
Wijzigings- en aanvullingsblad 

Bevattende de wijzigingen en aanvullingen op de Statu-
ten en het Huishoudelijk Reglement van de Partij van de 
Arbeid, zoals deze zijn aangebracht en goedgekeurd door 
de Partijcongressen tot en met het 3de Congres. 

WIJZIGING VAN DE STATUTEN 

(Goedgek. bij Koninklijk Besluit 
dd. 23 April 1952, No 129) 

In te voegen na artikel 17 van de Jongerenorganisatie: 

Artikel 17 a 

Alle leden van de partij, jonger dan 30 jaar, zijn lid van 
de jongerenorganisatie van de Partij van de Arbeid 
,,Nieuwe Koers" tenzij zij dit niet wensen. Ook personen 
van 18-30 jaar, die geen lid zijn van de partij, doch wel 
het beginselprogram van de partij onderschrijven, kunnen 
lid zijn van de jongerenorganisatie. De jongerenorganisa-
tie heeft ten doel de propaganda voor het democratisch 
socialisme onder de jongeren te voeren volgens de begin-
selen, neergelegd in het beginselprogram van de partij. 
Het huishoudelijk reglement van de jongerenorganisatie 
behoeft de goedkeuring van het Partijbestuur. 

Artikel 26 onder c te lezen: 

Vast te stellen de plannen voor propaganda, scholing en 
voorlichting voor de partij, vrouwenbond en de jongeren-
organisatie ,,Nieuwe Koers". 

Toe te voegen in artikel 27 tussen g en h: 
g I. twee leden, vertegenwoordigers van de jongeren- 
organisatie ,,Nieuwe Koers". 

Artikel 31, lid 2,' te lezen: 

Het Partijbestuur bestaat uit ten minste 19 en ten hoogste 
25 leden, door het gewone congres te kiezen. 



Toe te voegen lid 5 en 6: In artikel 4 in te voeger 
Eén der leden wordt gekozen als vertegenwoordiger van lid: 
de jongerenorganisatie. Een lid van het afdelin 
Eén der leden wordt in het bijzonder belast met het belast met de propagan 
onderhouden van het contact met de jongerenorganisatie. onderhouden van het cc 

renorganisatie ter plaats 
Dit lid wordt bij voorkeu 

WIJZIGING VAN HET satie gekozen. 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Toevoegen artikel 13. 
Een der bestuursleden 

Artikel 4. bestuur der gewestelijke 
satie; bij voorkeur word 

Januari te vervangen door  October.  renorganisatie gekozen. 

Artikel 5. In artikel 19 in te voege: 
4de lid: 

1 Januari  tern.  31 December door: 1  October  tot en met Een lid van het federat 
30 September. met het federatiebestu 
In de maand Januari, vervangen door: in de maand voorkeur wordt dit lid u  
October. tie  gekozen. 

,,In de tweede maand van het kalenderjaar" vervangen 
De laatste 2 zinnen van
te vervangen door: 

door: in de maand November. De jaarvergadering kie 

Artikel 21. 
plaatsvervanger, die de 
ring vervangt. 

Idem. Plaatsvervangende ieder 
vergadering als belangs 

Artikel 36. komen de reis- en verbl 

Het aantal leden op 31 December vervangen door: 30 Sep- 
de Partijkas. 

tember. In artikel 30 tussen I e 
1. Twee leden vertegenw 

Artikel 63 toevoegen: satie ,,Nieuwe Koers". 

Het behoort tot de taak van afdelingen, plaatselijke, ge- Artikel 55 te wijzigen: 
meentelijke, gewestelijke en stedelijke federaties naar ver- In plaats van ,,vier geko 
mogen morele en materiële steun te verlenen aan de gers", ,,drie gekozen als i 
Werkgemeenschappen, de groepen van Vrouwenbond en In artikel 56 worden de 
,,Nieuwe Koers" indien deze ter plaatse bestaan. Dit geldt gen door ,,Staten-GenerE 
niet voor afdelingen welke deel uitmaken van een plaat- 
selijke of gemeentelijke federatie, welke deze steun ver- Artikel 62. Voorlaatste z 
leent. Leden, voor wie door p 



In artikel 4 in te voegen een nieuw lid tussen 2de en 3de 
s vertegenwoordiger van lid: 

Een lid van het afdelingsbestuur wordt in het bijzonder 
ijzonder belast met het belast met de propaganda onder de jongeren en met het 
t de jongerenorganisatie. onderhouden van het contact met de afdeling der jonge- 

renorganisatie ter plaatse, zo deze aanwezig is. 
Dit lid wordt bij voorkeur uit de leden der jongerenorgani- 

AN HET satie gekozen. 

REGLEMENT Toevoegen artikel 13. 
Een der bestuursleden onderhoudt het contact met het 
bestuur der gewestelijke federatie van de jongerenorgani-
satie; bij voorkeur wordt dit lid uit de leden der jonge- 

er. renorganisatie gekozen. 

In artikel 19 in te voegen een nieuw lid tussen het 3de en 
4de lid: 

)r: 1  October  tot en met Een lid van het federatiebestuur onderhoudt het contact 
met het federatiebestuur der jongerenorganisatie; bij 

en door: in de maand voorkeur wordt dit lid uit de leden der jongerenorganisa-
tie gekozen. 

De laatste 2 zinnen van artikel 16 van het H.H. reglement kalenderjaar" vervangen te vervangen door: 
De jaarvergadering kiest voor elke afgevaardigde een 
plaatsvervanger, die de afgevaardigde bij diens verhinde-
ring vervangt. 
Plaatsvervangende leden van de Partijraad kunnen de 
vergadering als belangstellende bijwonen. In dat geval 
komen de reis- en verblijfkosten niet voor rekening van 

vervangen door: 30 Sep- 
de Partijkas. 
In artikel 30 tussen f en g in te voegen: 
f. Twee leden vertegenwoordigers van de jongerenorgani- 
satie ,,Nieuwe Koers". 

lelingen, plaatselijke, ge-
lijke federaties naar ver-
un te verlenen aan de 
n van Vrouwenbond en 
laatse bestaan. Dit geldt 
uitmaken van een plaat- 

welke deze steun ver- 

Artikel 55 te wijzigen: 
In plaats van ,,vier gekozen als regionale vertegenwoordi- 
gers", ,,drie gekozen als regionale vertegenwoordigers". 
In artikel 56 worden de woorden ,,Tweede Kamer" vervan-
gen door ,,Staten-Generaal". 

Artikel 62. Voorlaatste zin wijzigen in: 
Leden, voor wie door pensionnering, optreden van blij- 



vende invaliditeit, het verblijven in militaire dienst voor 
eerste oefening of door andere bijzondere oorzaken, de 
contributie bezwaarlijk wordt, kunnen met goedkeuring 
van bet P.B. vrijstelling of vermindering daarvan krijgen. 
(Besluit Partijbestuur dd. 30-9-50.) Leden van 65 jaar en 
ouder met een inkomen tot ƒ 25,— per week, kunnen vol-
staan met een weekzegel van 5 cent. 

Nieuwe artikelen in te voegen na artikel 78: 
Van de jongerenorganisatie 

Artikel 78a 

De jongerenorganisatie ,,Nieuwe Koers" dient jaarlijks 
een verslag van haar werkzaamheden bij het Partij-
bestuur in. Dit verslag wordt uiterlijk acht weken voor 
het Partijcongres bij het jaarverslag van het Partijbestuur 
gepubliceerd. 

Artikel 78b 

Van de Werkgemeenschappen. 
Iedere Werkgemeenschap dient jaarlijks een verslag van 
haar werkzaamheden bij het Partijbestuur in. Dit verslag 
wordt uiterlijk acht weken voor het Partijcongres bij het 
jaarverslag van het Partijbestuur gepubliceerd. 
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