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Art. 1. Met inachtneming van hetgeen bepaald is in de 
artikelen 12 tot en met 16 van de Statuten der Partij en in de 
artikelen 1 tot en met 9 van het Huishoudelijk Reglement der 
Partij, vormen de leden wonende in ..................gemeente 

...de afd . ............... van de Partij van de Arbeid. 

Art. 2. Het bestuur van de afd. bestaat uit tenminste £-
y' tgi1out-0 leden. Het wordt door de ledenvergadering geko-

zen uit de leden der afdeling. 
Het wijst één zijner leden aan als vertegenwoordiger in het 
bestuur van de plaatselijke groep van de Vrouwenbond van 
de Partij. 
Voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie 
gekozen en vormen het dagelijks bestuur. 

Art. 3. De ledenvergadering vormt het hoogste gezag in de 
afdeling. Deze vergadering wordt tenminste 6 keer per jaar 
door het bestuur bijeengeroepen. Het bestuur moet een leden-
vergadering uitschrijven, indien dit door 10 6,4  van de leden 
wordt verlangd, in aMel-tngen-die-•tet -100 led-tellen en i'dte 
dit door20 _.en- wordt verlangd in afde -ge- di-e--meer--~ 

Art. 4. Het bestuur doet in de maand Januari verslag van de 
verrichtingen der afdeling over het afgelopen kalenderjaar aan 
de ledenvergadering. Het zendt een afschrift van dit verslag 
aan het Partijbestuur en het Gewestelijk bestuur. 

Art. 5. Het bestuur draagt zorg dat de leden tenminste gedu-
rende twee weken voor deze vergadering de gelegenheid heb-
ben voorstellen ter behandeling in deze vergadering bij het 
bestuur in te dienen, alsmede de candidaten te stellen voor de 
te vervullen functies. 

Art. 6. Het bestuur brengt de voorstellen en de namen van de 
candidaten tenminste drie dagen voor de vergadering ter ken-
nis van de leden. 

Art. 7. Het treedt op de in art. 4 bedoelde vergadering in zijn 
geheel af, doch is terstond herkiesbaar. 

Art. 8. Over personen wordt schriutelijk gestemd. Bij eerste 
stemming over personen beslist de volstrekte meerderheid der 
geldig uitgebrachte stemmen. Wanneer bij eerste stemming 
over personen niet het vereIste aantal de volstrekte meerder-
held der geldig uitgobrachte stemmen heeft verkregen, dan 
heeft een herstemming plaats tussen diegenen van de niet-
gekozenen, die cie meeste stemmen op zich hebben verenigd 
en wel, zo mogelijk, tussen het dubbeltal van het aantal per-
sonen dat gekozen moet worden. 



Art. 9. Bij herstemming zijn zij gekozen, die de meeste stem-
men op zich verenigden, bij gelijk aantal stemmen is de oudste 
in jaren gekozen. 
Indien bij eerste stemming over personen, meer candidaten 
de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen 
hebben verkregen dan er vacante plaatsen te vervullen zijn, 
dan zijn diegenen gekozen die de hoogste aantallen stemmen 
op zich verenigden. 

Art. 10. Over zaken wordt bij handopsteken gestemd. Bij 
staking van stemmen wordt een voorstel geacht te zijn ver-
worpen. 
Hoofdelijke stemming over zaken kan door het bestuur of ten-
minste 10 % der aanwezige leden worden verlangd. 

Art. 11. Het bestuur deelt in iedere ledenvergadering mede, 
welke personen zich voor het lidmaatschap van de Partij heb-
ben aangemeld. Heeft geen der aanwezige leden bezwaar, dan 
zijn deze personen als lid toegelaten. 
Heeft één der leden bezwaren tegen toelating, dan heeft de 
beslissing over de toelating plaats in de volgende ledenverga-
dering. 
Op do oproep voor deze vergadering wordt vermeld, dat ballo-
tage zal plaats hebben, terwijl degene over wie ballotage zal 
plaats hebben, daarvan bericht wordt gezonden. 
Bij deballotage staat beroep open op het Partijbestuur, krach-
tens art. 8 van de Statuten van de Partij. 
Het bestuur is gehouden het afgewezen lid hiervan op de 
hoogte te stellen. 

Art. .12. Een voorstel tot royement van een lid moet op de 
agenda der ledenvergadering aangekondigd staan. 
Het lid moet door het bestuur van dit voorstel en van de datum 
van behandeling tijdig schriftelijk in kennis worden gesteld. 
De ledenvergadering kan bij ieder voorstel tot royement, be-
sluiten een commissie van onderzoek in te stellen. Zij moet 
daartoe overgaan, indien dit door het tot royement voorgedra-
gen lid wordt verlangd. 
Over een voorstel tot royement wordt schriftelijk gestemd. 
Degene die geroyeerd  is, heeft beroep op het Partijbestuur, 
welks uitspraak beslissend is. Het beroep moet binnen een 
maand na de datum waarop het royement wordt uitgesproken, 
bij het Partijbestuur zijn ingediend. Het bestuur is gehouden 
onder de aandacht van degene die geroyeerd is te brengen, 
dat beroep op het Partijbestuur mogelijk is en aan welke ter-
mijn dit beroep is gebonden. Hangende het beroep is het be-
trokken lid geschorst in de uitoefening van zijn rechten als 
lid van de Partij. 

Art. 13. Het bestuur kan een lid dat meer dan drie maanden 
contributieschuld heeft van de ledenlijst afvoeren. 

3 



Het geeft het betrokken lid tijdig kennis van zijn voornemen. 
Is een lid afgevoerd dan kan inschrijving alleen plaats hebben, 
indien de achterstallige contributie is betaald. Het lid treedt 
dan direct in de volle rechten van zijn lidmaatschap. 

Art. 14. De candidaatstelling voor de verkiezing van leden van de 
gemeenteraad vindt plaats overeenkomstig de artikelen 47 tot 
en met 52 van het Verkiezingsregienient van de Partij. 

Art. 15. De leden der Partij, gekozen tot lid van de Gemeente-
raad, vormen gemeenteraadsfracties van de Partij van de 
Arbeid. 
Elke gemeenteraadsfractie benoemt uit haar midden een 
secretaris, tot wie  alien  zich wenden, die met de fractie in 
aanraking wensen te komen. 

Art. 16. Jaarlijks brengt de gemeenteraadsfractie verslag uit 
van haar werkzaamheden aan de in art. 4 bedoelde vergadering. 

Art. 17. Zo dikwijls het bestuur het nodig oordeelt, wordt het 
werk van de gemeenteraadsfractie in een vergadering bespro-
ken, tot welke vergadering de gemeenteraadsfractie wordt uit-
genodigd. 

Art. 18. De inkomsten van de afdeling bestaan uit een, door 
het Congres vast te stellen, percentage van de contributie en 
uit andere baten. 

Art. 19. Er is een financiële contrôle-commissie, gekozen door 
de ledenvergadering, die eens per drie maanden kas en boeken 
van de penningmeester controleert en van zijn bevindingen 
verslag uitbrengt aan de eerstvolgende ledenvergadering. 

Art. 20. De aanwijzing van afgevaardigden naar het in art. 20 
van de Statuten der Partij bedoelde congres vindt plaats in 
een ledenvergadering, die gehouden wordt tenminste twee 
weken voor het Congres. 
De afgevaardigde vertegenwoordigt de afdeling met blanco 
mandaat. 
De aanwijzing van afgevaardigden naar de Gewestelijke ver-
gadering vindt op overeenkomstige wijze plaats. 

Art. 21. In alle geschillen, voortvloeiend uit de toepassing van 
dit reglement, neemt het bestuur een voorlopige beslissing. 
Het is gehouden deze beslissing aan de eerstvolgende ledenver-
gadering ter beoordeling voor te leggen. 
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Art. 22. Dit reglement, evenals eventuele wijzigingen, behoeft 
de goedkeuring van het Partijbestuur, welke is verleend bij 
besluit van dit bestuur van ........................... 
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