitnodigt. 

Boekjaar, verslag, begroting en décharge 
Artikel 29 

Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. 

1. Het bestuur stelt op voorstel van de directeur een begro-
ting voor een of meer boekjaren vast. 
2. Hef totaal van de verplichtingen, die de directeur in een 
periode waarvoor een begroting is vastgesteld aangaat, mag 
het totale bedrag van de voor die periode geraamde uitgaven 
niet overschrijden. Overschrijding van afzonderlijke posten 
van de begroting mag door de directeur slechts met machti-
ging van het bestuur, of van een of meer door het bestuur 
daartoe aangewezen leden daarvan, geschieden. 
3. Tegenover derden kan de stichting zich niet op overschrij-
ding van een begroting of van afzonderlijke posten daarvan 
beroepen. 

Artikel 31 

1. Hef bestuur brengt jaarlijks aan de bestuursraad verslag uit 
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over de werkzaamheden in het afgelopen jaar en licht voorts 
jaarlijks de bestuursraad in omtrent de werkzaamheden, welke 
hef bestuur zich voorstelt in het op de verslagperiode volgen-
de jaar te verrichten. 
2. De directeur brengt jaarlijks aan de bestuursraad verslag 
uit over de stand der financiën, waartoe een winst en verlies-
rekening over het afgelopen jaar en een balans per einde van 
dat jaar worden overgelegd. Hef bestuur adviseert de be-
stuursraad omtrent de goedkeuring van deze stukken. De 
goedkeuring van de jaarstukken door de bestuursraad strekt 
de directeur en hef bestuur tot décharge. 

Artikel 32 

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen en aan te 
vullen, met uitzondering van het bepaalde in artikel 2, de 
tweede zin van het eerste lid van artikel 11, het eerste en 
vierde lid van het onderwerpelijke artikel 32 en het laatste 
lid van artikel 34, mits zulks geschiedt in een opzettelijk daar-
toe bijeengeroepen bestuurvergadering, waarin ten minste 
twee/derden van het aantal in functie zijnde leden vertegen-
woordigd zijn en met een meerderheid van twee/derden der 
geldig uitgebrachte stemmen. 
2. Ten aanzien van besluiten bedoeld in het eerste lid van dit 
artikel is ter bestuursvergadering hef uitbrengen van een 
stem door middel van een vertegenwoordiger mogelijk. 
3. De besluiten tot wijziging of aanvulling van deze statuten 
behoeven de goedkeuring van de bestuursraad. 
4. Zodra enig besluit tot wijziging of aanvulling der statuten 
is genomen en goedgekeurd, worden deze wijzigingen en 
aanvullingen door de voorzitter en de secretaris bij authen-
tieke acte vastgelegd. 

Artikel 33 

1. De bestuursraad kan besluiten tot opheffing of ontbinding 
der stichting. 
2. Zodanig besluit kan slechts worden genomen met een 
meerderheid van drie/vierden der geldig uitgebrachte stem-
men in een opzettelijk tot dat doel bijeengeroepen vergade-
ring van de bestuursraad, waarin ten minste drie/vierden van 
de dan bestaande plaatselijke centra zijn vertegenwoordigd 
en ten minste drie/vierden van de bestuursleden aanwezig 
zijn. 



3. Indien ter vergadering minder plaatselijke centra zijn ver-
tegenwoordigd, dan wel minder bestuursleden aanwezig zijn, 
dan ingevolge hei vorige lid van dit artikel is vereist, zal bin-
nen twee maanden een nieuwe vergadering worden gehou-
den waarin dan, ongeacht het aantal vertegenwoordigde 
plaatselijke centra en het aantal aanwezige bestuursleden 
omtrent de opheffing of ontbinding besloten kan worden. 

Artikel 34 

1. De bestuursraad beslist omtrent de wijze van liquidatie en 
stelt de vergoeding van liquidateuren vast. 
2. Een eventueel voordelig saldo der liquidatie wordt behou-
dens een billijke vergoeding voor de liquidatiewerkzaam-
heden Ier beschikking gesteld van Zijne Hoogwaardige Ex-
cellentie de Aartsbisschop van Utrecht om te worden aange-
wend tot een doel, zo nauw mogelijk verband houdende me 
het doel der stichting. 

Artikel 35 

In alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien beslist het 
bestuur. 

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 18 juli 1959 

Th. L. M. Thurlings, 
voorzitter. 

J. M. Aarden, 
secretaris. 
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Artikel 1 

1. Leden van de plaatselijke centra kunnen slechts zijn katho-
lieken, die tot zelfstandige meningvorming over staatkundige 
vraagstukken in staat zijn en bereid zijn aan het werk van de 
stichting als vormingsinstituut voor een op katholieke begin-
selen gebouwde politiek deel te nemen en niet lid zijn van 

Leen andere politieke partij dan de Katholieke Volkspartij. 
2. Omtrent de toelating tot het lidmaatschap beslist het be-
stuur van het plaatselijk centrum na overleg te hebben ge-
pleegd met de ledenvergadering. 

Artikel 2 

De plaatselijke centra doen aan de directeur opgave van een 
adres, waaraan de mededelingen van het bestuur en van de 
directeur en de oproepingen voor de vergaderingen van de 
besfuursraad dienen te worden gericht. 

1. De plaatselijke centra brengen aan het bestuur der stichting 
verslag uit omtrent de rapporten, die hun door het bestuur ter 
beoordeling worden voorgelegd. 
2. Binnen een door het bestuur der stichting te bepalen ter-
mijn moeten de verslagen aan de directeur worden toegezon-
den, dan wel, ingeval een plaatselijk centrum een rapport niet 
behandelt, moet hem daarvan mededeling worden gedaan. 

Artikel 4 

Met inachtneming van artikel 3 bepalen de plaatselijke cen-
tra zelfstandig hun werkzaamheden. Zij treden daarbij echter 
niet buiten het door het doel der stichting bepaalde gebied. 
Met name onthouden zich de plaatselijke centra als zodanig 
van deelneming aan de practische politiek. 

Artikel 5 

In de maand januari van ieder jaar brengen de plaatselijke 
centra een beknopt verslag van hun werkzaamheden over het 
afgelopen jaar aan het bestuur der stichting uit. 



Artikel 6 

Met inachtneming van de bepalingen van de statuten der 
stichting en van dii reglement zijn de plaatselijke centra ge-
rechtigd hun eigen huishouding te regelen. Zij brengen hun 
statuten en reglementen, alsmede wijzigingen daarvan, zo 
spoedig mogelijk na het tot stand komen ter kennis van het 
bestuur der stichting. 

Aldus vastgesteld in de vergadering van de bestuursraad van 
30 mei 1959. 

Th. L. M. Thurlings, 
voorzitter. 

J. M. Aarden, 
secretaris. 
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