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Statuten van cle Stichting "Centrum voor Staatkundige 
Vormin  11 op tcrichten par 1 juli 1969 

art. 1 De stichting draagt de naam "Stichting Centrum 
voor Staatkundige Vorming" en is gevestigd te 
i s Gravenhage 

art. 2 Waar in deze statuten wordt gesproken van bestuur, 
partijbestuur  on  fractiebestuur worden daarmede bedoeld 
rospoctiovelijk hot bestuur van de stichting, het be-
stuur van de Katholieke Volkspartij en het bestuur van 
de fractie van  doze  partij in de Tweede Kamer der Sta-
ten-Generaal. 

art. 3 De stichting stelt zich ten doel de meningsvor-
ming in staatkundig relevante Zaken wetenschappelijk 
voor te bereiden en te begeleiden. 

art. 4 De stichting tracht dit doel te bereiken door: 
a. hot uitgeven van geschriften en rapporten betref-

fende staatkundige vraagstukken in de ruimste zin; 
b. bij to dragen tot standpuntbepalingen binnen de Ka- 

tholieke Volkspartijen door de fracties vn deze 
partij in vertegenwoordigende organen; 

a. door het instellen van commissies ter begeleiding 
van de meningsvorming op bijzondere terreinen van 
staatkunde, met name op het terrein van: 

staatkundige en bestuurlijke vraagstukken; 
- de internationale politiek  on  do defensie; 
- de sociale economie; 
- onderwijs en wetenschapsbeleid; 
- het welzijn; 

cl. voorts al datgene to doen dat aan de doelstelling 
dienstbaar is. 

'rt. 5 Indien het partijbestuur en het fractiobestuur ,  
daarom verzoeken, verricht do stichting het nodige 
ten  behoove  van: 
- het functioneren van studiecommissies; 

het verschaffen van documentatie; 
- do uitgave van periodieken. 
In het huishoudelijk reglement, bedoeld in artikel 16, 
worden daaromtrent nadere regelen gesteld. 

ar t. 6 Do geldmiddelen van de stichting bestaan uit: 
a. hot liquidatiesaldo van do bij akte, de dato acht-

tien december negentienhonderd vijf en veertig voor 
notaris G.C..H. Corten te Venlo verleden, opge-
richte en bij besluit van de bestuursraad dier stich-
ting ontbonden stichting met dezelfde naam als de 
bij deze akte opgerichte stichting; 

b. subsidie van de Stichting Politiëke Vorming en 
Studie; 

a, subsidie  on  bijdragen van de Katholieke Volkspartij; 
a. vergoedingen voor verleende diensten; 
o. andere inkomsten. 
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art. 7 Hot bestuur bestaat uit zeven loden. 
Hot partijbestuur  on  het fractiebotuur benoemen 

uit hun midd e11twoe.. leden. .  
De drie overige leden, waaronder do voorzitter, 

worden door het bestuur zelf benoemd. Deze loden mo-
gen  goon  lid zijn van hot partijbestuur, noch van de 
fractie. 

art. 8 Hot bestuurslidmaatschap van do in het tweede 
lid van hot voorafgaande artikel bedoelde leden ein-
digt op hot moment waarop zij niet moer tot het partij-
bestuur of het fractiebestuur behoren. 

Do overige leden treden af vier jaar na hun be-
noeming. 

Niemand ken langer dan acht jaar doel uitmaken 
van het bestuur. 

art. 9 De voorzitter vertegenwoordigt tezamen met  eon  
daartoe door het bestuur aangewezen lid de stichting 
in en buiten rechte. 

art. 10 Het bestuur oefent zijn taak onder moor uit door 
het doen functioneren van een bureau dat wetenschap-
pelijk werk verricht en doet verrichten.  

an  het hoofd van dit bureau staat een directeur. 
De functie van directeuj pworenigbear met 

het lidmaatschap van bot bestuur. 

art. 11 Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter 
dan wel twee leden van hot bestuur zulks nodig achten, 
doch ton minste vier maal per jaar. 

art. 12 Het boekjaar van de stichting valt samen met hot 
boekjaar van de Katholieke Volkspartij. 

art, 13 Jaarlijks, uiterlijk drie maanden na afloop van 
het boekjaar, wordt een financieel verslag ter goed-
keuring aan hot bestuur voorgelegd.  

Doze  goedkeuring, mede inhoudende c1charge, ken 
niet worden verleend zonder dat op dit verslag een 
goedkeurende verklaring is afgegeven door  eon  regis-
toraceountant, 

art. l Jaarlijks wordt, eveneens uiterlijk drie maanden 
na afloop van hot boekjaar, een verslag van de werk- 
zaamheden in hot afgelopen boekjaar opgemaakt. 

art. 15 De in beide voorafgaande artikelen bedoelde ver- 
slagen worden met  eon  afschrift van de accountantsver-
klaring jaarlijks, binnen een maand nadat hot in arti-
kel 13 bedoelde verslag is goedgekeurd, aan hot par-
tijbestuur en de fractie ter kennisneming toegezonden. 

art. 16 Het bestuur stelt een huishoudelijk reglement op, 
waarin het functioneren van het bestuur, daaronder 
begrepen de aanwijzing van de secretaris en de penning-
meester, de verhouding tussen het bestuur  on  de di-
recteur van hot bureau, en voorts al die onderwerpen 
worden geregeld, welke naar de mening van hot bestuur 
duurzame regeling behoeven. 
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art. 17 Hat  bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen  on  
tot ontbinding van do stichting to besluiten, mits 
zulks geschiedt in een opzettelijk daartoe bijeengeroe-
pen vergadering en nadat het partijbestuur en het frac-
tiebastuur over de betreffende voorstellen schriftelijk 
zijn gehoord. 

Besluiten, als in het voorafgaande lid bedoeld, 
moeten worden genomen met  eon  meerderheid van vijf-ze-
vende von de geldig uitgebrachte stemmen, waaronder 
tenminste begrepen een van de door het prtijbastuur 
en een van de door het fractiebestuur benoemde leden. 

Stemming door middel vn vertegenwoordiging is 
mogelijk. 

art. 18 Zodra enig besluit tot wijziging der statuten is 
genomen, worden deze wijzigingen bij authentieke acte 
vastgelegd. 

art. 19 Een eventueel voordelig saldo bij liquidatie van 
de stichting komt ten bats van do Katholieke Volkspar-
tij. 

art. 20 In alle gevallen waarin deze statuten niet voor-
zien beslist het bestuur, 

ar-b. 21 In afwijking van het bepaalde in artikel 7 treden 
voor do eerste  meal  als bestuursleden op: 

1. de heer Professor Meester Hendrikus Johannes Maria 
Jeukens, hoogleraar, als voorzitter; 

2. de hoer Meester Laurentius Bonifaciu.s Maria WUst, 
adjunct-directeur van de Katholieke Radio Omroep; 

3. de heer Pordinandus Banedictus Hu.bortus Roobroek, 
inspecteur 's-Rijksbelastingen, als secretaris. 

Do eerste taak van dit bestuur zal zijn het partij-
bestuur en het fractiebestuur uit to nodigen de be-
stuursleden, bedoeld in artikel 7,  lid 2, te benoemen 
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