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Heden, de 
negentienhonderd eenentachtig verscheen voor mij,  Mr.  Emile 
Albert Johan Marie Spierings, notaris ter standplaats Bussum:---
de heer  Drs.  Johannes Meester, leraar, wonende 1213 BL HILVER-
SUM, Frans Halslaan 14, volgens zijn verklaring geboren te 
Grootegast (Groningen) op eenendertig augustus negentienhonderd, 
vierenveertig; -------------------------------------------------
en ten deze handelend: ---------------- ------------------------- 
a. voor zich; -------------------------------------------------- 
b. als schriftelijk lasthebber van: ---------------------------- 
1. de heer Marinus Hendrik Laurens Weststrate senior, zonder 

beroep, wonende te Vlaardingen, Burgemeester van Walsumlaan 
285, geboren te Sluis (Zeeuws-Vlaanderen) op twee juni ne-
gentienhonderd zes; ----- ------------------------------------ 

2. de heer Johannes Renes, leraar, wonende te Rotterdam, Adria-
nalaan 166, geboren te Rotterdam op tien maart negentienhon-
derd eenentwintig; ------------------------------------------ 

3. mevrouw  Drs.  Jantje  Brinkman,  lerares, wonende te Enschede, 
Waaistraat 169, geboren te Stadskanaal op achttien oktober 
negentienhonderd zesenveertig; ------------------- 

4. de heer Egbert Marie Boer, boekhouder, wonende 
Korvetstraat 9, geboren te Amsterdam op zestien augustus 
negentienhonderd negenendertig. ------------------------------

Van welke lastgevingen blijkt uit vier onderhandse akten van 
volmacht, welke - na vooraf overeenkomstig de wet voor echt 
erkend te zijn - aan deze akte zijn gehecht. --------------------, 

De comparant, handelend als gemeld, gaf het volgende te kennen:-
Op een kongres, gehouden te Dronten op zeven maart negentien-
honderd eenentachtig is besloten tot de oprichting van de te 
Zwolle te vestigen vereniging: Evangelische Volkspartij en is 
tevens besloten de statuten te doen vastleggen bij notariële 
akte. -----------------------------------------------------------
Ter uitvoering van dit besluit werden de comparant en de hier-
voor sub 1 tot en met 4 genoemde lastgevers benoemd als bestuur 
van gemelde vereniging en gemachtigd de oprichting van de vere-
niging en de vaststelling van haar statuten te doen plaatsvin-
den bij notarile akte en de betreffende akten en stukken te 
tekenen. -------------------------------------------------------
De comparant, handelend als gemeld, verklaarde bij deze op te 
richten de vereniging "Evangelische Volkspartij" en.haar statu-
ten vast te stellen alsvolgt: ---------------------------------- 

--------S T A T U T E N. ----------------------- 

--------Naam en Uitgangspunt. -----------------
Artikel1. -----------------------------------------------------
De vereniging draagt de naam: "Evangelische Volkspartij" en is 
gevestigd te Zwolle.--~ ----------------------------------- 
De vereniging aanvaardt als inspiratiebron en als richtsnoer 
voor het politieke handelen de bevrijdende boodschap van het 
evangelie. ----------------------------------------------------- 

--------Doelstelling. --------------------------

Artikel2. -----------------------------------------------------
In het perspectief van de bijbelse toekomstverwachting tracht 
de vereniging zich in te zetten voor hervorming van de bestaan-
de orde tot een rechtvaardige en vreedzame samenleving. --------
Een nadere uitwerking hiervan geeft de vereniging in zijn pro-
gram. ----------------------------------------------------------- 
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-Werkwijze. - 

Artikel 3. ----------------------------------------------------- 
De vereniging werkt hieraan door: ------------------------------ 
a. de Nederlandse bevolking meer bewust te maken van de ver- 
nieuwde kracht die het evangelie ook voor de politiek heeft 
en te mobiliseren om de konsekwenties daarvan te laten gelden;-- 
b. deel te nemen aan de praktische politiek op landelijk, pro-
vinciaal en gemeentelijk vlak; ---------------------------------- 

c. dit zoveel mogelijk te doen in nauwe samenwerking met andere 
vooruitstrevende partijen en groeperingen.— ----------- ~ --------

----------------------- —Middelen - -----------------------------
Artikel4.---~ ------------- ~ ------------- ~ --------------- 
De vereniging gebruikt daarbij met name de volgende middelen:  --- 
a. ledenwerving, voorlichting, propaganda en akties; ------- ---- 
b. onderling beraad en studie van de leden in basisgroepen en 
in thema-werkgroepen; ------------- - ----------- - -------- -------- 
c. het uitgeven van een partij-orgaan; ------------------------- 
d. het deelnemen aan verkiezingen voor vertegenwoordigende 
lichamen. ------------------------------------------------------

--------Geledingen. ----------------------------
Artikel5. ----------------------------------------------------- 
De vereniging kent de volgende geledingen: leden, donateurs, 
basisgroepen, partijcongres, partijraad, partijbestuur, werk-
groepen, commissies en eventueel frakties in openbare vertegen-
woordigende lichamen. ------------------------------------------ 

---------Leden. ---------------------------------

Artikel 6.--~  ------------------- ~ --------------------------------
Het lidmaatschap van de vereniging staat open voor ieder die 
instemt met uitgangspunt en doelstelling. ----------------------
Ieder lid heeft toegang tot het congres en kan zich aansluiten 
bij een basisgroep. --------------------------------------------- 

---------Contributie. ---------------------------

Artikel7. ----------------------------------------------------- 
De leden betalen een jaarlijkse contributie die wordt vastge-
steld bij Huishoudelijk Reglement.— ----- --------------------- 

-------- ~ ---------------- Beëindiging lidmaatschap. -------------H  Artikel 8. --------------------------------------------- 
Men houdt op lid te zijn van de vereniging wanneer men schrifte-
lijk bedankt. Leden die hun financiële verplichtingen niet na-
komen en leden die geacht moeten worden niet in te stemmen met 
uitgangspunt en/of doelstelling of die door hun handelingen de L partij schaden, kunnen worden geschorst of geroyeerd bij be-
sluit van de partijraad. Voor een dergelijk besluit is een 
meerderheid van drie/vierde vereist. De betrokkene heeft het 
recht van beroep op het partijcongres. --------------------------

Wie door royement zijn lidmaatschap heeft verloren kan niet op-p 
nieuw als lid toetreden dan met toestemming van de.partijraad.--
----------------------- -Het partijcongres.—  ------------------ 

Artikel _9. ------------------------------------------------ 
Het partijcongres is het hoogste besluit-orgaan van de vereni-
ging. ----------------------------------------------------------
Het congres komt minstens éénmaal per jaar bijeen en is open- I 

baar. Iet congres wordt voorgezeten door de partijvoorzitter.--- 
Het congres kiest het partijbestuur met uitzondering van de 
voorzitter van de partijraad, die qualitate qua in het partij-
bestuur zitting heeft. Ook kiest het congres een gedeelte van 
de leden van de partijraad. Het congres stelt het verkiezings- L 



program vast, vast, beslist over de samenstelling van de kandidaten-
lijst voor Kamerverkiezingen, en kiest de lijstaanvoerder. -----
Het congres controleert en adviseert het partijbestuur, de par- 
tijraad en de fraktie(s) . --------------------------------------- 
De partijraad stelt kandidaten voor de verkiezing van het par-
tijbestuur door het congres. Tegenkandidaten kunnen schrifte-
lijk en ondertekend door tenminste twintig leden, uiterlijk 
tien dagen voor het congres worden ingediend. Alleen de voor-
zitter wordt in funktie gekozen. --------------------------------

Het partijbestuur bestaat uit de voorzitter, de tweede voorzit-
ter en de voorzitter van de partijraad (samen het presidium) , 
de secretaris (extern), tweede secretaris (intern) en penning-
meester (samen de secretariaatsgroep), plus nog vijf leden on-
der wie een coördinator-programmacommissie en de eindredacteur 
van het partijorgaan. ------------------------------------------
Elk jaar is één op de drie bestuursleden aftredend volgens een 
daartoe te maken rooster. Bestuursleden zijn twee maal herkies-
baar. ----------------------------------------------------------
Alle leden ontvangen tenminste vier weken van te voren een uit-
nodiging voor het partijcongres. Deze convocatie bevat de agen-
da, een toelichting op belangrijke voorstellen en bij verkie-
zingen de namen van de door de partijraad gestelde kandidaten.-- 

---------Partijraad. ---------------------------
Artikel10. ----------------------------------------------------
De partijraad is het hoogste orgaan van de partij wanneer het 
congres niet bijeen is. De raad is volgens bij Huishoudelijk 
Reglement vast te stellen richtlijnen samengesteld uit afge-
vaardigden van de basisgroepen, door het congres gekozen leden, 
en het partijbestuur. ------------------------------------------
De partijraad kiest een eigen voorzitter.— ---------------------

De raad vergadert minstens drie maal per jaar en is in principe 
toegankelijk voor alle leden. ----------------------------------
De partijraad controleert en adviseert het partijbestuur en de 
fraktie(s) in de meest ruime zin.--~ -----------------------
Voorstellen van het partijbestuur aan het congres passeren 
eerst de partijraad, de basisgroepen gehoord.—~  --------------

-1  ---------Basisgroepen. -------------------------- 

Artikel11------------------------------------------------------
De  leden van de partij zijn zoveel mogelijk georganiseerd in 
plaatselijke of regionale basisgroepen. -------------------------
Behalve in onderling beraad fungeren de basisgroepen als wer-
vende aktiegroepen. Zij adviseren de partijraad via hun afvaar-
diging of ook schriftelijk. ------------------------------------
Basisgroepen kunnen met toestemming van de partijraad deelnemen 
aan gemeenteraadsverkiezingen. Zij geven aan de partijraad en 
het partijbestuur aktieve steun bij de Organisatie van en pro-
paganda voor provinciale en landelijke verkiezingen------------
------------------------- Het  partijbestuur. ----- 
Artikel 12 12. ----------------------------------------------------
Het partijbestuur is het besturend, coördinerend en uitvoerend 
orgaan van de vereniging. Het is verantwoording schuldig aan 
het congres en aan de partijraad. ------------------------------
Het partijbestuur doet voorstellen aan het congres via de par-
tijraad inzake de interne partij-organisaties, de deelname aan 
verkiezingen, de kandidaatstelling en het program. --------------L 
Het partijbestuur initieert en stimuleert allerlei aktiviteitenL 
die de doelstelling van de vereniging naderbij kunnen brengen.--J 
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Het grootte (minimaal negen leden) en funktionele samenstel-
ling van het bestuur wordt geregeld bij Huishoudelijk Reglement. 
Voor de eerste maal treden als bestuursleden op de voornoemde 
comparant en de hiervoor sub 1 tot en met 4 genoemde lastgevers» 
met dien verstande dat dit bestuur fungeert tot het eertsvol-
gende congres, hetwelk uiterlijk in oktober negentienhonderd 
eenentachtig gehouden zal worden. ------------------------------- 

---------Stemprocedures. -----------------------
Artikel13. ----------------------------------------------------
Ieder lid heeft stemrecht in het congres en in de basisgroep 
waarvan hij of zij deel uitmaakt. ------------------------------
Voor beslissingen is een gewone meerderheid voldoende. ---------
In bijzondere gevallen kan de partijraad een ledenreferendum 
houden. ---------------------------------------------------------, 
Kandidaatstelling, zittingstijd en verdere stemprocedure worden 
geregeld bij Huishoudelijk Reglement. -------------------------- 

--------Bevoegdheid. --------------------------
Artikel14. ----------------------------------------------------
Het partijbestuur is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten 
en tot het kopen, vervreemden en bezwaren van registergoederen. 
Voorzitter, secretaris en penningmeester van het partijbestuur, 
dan wel hun vervangers, vertegenwoordigen de vereniging in en 
buiten rechte. ------------------------------------------------- 

--------Inkomsten. -----------------------------

Artikel15 -------------------------------- ---------------------
De inkomsten van de vereniging bestaan uit: ----------------- 
a. de de contributies van de leden; ----------------- -------------- 
b. donaties, schenkingen, legaten; ----------------------------- 
c. subsidies; --------------- - ------------ ----------------------- 

d. andere wettige inkomsten. -----------------------------------
--------Verenigingsj aar -------------- ~ ---------

Artikel  16. ----------------------------------------------------- 

Het verenigingsjaar loopt van een januari tot en met eenender-
tig december. --------------------------------------------------- 

---------Huishoudelijk Reglement. ---------------

Artikel17.-~ -------- ~-~ ---------- ~~ ------------------- ~ --------
Door de partijraad wordt een Huishoudelijk Reglement-vastge-
steld, dat geen bepalingen mag bevatten die met deze statuten 
strijdig zijn. -------------------------------------------------- 

---------Wijzigingen.— ------------ ------ 
Artikel18. -----------------------------------------------------
Veranderingen in deze statuten kunnen alleen worden aangebracht 
door het partijcongres, of op voordracht van de partijraad bij 
referendum. ----------------------------------------------------H 
Een voorstel tot wijziging van de statuten kan worden gedaan H 
door het partijbestuur of door tenminste vijftig leden die een 
voorstel daartoe schriftelijk bij het partijbestuur indienen.--
Een wijziging van de statuten treedt in werking op de dag waar-
op deze in een notariële akte is vastgelegd---------------------  li 
In  artikel 1 en 2 alsmede in deze bepaling kunnen, geen princi j 
piële wijzigingen worden aangebracht.—~ -------------- ~ -------- 

---------Opheffing of fusie. ------------------- 
Artikel 19 ----------------------------- ~ ----------- 

Tot  opheffing en/of fusie van de vereniging kan slechts worden 
besloten via een ledenreferendum waarbij een meerderheid van 
drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen vereist is. ------
Indien bij een referendum tot ontbinding wordt besloten, wordt H 
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ten spoedigste een vergadering van de partijraad belegd, welke 
de ontbinding regelt en over de bezittingen van de partij be- 
slist. ---------------------------------------------------------- 

------------ Duur ----------------------------------- 
Artikel 20. 
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd ----------------- 
De comparant is mij, notaris, bekend.— 

-------Waarvan akte in minuut verleden te Bussum, op de datum in het 
hoofd van deze akte vermeld.----~ ------------------------------ - 
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de ver-
schenen persoon, heeft deze verklaard van de inhoud van deze 
akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daar-
van geen prijs te stellen. -------------------------------------- 
De comparant heeft met mij, notaris, deze akte onmiddellijk 
na beperkte voorlezing ondertekend. ----------------------------- 
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