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REGLEMENT 
VAN DE 

Statenkieskringcentrale ,,Goucl a" 

der Antirevolutionaire Partij. 

Naam. Grondslag. Doel. 

Artikel 1. 

Er bestaat in de Statenkieskring ,,Gouda" een 
organisatie, gevormd door de zich in die Kieskring 
bevindende en bij het Centraal Comité aange-
sloten Antirevolutionaire Kiesvereenigingen onder 
den naam van Statenkieskringcentrale ,,Gouda". 

Art. 2. 

De Statenkieskringcentrale heeft tot grondslag 
het Program van Beginselen der Antirevolutionaire 
Partij. 

Zij eerbiedigt de besluiten der Deputaten-
vergadering. 

Art. 3. 

Het doel der Statenkieskringcentrale is 
1. het stelselmatig propageeren van de Anti-

revolutionaire beginselen door woord en 
geschrift; 

2. het doen kiezen van belijders van deze 
beginselen in de Provinciale Staten van 
Zuid-Holland. 
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Hulpcentrales. 
lectuur door 

Art. 4 wijze wordt 
3. De Hulpcentr,  

In de Sta€enkieskringcentrale » Gouda", wor- éénniaal per 
den, gebruik makende van de vrijheid, ver- komen, betaler 
leend bij art. 24 van het partijstatuut, door kieskringcenfr 
het bestuur der Statenkieskringcentrale, zoo- 4. De grenzen e 
vele Hulpcentrales gevormd, als noodig ge- worden vast 
oordeeld wordt om tot richtige uitvoering Statenkieskrin 
van haar taak te geraken, voor zoover die indeeling var,  
omschreven is in art. 12 sub b van dit reglement. ,,Leiden." 
De Hulpcentrales hebben geen zelfstandige 
partijtaak; derhalve onthouden zij zich van Afvaardiging  
alles wat tot de taak der Statenkieskring- 
centrale en der Kiesvereenigingen behoort. 

Iedere Kiesver De Hulpcentrales, waarin alle Kiesver- 
gadering(en) der eenigingen binnen haar ressort vertegen- 

woordigd moeten zijn, organiseeren zich bij elke 50 leden die 

eigen reglement, dat echter niet in strijd mag Bedraagt het 

zijn met het reglement der Statenkieskring- ten minste 25 lede 

centrale; zij kiezen zelfstandig haar bestuur, van 50, dan wo 

De taak van de Hulpcentrales bestaat in berekende getal 

het volbrengen van dien arbied, welke haar meerderd. Kiesve 

door het bestuur der Statenkieskringcentrale 50 leden vaardige 

krachtens reglement of besluit is of wordt De leden van h 

opgedragen en in het toezicht-oefenen op centrale, genoemd  

de arbeid der tot haar ressort behoorende als afgevaardigd  

Kiesvereenigingen. naar de vergadc 

Dit toezicht-oefenen bestaat o.m. uit: a, het centrale. 

regelmatig bezoeken van de plaatselijke Kies- 
vereenigingen; b. het verstrekken van voor- 

Elke afgevaard lichting en advies aan de l'iesvereenigingen; 
c. het nauwlettend toezien, dat de propaganda- stemmingen - zoo  

- slechts één ste 



lectuur door de Kiesvereenigingen op juiste 
wijze wordt gedistribueerd. 

3. De Hulpcentrales, die gehouden zijn minstens 
le ,,Gouda", wor- eenmaal per jaar in vergadering bijeen te 
de vrijheid, ver- komen, betalen geen contributie aan de Staten- 

artijstatuut, door kieskringcentrale. 
ringcentrale, zoo- 4. De grenzen en het aantal der Hulpcentrales 
I, als noodig ge- worden vastgesteld door het bestuur der 
chtige uitvoering Statenkieskringcentrale, overeenkomstig de 
voor zoover die indeeling van de Kamerkieskringcentrale 

van dit reglement. ,, Leiden." 
geen zelfstandige 
iden zij zich van Afvaardiging der Kiesvereenigingen. 
Statenkieskring- Art. 5. 
igingen behoort. 

Kiesver- n alle Iedere Kiesvereeniging vaardigt naar de ver- 

essort verlegen- gadering(en) der Statenkieskringcentrale voor 

bij niseeren zich elke 50 leden die zij telt, één lid af. 

niet in strijd mag Bedraagt het ledental eener Kiesvereeniging 

Statenkieskring- ten minste 25 leden meer dan 50 of een veelvoud 

idig haar bestuur. van 50, dan wordt het ingevolge het le lid  

trales bestaat in berekende getal afgevaardigden met één ver- 

bied, welke haar meerderd. Kiesvereenigingen met minder dan 

ikieskringcentrale 50 leden vaardigen één lid af. 

luit is of wordt De leden van het bestuur der Statenkieskring- 

zicht-oefenen op centrale, genoemd in art. 7, kunnen niet optreden  

sort  behoorende als afgevaardigden van de Kiesvereenigingen 
naar de vergadering(en) der Statenkieskring- 

it  om. uit: a. het centrale. 

plaatselijke Kies- Art. 6. 
rekken van voor- 

Elke afgevaardigde brengt ter vergadering bij 

at de propaganda- stemmingen - zoowel schriftelijke als mondelinge 
- slechts één stem uit. 



De leden van het bestuur der Statenkieskring- 
centrale, genoemd in art. 7, hebben op de ver- De verkiezing 
gaderingen der Statenkiescentrale stemrecht. biljetten. Bij schriftelijke stemmingen, die vóór de aan- Gekozen zijn 
yang der vergaderingen plaats hebben, is toege- stemming de vols 
laten dat één afgevaardigde het totaal aantal aanzien uitgebr 
stembiljetten zijner Kiesvereeniging ter stembus Verkrijgen bi 
deponeert. 

Kiesvereenigingen, welke haar financiele ver- 
candidaten de V( 

ter vervulling d 
plichtingen jegens de Sfatenkieskringcentrale niet resteerende dub 
zijn nagekomen, kan door het bestuur der Staten- waai gehouden, kieskringcentrale het stemrecht worden onthouden. 

zij, die de meest( 

Bestuur. eerste noch bij 
candidaten vervi 

Art. 7, duur openvallen 
Het bestuur der Statenkieskringcentrale bestaat aantal stemmen, 

uit zooveel maal drie leden als er hulp-centrales als bedoeld in he 
zijn, die worden gekozen uit dubbeltallen door bij het hoogste a 
het bestuur samengesteld uit door de aangesloten 
Kiesvereenigirigen op te geven namen, desge- 
wenscht aangevuld door het bestuur der Staten- In het bestu 
kieskringcentrale. art. 7, één stem 

Art. 8. 

De leden van het bestuur der Statenkieskring- Het bestuur 
centrale moeten lid zijn van één der Kiesver- art. 7, een VOO 
eenigingen, behoorende tot het ressort van de een Secretaris, 
Statenkieskringcentrale ,,Gouda" en worden ge- Secretaris- Penni 
kozen voor de tijd van 4 jaren door de afge- tijd van '4 jaar 
vaardigden der Kiesvereenigingen, naar de ver- Voorzitter, 
gadering, bedoeld in art. 19 van dit reglement. vormen het Da 

Zij zijn na afloop van de zittingsperiode terstond Het bestuur 
herkiesbaar. gadert zoo vaal 
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Statenkieskring- Art. 9. 
)ben op de ver- 
le stemrecht. De verkiezing heeft plaats met gesloten stem- 

he vóór de aan- 
ebben, is toege- 

biljetten. 
Gekozen zijn de candidaten, die bij de eerste 

t totaal aantal stemming de volstrekte meerderheid der te hunnen 

ing ter stembus aanzien uitgebrachte stemmen verkregen. 
Verkrijgen hij deze stemming niet voldoende 

r financiele ver- candidaten de volstrekte meerderheid, dan wordt 

.ringcentrale niet ter vervulling der opengebleven plaatsen uit de 

tuur der Staten- resteerende dubbeltallen een tweede stemming 

orden onthouden. gehouden, waarbij gekozen worden verklaard 
zij, die de meeste stemmen verkregen. De bij de 
eerste noch bij de tweede stemming gekozen 

\ candidaten vervullen de in de loop van de zittings- 
duur openvallende plaatsen in volgorde van het 

,centrale bestaat aantal stemmen, door ieder van hen bij de stemming, 
hulp-centrales I als bedoeld in het derde lid, verkregen, beginnende 

ubbeltallen door bij het hoogste aantal en eindigende bij het laagste. 
de aangesloten 
namen, desge- Art. 10. 

;tuur der Staten- In het bestuur heeft elk lid, bedoeld onder 
art. 7, één stem. 

Art. 11. 
Statenkieskring- Het bestuur kiest uit zijn leden, genoemd in 
n der Kiesver- art. 7, een Voorzitter, een tweede Voorzitter, 
ressort van de een Secretaris, een Penningmeester en een tweede 
en worden ge- Secretaris-Penningmeester. Zij worden voor de 
door de afge- tijd van '1 jaar gekozen. 

n, naar de ver- Voorzitter, Secretaris en Penningmeester 
n dit reglement. vormen het Dageljksch Bestuur. 
speriode terstond Het bestuur der Statenkieskringcentrale ver- 

gadert zoo vaak het Dagelijksch Bestuur zulks 
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noodig oordeelt, of 5 bestuursleden het wenschen. 

Art. 12. 

Het bestuur der Statenkieskringcentrale heeft 
tot taak: 
a. na te gaan of elke Hulpcentrale behoorlijk 

is georganiseerd en of voor elke verkiezing 
der Prov. Staten de Hulpcentrale genoegzaam 
actief optreedt. Het treedt daartoe in overleg 
met de Hulpcentrales en zoo noodig met de 
Kiesvereenigingen; 

b het maakt propaganda voor de A. R. be-
ginselen door, zooveel mogelijk door be-
middeling der Hulpcentrales vooral in tijden 
van verkiezingen, tractaten en geschriften te 
verspreiden; vergaderingen te doen houden; 
voor sprekers te zorgen ; de A. R.-pers te 
steunen en het aanwenden van alle middelen, 
die tot bevordering van het partijleven 
strekken kunnen. 

Dagelijksch Bestuur. 
Art. 13. 

Het Dagelijksch Bestuur heeft tot taak de 
Bestuursvergaderingen voor te bereiden en de 
genomen besluiten uit te voeren, tenzij daarvoor 
afzonderlijke opdrachten door het bestuur zijn 
verstrekt. 

Art. 14. 

Voorzitter en Secretaris teekenen alle stukken, 
die van het Bestuur uitgaan, met uitzondering 
van wat zuiver administratief is. 
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Den Secretaris kan een bedrag worden toe-
gestaan als belooning voor zijn arbeid, of tot 
belooning van anderen. 

In het jaar waarin de verkiezing voor de 
Prov. Staten plaats heeft, wordt dit bedrag, 
zoo noodig, door het bestuur der Statenkieskring-
centrale vastgesteld. 

Vergaderingen. 
Art. 15. 

De Kiesvereenigingen kunnen te  alien  tijde 
voorstellen indienen bij het bestuur der Staten-
kieskringcentral e. 

Voorstellen, die men behandeld wenscht te 
zien in de in Art. 19 genoemde vergadering, 
moeten v65r 1  October  bij het bestuur zijn 
ingediend en van een behoorlijke toelichting zijn 
voorzien. 

Art. 16. 

De agenda's van Bestuurs. en S€atenkieskring-
centralevergaderingen worden tijdig aan de belang-
hebbenden toegezonden, door of vanwege den 
Voorzitter. 

Art. 17.  

Alle besluiten worden bij meerderheid van 
stemmen genomen. 

Over personen wordt schriftelijk, over zaken 
wordt mondeling gestemd. 

Bij staking van stemmen over personen wordt 
de oudste in jaren gekozen verklaard; bij staking 
van stemmen over zaken \vord€ het voorstel 
geacht te zijn verworpen. 
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Art. 18.  
Als regel wordt in de maand November-

December van ieder jaar een vergadering der 
Statenkieskringcentrale bijeengeroepen van af-
gevaardigden, genoemd in art. 5 van dit reglement. 

In de vergadering, voorafgaande aan het jaar 
waarin de periodieke verkiezing voor de Prov. 
Staten plaats heeft, wordt de regeling van de 
candidaatstelling voor de Prov. Staten besproken, 
welke niet in strijd mag zijn met de door het 
Provinciaal Comité voorgestelde regelen en heeft 
de Bestuursverkiezing plaats; wordt de propa-
ganda voor de a.s. verkiezing behandeld en 
rapporteert een door de vorige vierjaarlijksche 
vergadering benoemde commissie van 3 personen 
omtrent het finantie1e beheer van het bestuur 
der Statenkieskringcentrale gedurende de laatst 
verloopen 4-jarige periode; wordt eenzelfde 
commissie voor de komende 4-jarige periode 
benoemd, en worden de voorstellen behandeld, 
die eventueel door het bestuur of die door de 
Kiesvereenigingen zijn ingediend, welke voor-
stellen van een prae-advies kunnen worden voor-
zien en minstens vier weken van te voren, ter 
kennisname, aan de Kiesvereenigingen moeten 
zijn toegezonden. 

Art 19. 
De afgevaardigden naar het Centralen Convent, 

ingevolge de bepalingen van Art. 36 van het Partij-
statuut, zullen worden benoemd door het bestuur. 
Zooveel mogelijk zal uit het ressort van elke 
Hulpcentrale een evenredig aantal afgevaardigden 
worden benoemd. 
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De Kiesvereenigingen hebben het recht te voren 
de aandacht van het bestuur op bepaalde per- 

and November- 
soneli te vestigen. 

vergadering der 
roepen van af- Geldmiddelen.  
an  dit reglement. 
ide aan het jaar Art. 20. 
voor de Prov. De - onkosten van de Statenkieskringcentrale 

regeling van de worden gedekt door de jaarlijksche contributies  
eaten  besproken, van de Kiesvereenigingen en door giften. 
et de door het De contributies der Kiesvereenigingen worden 
regelen en heeft door den Penningmeester der Statenkieskring- 
rnrdt de propa- centrale geïnd bij de Penningmeesters der Kies- 

behandeld en vereenigingen en bedragen zooveel maal 5 cent 
vierjaarlijksche als een Kiesvereeniging leden telt. 
van 3 personen  

an  het bestuur Slotbepalingen. 
irende de laatst 
vordt eenzelfde Art. 21.  
I-jarige periode 
ellen behandeld, 

Wijzigingen in dit reglement kunnen worden 

of die door de 
aangebracht op voorstel van het bestuur of één 

J, welke voor- 
of meer der Kiesvereenigingen, met volstrekte 

n worden voor- 
meerderheid van stemmen. 

n te voren, ter 
Desbetreffende voorstellen worden behandeld 

in de vergadering, bedoeld in art. 19 en moeten 
igingen moeten minstens 3 maanden v6r deze vergadering bij 

het Bestuur zijn ingediend, opdat de Kiesver- 
eenigingen tijdig van deze voorstellen kennis 

tralen Convent, kunnen nemen. 
6 van het Partij- 
[oor het bestuur. Art. 22.  
ssor€ van elke 

[afgevaardigden 
Art. 2 en 3 en dit artikel mogen niet ver- 

anderd worden. 



12 

Art. 23. 

Het furigeerend Bestuur blijft in functie, totdat 
het nieuwe Bestuur is gekozen. 

Aldus vastgesteld in de vergadering der Staten 
kieskringcentrale ,,Gouda op 

Na,neno bet Be.jtuw der S/a/eu-
kze/ci'iuigcen Ira/c „Gouda". 

B. OFFRINGA, Voorzi//er. 
ALBs. VAN WIJK, Sec,'c'iai'Z,. 
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