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Dit modelreglement geldt als afdelingsreglement zo-
lang geen ander afdelingsreglement door het partij-
bestuur is goedgekeurd. 
De tekst van een aantal artikelen van het huishou-
delijk reglement van de partij, waarnaar in het mo-
delreglement wordt verwezen, is hierbij gevoegd. 



De afdeling 

Artikel 1. 

Met inachtneming van hetgeen bepaald is in de art. 12 t/m 16 
van de statuten der partij en in de art. 1 t/m 6 van het 
huishoudelijk reglement der partij, vormen de leden, wonende 

in  

gemeente 

de afdeling 

van de Partij van de Arbeid. 

Artikel 2. 

Het is de taak van de afdeling de deelneming van de leden 
aan het werk van de partij te bevorderen. 
Pot die taak behoort voorts 
a. het voeren van de propaganda en de bevordering van de vor-

ming en scholing van de leden, o.m. door middel van ge-
spreksgroepen; 

b. de voorbereiding van de verkiezingen voor de gemeenteraad 
overeenkomstig de in het reglement kandidaatstelling ge-
stelde regels en de organisatie en leiding van de aktie 
voor die verkiezingen; 

c, het bevorderen en onderhouden van het kontakt met de frak-
tie  van de partij in de gemeenteraad, in het bijzonder 
voor wat betreft het jaarlijks door de fraktie uit te 
brengen verslag; 

d. het stellen van kandidaten voor de Provinciale Staten, de 
Eerste en Tweede Kamer en andere vertegenwoordigende li-
chamen en het deelnemen aan verkiezingsakties daarvoor; 

a. het kiezen van een afdelingsbestuur en van afgevaardigden 
voor congres en gewestelijke vergadering en het beoordelen 
van het beleid van de verkozenen; 

f. het behandelen van door het partijbestuur of het geweste-
lijk bestuur aan de afdeling voorgelegde voorstellen en 
het indienen van voorstellen voor congres, partijraad en 

• gewestelijke vergadering; 
g. andere werkzaamheden, die het bereiken van de doelstel-

ling van de Partij van de Arbeid bevorderen. 



De ledenvergadering 

Artikel 3. 

De ledenvergadering vormt het hoogste gezag in de afdeJ 
Deze vergadering wordt tenminste vier keer per jaar doo ut 

bestuur bijeengeroepen. liet bestuur moet binnen een maand een 
ledenvergadering uitschrijven, indien dit door tien percent 
van de leden wordt verlangd in afdelingen, die tot honderd 
leden tellen en indien dit door twintig leden wordt verlangd 
ik afdelingen die mr dan honderd leden tellen. 

Het bestuur 

Artikel 4. 
Het bestuur van de afdeling bestaat uit tenminste drie en ten 
hoogste ,.. leden. Het wordt door de ledenvergadering gekozen 
uit de leden der afdeling. Voorzitter, sekretaris en penning-
meester worden in fanktie gekozen en maken deel uit van het 
dagelijks bestuur. 
De voorzitter van de raadsfractie en een lid van het college 
van burgemeester en wethouders kunnen geen lid zijn van bet 
dagelijks bestuur yam een afdeling. 
In dringende gevallen kan het gewestelijk bestuur hiervan van 
jaar tot jaar aan de afdeling ontheffing verlenen. 

Indien in een afdeling een vrouwenkontakt bestaat., wordt in 
het afdelingsbestuur een lid in funktie gekozen, belast met 
de zorg voor het vrouwenkontakt. 

;'rtikel 5. 
In november of december houdt de afdeling een jaarvergadering. 
dp deze vergadering brengt het bestuur verslag uit over de 
werkzaamheden van de afdeling in  hat  afgelopen verenigings-
jaar. 
Indien in de afdeling een vrouwenkontakt bestaat, omvat dit 
verslag ook de werkzaamheden van het vrouwenkontakt. 
Het bestuur zendt een afschrift van dit verslag aan het par-
tijbestuur en het bestuur van het gewest. 

Artikel 6. 

Het bestuur zorgt, dat de leden tenminste gedurende twee we-
ken de gelegenheid hebben voorstellen, ter behandeling in 
deze vergadering bij het bestuur in te dienen, alsmede kandi-
daten te stellen voor de te vervullen funkties. 

Artikel 7. 
Het bestuur brengt de voorstellen en de namen van de kandida-
ten tenminste zes dagen V66r de vergadering ter kennis van de 
leden. 

Artikel 8. 

Het bestuur treedt op de in art. 5 genoemde vergadering in 
zijn geheel af, doch is terstond herkiesbaar. 



Artikel 9. 

Pij het houden van een  steaming  over zaken en personen wor-
den de bepalingen van art. 54 van het huishoudelijk regle-
ment van de partij in acht genomen. 

Nieuwe leden 

Artikel 10. 

Het bestuur deelt in iedere ledenvergadering mede, welke per-
sonen zich voor het lidmaatschap van de partij hebben aange-
meld. Heeft geen der aanwezige leden bezwaar, dan zijn deze 
personen als lid toegelaten. Heeft 64n der leden bezwaar te-
gen toelating, dan heeft de beslissing over de toelating 
plaats in de volgende ledenvergadering. Daarbij worden de be-
palingen van art. 7 van het huishoudelijk reglement van de 
partij in acht genomen. 

V I ou wen kon t ak t 

Artikel 11. 

Het vrouwenkontakt heeft tot taak te bevorderen, dat de vrou-
welijke leden van de partij deelnemen aan het politieke en 
maatschappelijke leven, zowel in als buiten de partij. 
Het wekt-de vrouwelijke leden op tot deelneming aan het werk 
van de afdeling en bevordert hun vorming en scholing. - 

Artikel 12. 
- 

- 

Indien de vrouwengroep, of - als er geen vrouwengroep be-
staat - vijf of meer vrouwelijke leden van de afdeling dit 
vragen, roept het afdelingsbestuur de vrouwelijke leden van 
de afdeling bijeen en legt hun de vraag voor, of zij de in-
stelling van een vrouwenkontakt wenselijk achten. 
Als die vergadering deze vraag bevestigend beantwoordt, legt 
het bestuur aan de eerstvolgende ledenvergadering een daartoe 
strekkend voorstel voor, overeenkomstig art. 4 van het huis-
houdelijk reglement van de partij. 

Artikel 13. 

Indien in de afdeling een vrouwenkontakt bestaat, roept het - 

afdelingsbestuur ieder jaar in september of oktober alle 
vrouwelijke leden bijeen. In deze vrouwenkontak-tvergadering 
wordt het werk voor het komende jaar besproken, worden verte-
genwoordigsters gekozen in plaatselijke organisaties, waarbij 
het vrouwenkontakt is aangesloten of vertegenwoordigd en wor-
den afgevaardigden verkozen naar de gewestelijke vrouwenverga-
dering en het landelijk congres van het vrouwenkontakt. 
In deze vergaderingen komen tevens aan de orde de verslagen 
van de hiervoor genoemde vertegenwoordigsters en afgevaardig-
den. 
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Tevens kunnen voorstellen en amendementen worden ingediend 
voor de gewestelijke vrouwenvergadering en voor het lande-
lijk congres van het vrouwenkontakt en kandidaten gesteld 
voor het hoofdbestuur van het- vrouwenkontakt en het geweste-
lijk kontaktbestuur, 96n en ander volgens de in het huishou-
delijk reglement van het landelijk vrouwenkontakt te stellen 
regels. 
Indien de omvang van  de werkzaamheden dit nodig maakt, kan 
het afdelingsbestuur besluiten, dat het bestuurslid, dat be-
last is met de zorg voor het vrouwenkontakt wordt bijgestaan 
door een commissie. 

Vrouwen g roep 

Artikel 14. 

Indien in de afdeling een vrouwengroep bestaat, belegt het 
afdelingsbestuur eenmaal per jaar voor- de aanvang van het 
nieuwe werkseizoen een vergadering met het bestuur van de 
vrouwengroep om overleg te plegen over te verrichten aktivi-
teiten en he-t op elkaar afstemmen daarvan. 

Royement 

Artikel 1. 

Een voorstel tot royement van een lid moet op de agenda der 
ledenvergadering zijn aangekondigd. liet bestuur van de afde-
ling moet het betrokken lid tijdig in kennis stellen van dit 
voorstel, van de beweegredenen en van de datum en plaats 
waarop het voorstel in behandeling komt. 
Bij de behandeling van een voorstel tot royement worden de 
bepalingen van art. 8 van het huishoudelijk reglement van de 
partij in acht genomen. 

Contri butieschuld 

Artikel 16. 

Indien een lid, ook na schriftelijke aanmaning in gebreke 
blijft de verschuldigde contributie te voldoen, kan het be-
stuur van de afdeling besluiten hem van de ledenlijst af te 
voeren. Alvorens hiertoe over te gaan stelt het de betrokke-
ne in de gelegenheid binnen drie maanden de achterstand aan 
te zuiveren. - 

Raadsfraktie 

Artikel 17. 

De kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de 
gemeenteraad vindt plaats overeenkomstig de art. 1 i/rn 15 
van het reglementkandidaatstellingvoor de gemeenteraden van 
de partij- 
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a 
Artikel 3. 

De leden der partij, gekozen tot lid van de gemeenteraad, 
vormen de gemeenteraadsfraktie van de Partij van de Arbeid, 
tenzij zij krachtens een door de afdeling genomen besluit 
46n fraktie vormen met leden van een of meer andere partijen. 
De gemeenteraadsfraktie benoemt uit haar midden een voorzit-
ter en een sekretaris. Wie met de fraktie in aanraking wil 
komen, wendt zich tot de sekretaris. 

Artikel 19. 

Jaarlijks brengt de gemeenteraadsfraktie verslag uit van haar 
werkzaamheden in een ledenvergadering van de afdeling. 
Indien de leden van de partij, die gekozen zijn tot lid van 
de gemeenteraad, een fraktie vormen met de leden van andere 
partijen, dragen zij zorg dat deze fraktie jaarlijks verslag 
uitbrengtin een vergadering, waartoe alle leden van de afde-
ling worden uitgenodigd. Bij gebreke van een zodanige verga-
dering brengen de leden van de partij, die tot de fraktie be-
horen, verslag uit aan de ledenvergadering van de afdeling. 

Artikel 20. 

Zo dikwijls het bestuur het nodig oordeelt, wordt het werk 
van de gemeenteraadsfraktie in een vergadering besproken. De 
gemeenteraadsfraktie wordt tot deze vergadering uitgenodigd. 
Indien leden van de partij tezamen met leden van andere par-
tijen een fraktie vormen, worden deze leden van de partij icc 
de vergadering van de afdeling uitgenodigd. 

Geldmiddelen 

Artikel 21 

De inkomsten van de afdeling bestaan uit een door de partij-
raad vast te stellen aandeel in de contributie en uit andere 
baten. In het jaar, waarin verkiezingen voor de gemeenteraad 
plaats hebben, heeft de afdeling, die niet behoort tot een 
gemeentelijke federatie of tot een gewekt, dat slechts één 
gemeente omvat, recht op het overeenkomstig art. 62 van bet 
huishoudelijk reglement van de partij vastgestelde bedrap. 
Indièn in de afdeling een vrouwenkontakt bestaat, worden cie 
kosten daarvan op de begroting van de afdeling gebracht. 
Indien in de afdeling 
a. een jongerenafdeling bestaat; 
In een vrouwengroep bestaat; 
C. of de bekinningsorganisatie aktiviteiten ontwikkelt, 
verleent de afdeling daaraan naar vermogen financiële steun. 



Artikel 22. 

Er is een financi1e cciitrolecornmissie, gekozen door de leden-
vergadering, die tenminste eens per jaar de kas en boeken van de 
penningmeester controleert en daarvan verslag uitbrengt op de 
jaarvergadering. 

Afgevaardigden 

Artikel 23. 

De aanwijzing van afgevaardigden naar het in art. 21 van de 
statuten van de partij bedoelde congres vindt plaats in een 
ledenvergadering. De namen en adressen van de afgevaardigden 
worden tenminste zes weken vóór het congres ter kennis van 
het partijbestuur gebracht. De afgevaardigden naar de gewes-
telijke vergadering worden overeenkomstig art. 14 van het 
huishoudelijk reglement van de partij in de jaarvergadering 
gekozen voor de duur van óén jaar. De jaarvergadering regelt 
tevens de vervanging van de afgevaardigden in geval van ver-
hindering of van een tussentijdse vakature. De afgevaardig-
den vertegenwoordigen de afdeling met blanco mandaat. 

Geschillen 

Artikel 24. 

In alle geschillen, voortvloeiend uit de toepassing van dit 
reglement, neemt het bestuur een voorlopige beslissing, liet 
is verplicht deze beslissing aan de eerstvolgende ledenver-
gadering ter beoordeling voor te leggen. 

Federat[e, gewest 

Artikel 25. 

Als de afdeling deel uitmaakt 
 
van een gemeentelijke federa-

tie  of van eeg gewest, dat  óón  gemeente omvat, heeft het 
reglement van die federatie of dat gewest voorrang boven het 
reglement van de afdeling. 

Goedkeuring reglement 

Artikel 26. 

Op grond van art. 3 van het huishoudelijk reglement van de 
partij, zendt iedere afdeling binnen vier weken na haar op-
richting haar huishoudelijk reglement ter goedkeuring aan 
het partijbestuur toe. Voorzover het reglement afwijkt van 
het modelreglement, is het alleen van kracht na goedkeuring 
door het partijbestuur. Als bewijs daarvan moet een door de 
voorzitter, sekretaris en penningmeester van het partijbe-
stuur getekend exemplaar bij de afdelingssekretaris aanwezig 
zijn. Zolang dit niet het geval is, geldt dit modelreglement. 



IIII!Lti1ejI*U 

De tekst van de voornaamste artikelen van het huishoudelijk 
reglement van de partij, waarnaar in dit modelreglement wordt 
verwezen, staat hieronder. 

Afdelingen 

Artikel 4. 
Het bestuur van de afdeling wordt gekozen uit en door de le-
den van de afdeling. 
Het bestuur van de afdeling brengt ieder jaar, uiterlijk in 
de maand december, aan het partijbestuur een schriftelijk ver-
slag uit over de toestand van de afdeling en de werkzaamheden 
in het afgelopen boekjaar. Van dit verslag zendt het bestuur 
van de afdeling een afschrift aan het bestuur van het gewest, 
waartoe de afdeling behoort. Het bestuur van de afdeling is 
gehouden het partijbestuur alle gevraagde mededelingen te 
doen. 
De vrouwelijke leden van de afdeling kunnen, indien zij dit 
wensen, hetzij een vrouwengroep oprichten, overeenkomstig her 
reglement van het vrouwenkontakt in de Partij van de Arbeid, 
hetzij aan de ledenvergadering van de afdeling voorstellen 
een afdelingsvrouwenkontakt in het leven te roepen, overeen-
komstig het huishoudelijk reglement van de afdeling. 
Voor zover het partijbestuur dit verzoekt, zendt de sekreta-
ns van de afdeling het archief van de afdeling, dat ouder is 
dan vijf jaar, toe aan het partijbestuur. 

Ballotage 

Artikel 7. 
1. Voor de ballotage van leden door de afdeling gelden de 
volgende bepalingen: 

a. In iedere huishoudelijke vergadering van de afdeling deelt 
het bestuur mede wie zich, sinds de vorige vergadering als 
lid van de partij hebben aangemeld. Mocht een der aanwezige 
leden bezwaar hebben tegen toelating van een der genoemden, 
dan wordt de beslissing over de toelating van de betrokkene 
genomen in een volgende vergadering van de afdeling; 

P. Deze volgende huishoudelijke vergadering wordt gehouden 
uiterlijk zestig dagen na die waarin tot ballotage werd be-
sloten. In de oproep voor deze vergadering wordt vermeld dat 
ballotage zal plaatsvinden, terwijl de betrokkene daarvan be-
richt ontvangt; 

c. Indien uiterlijk zestig dagen na de datum waarop tot hal-
lotage werd besloten, geen beslisstng is genomen door he 
huishoudelijke vergadering van de afdeilng, kfurdt geavhi dal 
de betrokkene lot, het lidmaatschap van de partij loeoelatea; 



d. Ingeval van afwijzing als lid stelt het bestuur van de 
afdeling de betrokkene per aangetekende brief op de hoogte 
van de reden van de afwijzing, van de mogelijkheid van be-
roep op hei partijbestuur en van de termijn waaraan dit be-
roep is gebonden. Een afschrift van de brief wordt tegelij-
kertijd aan het partijbestuur gezonden; 

e. Hei beroep moet worden ingesteld uiterlijk dertig dagen 
na ontvangst van de brief waarin de afwijzing ter kennis 
van de betrokkene wordt gebracht; 

f. Het partijbestuur neemt een beslissing uiterlijk zestig 
dagen nadat het beroep is ingesteld. Eet kan deze termijn 
met ten hoogste zestig dagen verlengen, indien het beroep 
in behandeling is, naar nog geen definitieve beslissing kon 
worden genomef. 
Indien de verlenging van de termijn is verlopen en nog geen 
beslissing is genomen, wordt de betrokkene geacht tot het 
lidmaatschap van de partij te zijn toegelaten; 

g. Het partijbestuur deelt zijn beslissing mede aan de be-
trokkene en aan het bestuur van de afdeling waar de betrok-
kene zich als lid heeft aangemeld. 

2. Voor ballotage door het partijbestuur gelden de volgende 
bepalingen: 

a. In iedere vergadering van het partijbestuur deelt de 
ekretaris mede wie zich sinds de vorige vergadering als 
algemeen lid hebben aangemeld. Indien een der aanwezige le-
den van het partijbestuur bezwaar heeft tegen toelating van 
een der genoemden, wordt binnen zestig dagen over diens toe-
lating als lid beslist; 

b. De betrokkene ontvangt bericht dat tot ballotage is be-
sloten; 

C. Indien niet binnen zestig dagen is beslist, wordt geacht 
dat de betrokkene tot het lidmaatschap van de partij is toe-
gelaten; 

d. Ingeval van afwijzing als lid stelt het partijbestuur de 
betrokkene per aangetekende brief op de hoogte van de reden 
van de afwijzing, van de mogelijkheid van beroep op de par-
tijraaden van de termijn waaraan dit beroep is gebonden; 

e. Het beroep moet worden ingesteld uiterlijk dertig dagen 
na ontvangst van de brief waarin de afwijzing ter kennis van 
de betrokkene is gebracht; 

f. De partijraad beslist in zijn eerstvolgende vergadering 
over het beroep. Indien hij het nodig acht de betrokkene te 
horen of nadere inlichtingen in te winnen, wordt de beslis-
sing tot de volgende vergadering uitgesteld. 
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Indien in deze vergadering geen beslissing wordt genomen, 
wordt de betrokkene geacht tot het lidmaatschap te zijn toe-
gelaten; 

g. Het partijbestuur deelt de beslissing van de partijraad 
mede aan de betrokkene. 

Artikel 8, 

1. Voor royement door de afdeling gelden de volgende bepa-
lingen: 

a. Een voorstel tot royement moet op de agenda van de huis-
houdelijke vergadering van de afdeling zijn aangekondigd. 
Het bestuur van de afdeling moet het betrokken lid tijdig 
in kennis stellen van dit voorstel, van de beweegredenen en 
van de datum en plaats waarop het voorstel in behandeling 
komt; 

b. De huishoudelijke vergadering kan bij ieder voorstel tot 
royement besluiten een commissie van onderzoek in te stellen, 
bestaande uit leden van de partij. Zij moet daartoe overgaan, 
indien het door het betrokken lid wordt gevraagd; 

c. Voor-deze commissie wordt egn lid aangewezen door de huis-
houdelijke vergadering en 46n door het betrokken lid. Deze 
commissieleden wijzen tezamen het derde lid van de commissie 
aan. De aanwijzing van de leden der commissie moet geschieden 
uiterlijk dertig dagen na de datum waarop de huishoudelijke 
vergadering werd gehouden, waarin tot instelling van de com-
missie werd besloten; 

d. De commissie brengt binnen twee maanden na de aanwijzing 
een schriftelijk verslag uit van haar bevindingen en legt dit 
voor aan de huishoudelijke vergadering van de afdeling. Deze 
huishoudelijke vergadering neemt een beslissing over het voor-
stel tot royement. Over een voorstel tot royement wordt 
schriftelijk met gesloten briefjes gestemd; 

e. Na de beslissing van de huishoudelijke vergadering van de 
afdeling wordt het verslag van de commissie van onderzoek on-
verwijld aan het partijbestuur gezonden; 

f. Ingeval tot royement is besloten stelt het bestuur van de 
afdeling de betrokkene bij aangetekende brief op de hoogte 
van het royement, van de mogelijkheid van beroep op het par-
tijbestuur en van de termijn waarbinnen dit beroep moet wor-
den ingesteld; 

g. liet beroep moet worden ingesteld uiterlijk dertig dagen 
na ontvangst van de brief, waarin het royement ter kennis van 
de betrokkene is gebracht;  
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h. Het partijbestuur neemt uiterlijk dertig dagen nadat het 
1er0ep is ingesteld een bindende beslissing. Zolang over het 
royement geen uitspraak is gedaan door het partijbestuur, kan 
de betrokkene geen gebruik van zijn ledenrechten maken; 

2. Voor het royement door het partijbestuur gelden de volgen-
de bepalingen: 

a. Indien het partijbestuur besluit royement van een lid in 
overweging te nemen, wordt dit lid in de gelegenheid gesteld 
door tenminste drie leden van het partijbestuur te worden ge-
hoord; 

b. Indien het lid dit wenst, wordt een commissie van onder-
zoek ingesteld, bestaande uit leden van de partij, waarvan 
een lid door het partijbestuur en een lid door het betrokken 
lid wordt aangewezen. Deze commissieleden wijzen tezamen het 
derde lid van de commissie aan. Deze aanwijzing dient te ge-
schieden uiterlijk dertig dagen nadat het lid het verzoek tot 
instelling van de commissie heeft gedaan; 

c. De commissie brengt binnen twee maanden na de aanwijzing 
schriftelijk verslag uit van haar bevindingen aan het partij-
bestuur; 

d. Het partijbestuur beslist binnen n maand nadat het lid 
is gehoord, of, ingeval een commissie van onderzoek is inge-
steld, nadat de commissie verslag heeft uitgebracht; 

e. Het partijbestuur stelt het betrokken lid bij aangetekende 
brief op de hoogte van zijn beslissing. Ingeval tot royement 
is besloten, worden hem tevens de mogelijkheid van beroep op 
de partijraad en de termijn waarbinnen dit beroep moet worden 
ingediend medegedeeld; 
I. Het beroep moet worden ingesteli uiterlijk dertig dagen na 
ontvangst van de brief waarbij het royement ter kennis van 
betrokkene is gebracht; 

E. be partijraad neemt over het beroep in zijn eerstvolgende 
vergadering een bindende beslissing. Zolang over het roye-
ment geen uitspraak is gedaan door de partijraad, kan de be-
trokkebie geen gebruik van zijn ledenrechten maken. 

De wij ze van stemmen 

Artikel 54 
Overal waar in de partij door stemming beslissingen worden ge- 
nomen, gelden de volgende bepalingen: 
1. Over voorstellen van orde wordt bij handopsteken gestemd. 
Over zaken wordt bij handopsteken gestemd, tenzij blijkt, dat 
4n-vierde deel der aanweziwen schriftelijke stemming verlangt. 
0ver personen wordt schriftelijk gestemd. 
2. bij stemmin,-  over voorstellen van orde en over zaken beslist 
de eenvowOine meerderheid van de uitmebrachte geldige steamen. 
Di anco stemmen :I,jn s temrrien van onwaarde 
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. Bij een ijk aantal stemmen voor en tegen een voorstel 
van orde of ,j beslissing over zaken wordt een voorstel ge-
acht te zijn verworpen. 

. Bij stemming over personen Beslist de volstrekte meerder-
heid, van de uitgebrachte geldige stemmen, zijnde meer dan de 
helft der uitgebrachte geldige stemmen. 
Wanneer hij eerste stemming over personen niet het vereiste 
aantal kandidaten de vol-strekte meerderheid der geldig uit-
gebrachte stemmen heeft verkregen, vindt een herstemming 
plaats tussen diegenen van de niet-gekozenen, die de meeste 
stemmen op zich hebben verenigd en wel, zo mogelijk, tussen 
bet dubbeltal van het aantal personen dat gekozen moet worden. 

. Bij herstemming zijn diegenen gekozen, die de meeste stem-
men op zich verenigen. Bij gelijk aantal stemmen beslist het 
lot. 

6. Wanneer bij stemming over personen meer personen de vol-
strekte meerderheid der geldige stemmen op zich verenigen, 
dan voor het aantal beschikbare plaatsen gekozen kunnen wor-
den, zijn diegenen gekozen, die het hoogste aantal stemmen op 
zich hebben verenigd. 

. Van onwaarde is het stembiljet waarop meer namen van kan-
kidaten zijn vermeld, dan plaatsen te vervullen zijn, alsmede 
het stembiljet waarop geen naam van een kandidaat is vermeld. 
In geval Van  twijfel beslist de vergadering, waarin de stem-
ming plaatsvindt, over de geldigheid van het stembiljet. 

8. Bij stemmingen over voorstellen van orde en over zaken 
wordt eerst gestemd over sub-amendementen, dan •over amende-
menten, daarna over het voorstel. Een sub-amendement en amen-
demnt van de verste strekking heeft voorrang hij de stemming. 
iBtj geschil hierover beslist de vergadering. De vergadering 
kan besluiten over onderdelen van een voorstel (amendement, 
sub-amendement) een afzonderlijke stemming te houden. De ver-
gadering kan besluiten dat amendementen en sub-amendementen 
door het aanbrengen van andere wijzigingen als vervallen 
moeten worden beschouwd. 

Spaarregeling voor de afdelingen 

Artikel 62 

De spaarregeling dient ter financiering van de aktie voor de 
gemeenteraadsverkiezingen van de partij. Waar in dit artikel 
over afdelingen wordt gesproken, heeft dit ook betrekking op 
gemeenteBijke federaties en gewesten die én gemeente omvat-
ten. 
Be partijraad bepaalt welk percentage van de bruto-contribu-
tie-opbrengst van de leden van de afdelingen bestemd is als 
bijdrage in de spaarregeling. Het partijbestuur is belast met 
het beheer van de financiën. 

13. 



Het toezicht en de codtrole geschieden overeenkomstig artikel 
van de statuten en artikel 60 van het huishoudelijk regle-

ment. Van het voor de afdelingen gespaarde bedrag wordt aan-
tekening gehouden op de rekening, die de afdeling Pij het par-
tijbestuur heeft 
-en minste zes weken voordat de verkiezingen voor de gemeente-
raad in de gemeente, waarin Je afdeling gelegen is, worden 
:ehouden, heeft de afdeling recht op terugbetaling van het 
tot en met 30 september gespaarde bedrag. Terugbetaling kan 
geschieden in contanten rechtstreeks aan het afdelingsbestuur, 
cl' door middel van verrekening via de rekening van de afde-
lint. 1e terugbetaling van spaarbedragen geschiedt op grond 
van de ontvangen contributies. 

14 



TOELICHTING BIJ HET NIEUWE MODELREGLEMENT VOOR DE AFDELINGEN. 

In oktober 1969 is een nieuw huishoudelijk reglement van de 
partij in werking getreden. Het modelreglement voor de afde-
lingen moet voor 1 oktober 1970 hierbij worden aangepast.  
II  treft het hierbij aan. 

Als u tot nog toe met het oude modelreglement werkte, treedt 
het nieuwe daarvoor automatisch in de plaats. 
Als u een eigen reglement had, dat afweek van het model, en 
door het partijbestuur was goedgekeurd, zult u dienen na te 
gaan, of dat reglement nergens in strijd is met het in 
oktober 1969 ingevoerde huishoudelijke reglement van de par- 
tij, of lacunes vertoont. In dat geval moet het uiteraard 
aanpassen. Wij adviseren u daarnaast om uw reglement te ver-
gelijken met het nieuwe modelreglement  ore  na te gaan of dat 
model vernieuwingen inhoudt, die ook voor uw afdeling verbe-
teringen zijn. Wij denken hierbij o.m. aan de gecombineerde 
bestuursvergadering met de vrouwengroep als die er is of de 
regeling van het vrouwenkontakt, als dat wordt opgericht. 
Het gewijzigde reglement moet dan weer door het partijbe-
stuur worden goedgekeurd. 

tiprirerkingen bij het modelreglement. 

In artikel 1 

vult u de naam van uw gemeente in. 

Artikel 4 
De oude bepaling, dat het bestuur van de vrouwengroep of van 
de jongerengroep een gedelegeerde in het afdelingsbestuur 
aanwees, is vervallen. Dat betekent niet, dat het niet nut-
tig is om iemand uit de vrouwen- of de jongerengroep in het 
afdelingsbestuur te hebben, maar die zal dan gewoon door de 
ledenvergadering gekozen moeten worden. Het aftredende be-
stuur kan in overleg met de vrouwengroep of de jongerengroep 
een kandidaat voorstellen, maar de vrouwen of jongeren kun-
nen ook zelf een kandidaat stellen, zoals in artikel 6 is 
aangegeven. 

Artikel 6 - artikel 7 
De strekking van deze artikelen is, dat u tijdin aan de le-
den laat weten, wanneer de jaarvergadering is en dat zij 
daarvoor voorstellen en kandidaten kunnen indienen. 
Die kandidaten en voorstellen moeten dan minstens een week 
van te voren bij de leden bekend zijn. 



Er bereiken ons wel eens klachten, dat konvokaties voor ver-
gaderingen pas een of twee dagen van te voren bij de leden 
arriveren; het lijkt ons dat dit toch wel minstens een week 

10 dagen moet zijn. 

Artikel 10 

Dit is de z.g. ballotage. In veel afdelingen is het voorle-
zen van namen van nieuwe leden in onbruik geraakt. Dit 
blijkt bier en daar moeilijkheden te hebben veroorzaakt 
wanneer er ineens veel nieuwe leden kwamen opdagen bij ver-
gaderingen waar de kandidatenlijsten voor de gemeenteraad 
werden vastgesteld. Het leek dan op een invasie. 
hij raden u aan het voorlezen van de namen in ere te her-
stellen en er dan tevens een woord van welkom aan te verbin-
den. Dat is meteen een aansporing voor de leden om zelf eens 
ron te kijken naar nieuwe leden. 
kocht er iemand bezwaar maken tegen iemands toelating als 
lid dan moet verder gewerkt worden volgens art. 7 van het 
huishoudelijk reglement, dat achter het modelreglement is 
afgedrukt. Het is niet voldoende als iemand alleen maar zegt 
dkt hij bezwaar heeft; hij moet aangeven wat voor bezwaar 

heeft. 

rti1:el 11 - artikel 15 

Ip het ogenblik zijn dit artikelen die nog maar voor een 
klein aantal afdelingen van belang zijn. In de meeste afde-
lingen bestaat nl. hetzij deen vrouwenwerk, hetzij de vrou-
wengroep die wij van oudsher kennen. 
In de i4ededelingen van november 1969 hebben wij u uiteen-
gezet, wat er met het vrouwenkontakt bedoeld wordt: i.p.v. 
een afzonderlijke organisatie (vrouwengroepi wordt het 
vrouwenwerk een onderdeel van het afdelingswerk, dat onder 
de verantwoordelijkheid van het afdelingsbestuur plaats 
vindt. De leiding berust bij een lid van het afdelingsbe-
stuur, dat daartoe speciaal door de afdelingsvergadering is 
gekozen (zie art. 4). 
Als 5 vrouwelijke leden met het idee komen om zon vrouwen-
kontakt te organiseren of als de vrouwengroep er de voor-
keur aan geeft op deze nieuwe vorm over te stappen, moet 
het afdelingsbestuur alle vrouwelijke leden bij elkaar roe-
pen om hun deze vraag voor te leggen. Als de meerderheid er 
voor is, legt het afdelingsbestuur aan de ledenvergadering 
het voorstel voor. Als de ledenvergadering het voorstel 
aanneemt, moet er een lid van het afdelingsbestuur met die 
taak belast worden of moet daar voor een nieuw lid in het 
bestuur gekozen worden, 
dTat zo?n vrouwenkontakt gaat doen, hangt af van de plaatse-
lijke omstandigheden. 



Als er in uw plaats samenwerkingsorganen van vrouwenvereni-
gingen zijn, zal het vrouwenkontakt daar zijn partij in mee 
blazen. Omdat veel vrouwen zich op andere tijden (ochtend, 
middag) vrij kunnen maken dan mannen en omdat zij in onder-
werpen geinteresseerd zijn, die mannen minder belang in boe-
zemen, is het nuttig vrouwendiskussieklubs te organiseren. 
Als er in uw afdeling een gespreksgroep is, is samenwerking 
natuurlijk zeer gewenst. Via het vrouwenkontakt kunnen de 
vrouwelijke leden betrokken worden bij het propagandawerk 
voor verkiezingen, bij akties ten behoeve van de Evert  
Vermeer  Stichting  ens.  Het hangt van de omvang van het werk 
af en van de mate waarin het in het algemene afdelingswerk 
wordt ingepast, of het afdelingsbestuur het nodig vindt het 
bestuurslid, dat de zorg voor het vrouwenwerk heeft, te doen 
bijstaan door een commissie. 

Artikel 14 

Als er een vrouwengroep is, heeft deze een eigen, door de 
vrouwelijke leden gekozen bestuur. Om te zorgen dat de afde-
ling en de vrouwengroep goed samenwerken, is het erg gewenst, 
dat ze bij het begin van het seizoen hun plannen op elkaar 
afstemmen. Of u die vergadering in juli, augustus of septem-
ber houdt, kunt u zelf het beste beslissen. 

Artikel 15 

Royement is niet iets, waar een afdeling zo gemakkelijk toe 
zal besluiten. Alleen als een lid zo handelt en blijft han-
delen dat de belangen van de afdeling of de partij daardoor 
ernstig geschaad worden, is er reden om royement in overwe-
ging te nemen. Het verdient aanbeveling om in zo'n geval 
overleg te plegen met uw gewestelijke bestuur. 

Artikel 16 

Wanneer een lid betaalt met een accept-giro, krijgt hij - 
bij wanbetaling - een aanmaning. Voldoet hij deze niet en 
blijft hij ook in gebreke de contributie voor bet daarop 
volgende kwartaal te voldoen, dan krijgt uw afdelingspen-
ningmeester een achterstandskwitantie ter inning. Als het 
lid dan alsnog bereid is te betalen, kan hij dat, als hij 
wil, over 3 maanden spreiden. Als hij weigert te betalen, 
kan dat als bedanken als lid worden beschouwd en moet hij 
worden afgevoerd. (mutatieformulier + terugzending onbetaal-
de kwitantie' • 

Artikel 19 - artikel 20 

Het blijkt, dat niet in alle afdelingen de hand gehouden 
wordt aan het voorschrift, dat ggris per jaar de raadsfraktie 
verslag uitbrengt aan de leden. 



Het is n van de beste manieren om de leden hij het poli-
tieke werk van de partij te betrekken. Doet u het dus vooral! 

Artikel 21 

Hel ligt in de bedoeling, dat u eens per kwartaal een afreke-
ning krijgt van enerzijds uw aandeel in de door ons over de 
giro geïnde contributie, anderzijds de door u per kwitantie 
geïnde contributie. 
Het vrouwenkontakt, als dat bestaat, wordt uit de afdelings-
begrotin, gefinancierd. De afdelingspenningmeester heeft 
over die uitgaven de zelfde zeggenschap als over de rest van 
de financiën. 
Be vrouwengroep, de jongerengroep en de hezinningsorganisa-
tie hebben recht op een bijdrage naar vermogen uit de afde-
lingskas. De penningmeester kan de eis stellen, dat hem een 
begroting wordt overgelegd. Hoe groot die bijdrage moet zijn, 
hangt van de plaatselijke omstandigheden af. 

Artikel 22 

De eis van een financiPle controlecommissie of kascommissie 
is niet een kwestie van wantrouwen tegen een penningmeester, 
maar een gewone zakelijke regel. De meeste penningmeesters 
stellen het op prijs, dat ze niet in hun eentje de verant-
woordelijkheid dragen, maar dat jaarlijks de kascommissie 
kas en boeken goedkeurt, 

Ilijvoegsel 

Hierin zijn de artikelen uit het huishoudelijk reglement van 
de partij opgenomen, die in het modelreglement worden ver-
meld. 
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