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Artikel 1.
Er bestaat in de gem. Ulrum een Centrale Antirevolutionaire Kiesvereeniging onder de zinspreuk:
,,Met God voor Nederland en Oranje". Haar grondslag is het Program van beginselen der Antirevolutionaire
Partij, onder eerbiediging van de besluiten der Deputatenvergadering.
Art. 2.
Doel der Kiesvereeniging is:
a. kennis aangaande de Antirevolutionaire beginselen te verspreiden;
b. hen, die deze beginselen reeds belijden, tot eendrachtige samenwerking te brengen;
c. bij de verkiezingen, als anderszins leiding te geven
aan de staatkundige handelingen en de behartiging der
gemeentebelangen.
Art, 3.
Bij de Centrale Kiesvereeniging zijn aangesloten de
plaatselijke Antirevolutionaire Kiesvereenigingen te Ulrum,
Houwerzijl en Zoutkamp.
Elk lid van de plaatselijke Kiesvereeniging is tevens
lid van de Centrale Kiesvereeniging en heeft stemrecht
op de vergadering der Centrale Kiesvereeniging.

Art. 4.
Het Bestuur der Centrale Kiesvereeniging wordt gevormd door de Besturen der plaatselijke Kiesvereenigingen.

De leden van het Bestuur benoemen uit hun midden
een Voorzitter, een Vice-Voorzitter, een Secretaris en
een Penningmeester.
Art, 5.
De Centrale Kiesvereeniging ontvangt de gelden, die
ze noodig heeft, van de plaatselijke Kiesvereenigingen.
Elke Kiesvereeniging betaalt jaarlijks zooveel maal 5
cent, als het aantal harer leden bedraagt.
Bij een mogelijk tekort in de kas der Centrale Kiesvereeniging, wordt dit omgeslagen over de plaatselijke
Kiesvereenigingen naar het ledental.
Art. 6.
Vergaderingen der Vereeniging worden gehouden,
zoo dikwijls de Voorzitter of het Bestuur dat noodig
acht, of tien leden dit schriftelijk, met opgaaf van redenen, verzoeken, of dit reglement hiertoe verplicht.
Verplicht is het houden eener vergadering:
Ie. Eénmaal 's jaars en wel in Februari met het
oog op rekening en verantwoording van den Penningm.
2e. Zoo dikwijls een verkiezing aanstaande is voor
de Gemeenteraad of de Provinciale Staten.
Deze vergaderingen worden beurtelings gehouden te
Ulrum, Houwerzijl en Zoutkamp.
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Art. 7.
Het Bestuur draagt zorg steeds een lijst in gereedheid
te hebben van de kiezers, die bereid zijn de in te
leveren candidatenlijst te onderteekenen.
Art. 8.
Bij verkiezingen van de Gemeenteraad verschaft de
Centrale Kiesvereen. zich, alvorens iemand te candideeren de zekerheid, dat hij instemt met het program, dat
telkenmale door het Bestuur, onder goedkeuring van
de vergadering der Centrale Kiesvereen., met het oog
op de Gemeenteraadsverkiezing zal worden vastgesteld.
Alvorens tot de officieele candidaatstelling over te
gaan wordt door de plaatselijke Kiesvereenigingen te
Ulrum Houwerzijl en Zoutkamp elk eerst een groslijst
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opgemaakt, bevattende twee maal zooveel namen als
verwacht wordt, dat leden onzer Antirevolutionaire
partij zullen gekozen worden in de Gemeenteraad,
Het Bestuur der Centrale Kiesvereeniging geeft tijdig
inlichtingen aan de plaatselijke Kiesvereenigingen, hoeveel zetels, naar evenredige vertegenwoordiging door
onze partij kunnen worden ingenomen.
De personen van de groslijsten worden op de vergadering van de Centrale Kiesvereen, besproken, waarna
wordt overgegaan tot het kiezen van candidaten uit die
groslijsten. Deze candidatenlijst dient tweemaal zooveel
candidaten te tellen, als verwacht wordt, dat leden onzer
Antirevolutionaire partij zullen gekozen worden in de
Gemeenteraad.
Nadat deze verkiezing heeft plaats gehad, wordt door
achtereenvolgende stemmingen beslist over de volgorde
der candidaten op de candidatenlijst, met dien verstande,
dat hij, die bij de eerste stemming het grootste aantal
stemmen op zich vereenigd heeft, als nummer één; hij,
die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen behaalt, als nummer twee op de candidatenlijst
wordt geplaatst en zoo vervolgens.
In onvoorziene gevallen beslist het Bestuur over de
volgorde der candidaten op de candidatenlijst.
Bij verkiezingen van leden der Provinciale Staten
wordt door de Centrale Kiesvereeniging uit de door de
drie plaatselijke Kiesvereenigingen genoemde namen
voor de op te maken groslijst, gekozen een gelijk aantal, als door elk der drie plaatselijke Kiesvereenigingen
genoemd werd. De uitslag dezer verkiezing wordt ter
kennis gebracht van de Besturen der plaatselijke Kiesvereenigingen. Deze verstrekken opgave dier namen
aan den Secretaris der Provinciale Centr. Kiesvereen,
Art. 9,
De stemming over personen geschiedt schriftelijk,
tenzij de vergadering anders beslisse.
Art. 10.
Voor de verschillende plaatselijke Kiesvereenigingen
wordt een huishoudelijk reglement opgesteld

Art. 11.
Voorstellen tot wijziging van dit reglement of van
het reglement der plaatselijke Kiesvereen. kunnen niet
in behandeling komen, tenzij ze door het Bestuur van
de Centrale Kiesvereeniging worden vastgesteld of door
één der plaatselijke Kiesvereenigingen minstens een
maand vóór de vergadering bij het Bestuur der Centrale Kiesvereeniging zijn ingezonden. Deze voorstellen
dienen, om in behandeling te komen, tijdig aan elke plaatselijke Kiesvereen. ter beoordeeling te zijn toegezonden.
Alle wijzigingen van het reglement kunnen niet anders aangebracht worden, dan met twee-derde van het
aantal uitgebrachte stemmen op de vergadering der
Centrale Kiesvereeniging.
In gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het Bestuur.

Art. 13.
Art. 1 en dit artikel mogen niet gewijzigd of weggelaten worden.
Aldus laatst vastgesteld op de vergadering der
Centrale Kiesvereen. te Ulrum den 16 Maart 1933.
Het Bestuur:
J. RIETEMA, Voorz.
G BRAAKSMA Vice-Voorz
K. DE VRIES, Secr.
H. MULDER, Penningm.
B. VOLBEDA.
M. DOUMA.
S. v. d. VEEN.
E. BOERSEMA.
B. BUIKEMA.
C. HUIZINGA.
T. HOEKSEMA.
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