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BEGINSELVERKLARING 

De vereniging Jonge Democraten stelt zich als vrijzinnig demo-
cratische jongerenorganisatie ten doel bij te dragen tot de in-
dividu€le ontplooiing van alle mensen. Zij richt zich hierbij 
vooral op jongeren. 

Bert ontplooiing moet geschieden in vrijheid en verantwoorde- 
iijkced , naar eigen inzicht en overtuiging in solidariteit 
mrt: de medesens en zonder politieke -, sociale - en economische 
dioctteiatie van anderen. De verscheidenheid van mensen en os-
vattingen Is een positief te waarderen goed. 

De cntaukelijkheid voor  doze  verscheidenheid  vomit  de bron van 
het zaatschappelilk denken van de Jonge Democraten. De  JD  kiest 
voor een open Sri pragmatische aanpak van probleaen, 

De  JD  streeft naar een radikale democratisering van de maat-
schappij , opdat de principiele gelijkwaardigheid van alle icon-
een, irdividue.le vrijheid, onderlinge solidariteit en rechts-

zo goed mogelijk gegarandeerd worden. 

I'oeessd r200a dC 2 4LV op 11 no ,iiip 1934 fe 



- -STATUTEI, - -. 

Artikel 1.  

1. De vernt ging draagt de naam JOUGS :L'ocltnit'N. 
2, 3.. vcreneging heeft daar,  zetel en  
Artikel 2- 

1. 

-. ----------------.----.- --------- ............ 

De vereniging stelt zich als een pci  cu  ek. jongere.; 
 

-
Organisatie ten doel om politt  eke  voeci., repeact.ivtei ten 
tot stand, te brengen ten behoeve van j. ege.ren in ver-
eenstemming mei; de dneJ.stclling van Dii ............ 
2. De vex'enigino tracht haar doel te  vii  nnizs:el:kon - 

dcor het Opstellen en uitvoeren van ee'i pneg necema'.en 
werkzaaneheden. -•----- ------------------. ----------------.--- .... --....--- -- 

Artikel 3, -- ----------------- .-_.._ 

De ver"IgWg vereniging Is aangegaan voor 
Artikel . -  ---------------------------------------------------- 

Het boekjaar van do vereniging valt ge,. Ijk me t  het 
verenigingsjaar en loopt van één fetru,ci tot er; met 
eenendertig januari. 
Artikel 5.  5 . -------------------------------------- .. 

1. De vereniging kent alleen geaono . ..............-- 

2. Leden zijn zij die zich als lid hij lei be;uu;' 
hebben aangemeld en door  ht  bestuur a  
toegelaten. Het bestuur  Ran  beeld ce.; ci e:oee.e::r.3 toe. 
Ut lidmaatschap te ontzeggen op grond  'Ian  dt  

ging dat deze toelating naar zijn moOng ui  itojd 
is met de bepalingen van he State ten a.' het eu;  shout;'-
lijk reglement, dan wel niet in hee beL eng le van de - 
verenigirLg .-..---------------------------------------------- _._._. ________ 

Van  core  to t ontzegging stz'ekkon t cilut LOcuSt bencu'p 
open hij de algemene leder.vergaderen ,Yu'rea en Je - -- 

statuten aan te duiden alt A.L.V. en gimog :ie :,i= - 

bet bui shoucleli jk r'eglerr.eret vast te st G en o;'cced...r'e 
3. Alleen diegenen kunnen  ale  lid van je  vend  ...:.gi:. --- 
worden toegelaten We hij het bcg:.r van hot ver-en:----
gingsjaar de leeftijd ver, twaalf leer  Len.;  cie'; heoneci, 
doch niet ouder zijn dien oertig jaar. 
Artikel t. ---------- ---------- -----------.-.,-- -  ------------------ 

TT nigir;g kent reunisten en begneec:. g'. . --- -- - 

2. Reunleit is bij/zij die drie jaren 1i i.sgewe:t 
ven de vereniging en eer, ochri,fcelijk .'-...coca lnij c. - 

secretaris van het bestuur ingediend  dc if' acres' 
te recgen  

3. Begunstigers Zifl ZIj die jaarlijks ere de 
ging een geldelijke bijdrage verlenen 'namei  dc.  --
maximale groot':e door de A.L.V.  treat  '.'c.. eg .eetld........ 
Artike- ---------------------------------------------------------------- 
1. De leden heboen, met inachtnerr.:ng V a ti.j 
statuten en hutshoudel:Ljk reglement  
regelen, hot recht de A.L.V. hij te  

woord te voeren  on  een stem uit te 
2. Leder, Leden kunnen, met inachtnemint van cc hij  statute;;  
en huishoudelije reglement vaatgesoalde regelen 
aanmerking komen tot eer., benoarnirg toe . 
a. lid lid van het bestuur ---- ----------0 ------------------------------- 

b, lid van de door  hat  bestuur ot' dr. ie, 7, in  ta 
Stellen Oman issies, werkgroepen cf 



samenstelling en wrka'a jan \'Cn cc in lid 2  cur,  b 
rerrde comnissies, themagroepen,  en erkg-oecen  'cant  

- egeld bJjhulshouoelijk reglement een andere x'agle-.-
enten. 

Artikel B.----------- 
1 HeTIdr:aatschap is persoonlijk en mitsdien niet 
vatbaar voor overdracht of overgan -i, -• - 

Artike1_9. -------------------------------- 

1 Hei lidrnaat schap eindigt:------------ --------------------- 
a. door de dood van het LLd;------------------------------- 

b. door opzegging van het lid; ------------..-------. 
o. door opoegging namens de vereniging. ...... 
Deeze kan geschieden india nhet lid zijn ec'olichtireer 
jegens de vereniging niet nakomt als oei,; indien 
de 

n--- 
de vereniging rederlijkerwijs niet gevergd kan worden 
het lidmaatschap te laten voortduren.  
De opzegging geschiedt door het bestuur; ----- 
d. door  door ontzetting, ------------------------- •.----- ----- 

Deze kan slechts worden uitgesproken ir:cie-n  eon  lid i r.  
strijd handelt met de statuten, reglemc-r ten cl be: -. 
ten der vereniging handlel z , dan wel de v.rentging op 

 
--

onredelijke wijze benadeelt,-~--- 
Ontzetting wordt uitgesproken door hel: te :uuf. ---------- 
2. Hei lid kan zijn liameatschap  hell  no: en dcc: op-----. 
zegging, ----------------------------------------------------
04zegging geschiedt schriftelijk bij de secret-erie v: r 
het bestuur tenminste één maand voer  rue-c e.Lndl:e: veer  
hat  verenigingsj aar.----------------------------- -------- ------ 

3. Eer lid is niet bevoegd --loer optegoir : van cijre -- - 

lidmaatschap een besluit waarb02 de veer: :cotlrg:ne or, 
de leien zijn verzwaard te zijnen orooc.r : uit ree ---- - 

sluiten , ---  -------------------------------------------------------- . ....- 

4. Ontzetting door de veren:[g:ng kar, comiddellijk go-- 
schieten, indien von de vereniging niet erg; t-un -- 

worden dat zij het lidmaatschap latt-a r- 2 ee': .'ocr-tec:or - 

5. Een besluit tot ontzetting als becol I  on loo  I wb 
o van dit artikel wordt niet genocan deer r niet ce be-
trokkene in do gelegenneid  LS  gestelc ree  

hoort  doer  net bestuur, ---------------- . 

Hij nc i-it  ten spoedi gste schnifte Ilx von dat ce.eluol; 
in kennis gesteld riet opgave van  
Hem 

iardoror .--- ----------------

Hem smet binnen een maand na ontvuneret V-n doie 
nisgeving beroep open cp de A.L.V. lrgsv-:2-'a een bil---
heel shoudell jk reglement vastgesanlcee  

Gedurende de beroepstermijn en hangende tet her-cop  I. 
de betrokkene geschorst en kan hij som 
rechten niet uit-oefenre:- .-------------------------------------
5. Wanneer het lidmaatschap in de loop vr; net core-----
nogingsiaar eindigt, blt,3fc decainioc ccc a: de ;anrlojk-
sc- bijdrage voor net gehele jaar vcrccr ..cnic ,  
Artikel 13, -.- --------------- -.-  ------------

Dee  geldaidnelen van de verer:igirg bas tee.,  oil:  -----------
a. vrijwillige bijdragen;----------------------------------------
h. subsidies; ----------------.• -----------..___ _._. 

w erfsteningen, erfstellingen, legaten  an  schenkingen ----- 

t. geleende gelden; --- --.----- --------
a. opbrengst opbrengst van vermogen en al le overlDe boten, -•- 



Artikel 11----------------  
1. Het bestuur van de vereniging wordt door de A.L.V. 
beroemd voor een periode van twee jaar. -----------------
Onder een jaar wordt verstaan de periode tussen twee--
opeenvolgende jaarlijkse A. L.V. s - -------------------- 

2. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf en ten, hoog-
ste negen leden en wordt door de A.L,V, in functie ge-
kozen.Ean bestuurslid is slechts voor één periode van 
twee jaar herbenoembaar , --------------------------- 
3. Slechts leden kunnen zitting hebben in het bestuur, 
A. Het bestuur is na voorafgaande toestemming van de--
A.L.V.bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot--
het verkrijgen., vervreemden of bezwaren van register-
goederen en tot heb sluiten van overeenkomsten waarbij 
de vereniging zich als borg of hoofdzakelijk mede-----
sohuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt 
of zich tot zekerheidsecelling voor,  de schuld van een 
derde verbindt. ---------------------------------------- 
5. Het bestuur is niet bevoegd tot het nernon van be---
sluiten indien minder ban drie bestuursleden in  verge-
bering aanwezig zijn, dan wel het bestuur uit minder--
dan vier in functie zijnde bestuursleden bestaat ------ 
6. Bestuursfuncties zijn onverenigbaar met andere be-
stuurlijke functies binnen de vereniging,--------------
Artikel12. .........................................---- 
1. Het bi-s~'tuur is bevoegd tot vertegenwoordiging van.--
de vereniging in en buiten rechte. ---------------------- 
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan  
tees  gezamenlijk handelende bestuurders, onder wie In 
elk geval hetzij de voorzitter, hetzij de secretaris--
hetzij de penningmeester. ------------------------------- 
Artikel 12. ----------------------------------------------- 
1, De bestuurders kunnen ten alle tijde door de A.L,V, 
worden geschorst en ontslagen.---.......................... 
Terzake besluit de A.L.V. met een meerderheId van twee / 
derde van het aantal uitgebrachte stemmen. ---- 
- Indien een schors:Lng niet binnen drie maanden nadat 
zoj heeft plaatsgevonden door ontslag is gevolgd, ver-
vel t de schorsing en kan de betrokkene terzake van de 
feiten die tot de schorsing geleid hebben niet opnieuw 
ge 

n 
schorst worden, --------- ------------------ 

3. Schorsig heeft tot gevolg dat de betrokkene gien---. 
bestuursfunctie ken uItoefenen.---.---------------------- 
4. Schorsing en ontslag treden in werking terstond na-
dat het desbetreffende bosluit is genomen. ------------- 
5. Indien de schorsing of het ontslag tot gevolg heeft 
dat minder dan vier bascuurders in functie blijven, 
benoemt de A.L.V. interim bestuursleden of indien ----
noodzakelijk een interim bestuur. ----------------------- 
Aetikel 14. ............................................. 

. De A.LV. wordt gehouden in een door hot bestuur --
vastgestelde gemeente.-------- ------------ - ---------- ----
De A.L.V. komt bijeen op zaterdagen en zondagen, voor-
zover dit geen algemeen erkende christelijke dan wel--
nationals  feestdagen zijn, -----------------------------
2. Jaarlijkswordt tenminste één A.L.V. gehouden en --
wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, be- 



houdens verlenging van deze termijn doco de A. 
Ir, deze A.L.V. brengt hot beetuu.r zijn care relac act 
en doet het onder overlegging var  eon  diana er een 
staat van baten en lasten en overigens ver denodige.---
bescheiden rekening en verantwoording v-a: zijn :,r het 
afgelopen verenigïngsjaar gevoerde 
3. jawl"ks Jaarliks installeert de A.L.V. aan hee bar-in ver--- 
het verenigingsjaar  eon  kascoitotozee, b.ccarde uit 
tenminste twee eden van de vereniging, iie niet ree ene 
zitting hebben sri het bestuor of in een enter orgaan--
fan de vereniging dat onder concrole van 0e Icosocamis- 
cie staat,----- --- ------------------------ -.-...--• 

De kaercowrissie kascommissie heeft tot zaak he r cOTS. clerare ver ee 
financiële administratie, gevoerd door be panntngearee--
ter van de vereniging -------------------•---•.----- ---------- 

Deze controle vindt twee maal par jaar [laats, Ie 
ten in ir maart en  
Dc

september,-.-.-------------------- •- --------------

De controle resulteert en een e!ncversl.nj dat op 
in lid 2 bedoelde. jaarlijkse A.L.V. beh,.ndeld aard 
Artikel__15. ----------------------------------- ,..- ....- 

1. Naast Naast de A.L.V. bedoeld in het voriga:tike woe-
den de A.L.V.s bijeengeroepen door he: =Wur zo 
clkwijls het dal: wenselijk oordeelt .---- 
2. Op schrifveli jk verzoek van tsnrrirsm:; een 
aantal leden als bevoegd is tot net uieh:en1en Ven t 
twintigste gedeelte van de stemmen Ir e  ac  v. :rS.lig---
A.L.V. , is het bestuur verplicht tot nen  hi  jorcOicepen 
van een A.L. V. op een term: in van nier I croer  inn vi  en 
weken .----------------------------------

- --------.---------------

Indien  ear  hot verzcek blaren veer-Lier'  Oct00 geen 
volg wordt gegeven, kunnen ie varzoe. eerv:s.tf  cot  
eenroeping van van de A,L.V.  ore  rgaan- ---------------------- 

3. De bijeene-oeping geschiedt door scnri:ui j-cc mere--

deling aan, de stemgerechtigden  on err:  wi mijn  --an  ren--
minste zeven dagen. -------------------------- . - _.- ---------

De oproeping wordt verzonden na.-  het a: -er ho  tech:  
IS vermeld Sri het door not bortuor,  gein. ii.i lceiirnr".iC-

Daj de oproeping worden de te bohendelo cndereer::-.r--
vermeld . ------------------------------- --------- -,-------.--- ------------- 

4. Indien werd gehandeld In stnijc roet net berast:. In 
het vorige lid, kende A.L.V. niettemrn -eabtegOlo.,:---
besluiten, tenzij een zodanig ear.tel ie:.-  rearer:  eon  
als gerechtigd is tot het uitbrengen va: COO! oo:srtcg - 
ste gedeelte der stemmen zich caircegen  
Artlkel 16.----------- --------.-- - 

 
-------------------------------------------------- 

IThe KITV. is voor ieder toankolijk. 
2. Stemge.rachetigd Stemgerechtigd in de A.L.V. zijn de leden ----------
Ieder van hen heeft een stem, --------------------------- -------

et Is niet mogelijk zijn Etar: door een ;ernscnt:gde ti 
oen ---------- 

3. 
--------------------------«-- ...................... 

Een cer.atemmdg besluit van al cegener. dle en de 
'I. stemgerechtigd zijn ook al zijn ea,j 0 CO :. in 

ar°derirg bijeen, heeft,  cite  moe vcc'1-croo s  eat  cc: 
_c r genomen dezelfde 1--recht als ee:', berlet var 



4. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen 
in de A.L.V. gehouden worden, ---- -------------------- ----- 
5. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of deze sta-
tuten geen grotere meerderheid Is voorgeschreven, wor-
den genomen tij volstrekte meerderheid van stemmen.---
Bij staking van stemnen over zaken wordt, behalve ten 
aanzien van een voorstel van orde, onmiddellijk een --
tweede stemming gehouden: staken da stemmen na deze 
tweede stemming wederom dan is bet voorstel verworpen. 
Stakende stemmen bi verkiezing van personen dan be-
slist het lot, ----------------------------------------
Indien bij een verkiezing tussen meer dan twee personen 
door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, 
wordt herstemd tussen de twee personen, die het 
grootste aantal stemmen kregen, zonodig na tussenstem-
ming. ------------------------------------------ -------
Artikel17. ------------------------------------------- 
1. De A.L.V. wordt geleid door de voorzitter van de 
vereniging of door,  een lid van de vereniging, gekozen 
door de A.L.V. op voordracht van het bestuur. ---------
Is de voorzitter van het bestuur niet aanwezig er, is--
vorenbedoelde voordracht evenmin opgemaakt, dan voor-
ziet de vergadering zelf in haar leiding,--~ ------- ~-- 
2. Het door de voorzitter der A.L.V. uitgesproken oor-
deel, dat door be vergadering een besluit is genomen--
is beslIssend, -------------------------------------
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, 
voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vast-
gelegd vocratel . ----------------------------------------------
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het - 

oordeel als hiervoor bedoeld de juistheid daarvan be--
twist, dan vindt een nieuwe stemming  pleats,  wanneer---
de meerderheid der vergadering of, indien de oorspron-
kelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk ge---
schi edde, een stemgerechtigde dit verlangt. ------------
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen 
van de oorspronkelijke stemming. ---------------------- 
3. Van het ter A.L.V.  verhandelde worden notulen ge'---
houden door de secretaris of door een door de vcorzit-
ter aangewezen persoon. -------------------------------- 
Deze notulen worden in dezelfde of eerstvolgende A.L.V, 
vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter--
en de secretaris van die vergadering ondertekend------
Artikel13—  ------------ - -------------------------------
ïiijzIging van statuten Pan slechts plaatshebben 
door een besluit van een A.L.V. , weartoe werd opgeroe-
pen met de mededeling dat alsdaar wijziging van statu-
ten zal worden voorgesteld. -------- 
2. Zij Zij die de oprceping tot de A,L.V. ter behandeling 
van een voorstel tot statutenwijziging gedaan hebben, 
moeten tenminste vijf  dagen voor de dag der vergade----
ring een afschrift van dat voorstel, waarin de voorge-
stelde wijziging woordelijk is opgenomen, aan de stem-
gerechtige leden toesturen. ------------------------------ 
3. Tot wijziging van statuten kan door de A.L.V.slechts 
worden besloten met een meerderheid van tenminste drie/ 



I  
vierde van het aut,ai uitgebrachte sLeniien in een ver-
gadering waar-in tenminste vijf procent van ie leden -- 
aanwezigis. -------------------------- - --- --------------- 
4. Dc  statutenwijzigng treedt eerst in werking nadat 
daarvan een noterlble akte Is 
5. fle, He t bepaalde in de leden een en twee van dit arti- 
kel is niet van toepassing, indien ter A.L.V. alle 
stemgerechtigden aanwezig Zijn en het besluit tot sta. 
tutenwijziging met al gemene stemmen wordt aangenomen. 
6. De bestuurders zijn verplicht  eon  authentiek af----
schrift van de akte van statutenwijziging en een vol-
ledig doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na 
wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het--
door  dc  Kamer van Koophandel en Fabrieken gehouden 
verenigingsregister. ------------------------------------
7, De A.L.V. kan slechts tot wijziging van de artike-
len 1 , 2, 5 lid 3, en de onderhavige bepaling beslui-
ten, indien dit besluit met algemene stemmen wordt ge-
nomen in een vergadering waarin tnrninsve vijftig pro-
cent van alle stemgerechtigde leden saneezig zijn.-----
Artikel19. --------------------------------------------------
.bat bepaalde In artikel lB leden 1, 2, 5 en 7 ie --

overeenkomstig van toepassing op een besluit van de --
A.L.V. tot ontbinding van de vereniging,---------------
2, Tenzij de A.L.V. bij het in het vorig lid bedoelde 
besluit een andere basteniming vaststelt voor bet batig 
saldo, komt dit toe aan hen die ten tijde van da ont-
binding lid waren van de vereniging,--------------------  
3. Tenzij de A.L.V. anders besluit geschiedt da veref-
fening door 1-let bestuur. ------------------ 

4. Na ontbinding blijft de vereniging voortbestaan 
voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig 

Gedurende cie \'ereffening blijven  dc  bepalingen van de 
statuten voor zover mogelijk van kracht. 
In stukken en aankondigingen die van de vereniging 
uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de 
woorden "in liquidatie' -------------------- ~ -------------
ArEikel 20. ---------------------------------- -- --------- 

te TETv.kan een of meerdere reglementen vaatstel-
len, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door --
deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien, 
2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die 
strijdig zijn met de wet of deze statuten.---------------- 
3. De bestuurders kunnen  tar  verantwoording van eden 
gedaan tijdens hun bestuursperiode geen heroni,  doen cp 
onbekendheid met het geldende verentgingarecht. --------
Waarvan akte in minuut, verleden te Naaidwijk op datum 
aan  hat  hoofd dezer gemeld. ------------------------------
Na zakel ijae opgave van de inhoud van deze akte aan de 
comparanten, dia aan mij, notaris, bekane zijn, hebben 
deze cenparig verklaard van de inhoud van deze akte te 
hebben kennisgenomen en op volledige vooriezing daar- 
van geen prijs te stellen.- -~ ----- ~ -------------- ~ --- 

ia Onze akte na beperkte voorlezing door 
de Comparanten en  mi ll ,  notaris, ondertekend. ---------- 
itei<end: P.C.A,H niet; W,R.iaarzma; A.H,Siepe; P.cie 
Vres; L .T,J.tl,vn Meer. ------------------------------ 



- _I,:.; E REUNIF2ThN EN dEGUNS2ldEkS  

voor het lidmaatschap van de vereniging Jona. tnuocrscn, hierna 

,D., geschiedt bijbel 1unde11j1.: Secretariaat. 

idmaatscaap wordt geacht in te gaan op de datum vs enmo iting. 

2 

1, Het landelijk bestuur beslist over de toelating al Iie  Eta  bvalu t :el 

niet-toelating kan slechts genomen worcen op gronden onth d aan artS  id  2 

en 3 Statuten, Dir wordt oi.nnen een maand schriftelijk  so.: cii van 

tic, aan aan do betrokkene medegedeeld. 

2,a. De niet-toegelatene kan, binnen een maand na de schri ikei ijke na ge- 

ving, beroep instellen bij een door  hat  landelijk beatuiei ee ee seetlen go-- 

schillencosasissie 

b.De geschillencommissie bestaat uit drie ledea welee l:. zijn ven d0 di). 

Een lid wordt door her landelijk bestuur eengevezen,een :1 ord_ eanEo:- een 

door de betrokkene. Deze twee coimaissieleden wijzen tezamen es r. earde CCTCio 

sielid aan,. de aanwijzing geschiedt binnen een maand nadat de betrukkeno te 

kennen heeft gegeven Ir, beroep te willen gaan. 

c,De geschillencommissie brengt binnen 14 dagen vrslaa  nit  van werk- 

zamheden aan het landelijk bestuur en dv betrokken-s. 

d.Hst landelijk bestuur neemt hierop een definitief he.;ie  it confers  hoc 

verslag var, de geschillencommissie, 

e.Tegen een definitief besluit staat voor de nier-itoegslar is hoger or-

mej: open tij de eerstvolgende ALV; 

Art. 3 

De rechten aan het lidmaatschap verbonden kannen worden ui: gsuefene met cii-- 

middelijke ingang, tenzij de Statuten of dit reglement uns ce bep35n. 

Art. 4 

Het inachtneming van  hat  in de Statuten of dit reglement t acIde, heeft 

ieder lid van de J.D. het recht: 

a,alla AlA'' s bij te wonen,aldaar het woord te voeren, vut :itellesn in te uïtt 

men en den stem uit te brengen, 

b ,deel uit te inaicen van door het landelijk bestuur of deLi,'in te tellen 

citraniesics werk/projactgroepan  on  dna: iscn stern ui. Lv: in' bij do 

stelling van rapporten en adviezen, 



C kandideren voor bestuursfuncties 

:.'ergaderingen hij te wonen, na voorafgaande melding bij het bestuur, 

CC'erstande dat  dc  fungerende voorzitter in bijzondere gevallen de 

scg geheel of gedeeltelijk besloten kan verklaren. 

1 1Ctdien een lid ontzet wordt uit het lidmaatschap als bedoeld in art 9 lid 

1 sub d en lid 5 Statuten wordt de betrokkene van dit besluit ten spocdigse 

och uiterlijk binnen drie weken schriftelijk in LennLs gesteld met opgaaf  

"an  redanen. 

2.Van een besluit tot ontzetting staat voor de betrokkene beroep open, zoals 

geregeld in  arc,  2 lid 2 van dit reglement. 

Art. 6 Reunistea 

Reunist is degene die geen lid is van de J.D, er. die minstens drie jaar lid 

is geweest van de J.D. en die een schriftelijk verzoek bij de secretaris 'dan 

bet landelijk bestuur heeft ìngedietd om reunist te mogen worden. 

Begunstiaers  

Begunstigers zijn natuurlijke of rechtspersonen die jaarlijks are de verarig-

ing een geldelijke bijdrage verlenen, waarvan de maximale grootte door dia 

ALV wordt vastgesteld. 

HOOFDSTUK  II  VAN DE_ALGEIDINE LEDENVERGADERING 

t.8 Alseeen 

1, De algemene Ledenvergadering (ALV) wordt gevorad door le leden van de J,D 

2, De ALV is het hoogste orgaan van de J.D. inzake alle aangelegenheden O) 

landelijk politiek en organisatorisch terrein, voorzover die niet door d 

Statuten of het huishoudelijk  regalement  aan andere organen zijn opgedragen. 

Art, 9 

1. De ALV wordt tenminste édnnaal per jaar door het landelijk bestuur bij-

eengeroepen en zo mogelijk vaker indien het landelijk bestuur dit wenselijk 

tiadt, onverlet het bepaalde in art. 15 lid 2,3 en 4 Statuten. 

1, 0e jaarlijkse ALV wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar Ee' 

behoudens verlenging van deze termijn door de  .LL.  Tijdens daze .1EV 

de jaarrekeningen en jaarverslag van het afgelopen jaar behandeld, 



tenzij de ALV voor 1 april gehouden wordt. 

3. De begroting wordt: voor 1 november voorafgaande aan h beek Ca: vno te Ir. 

4. De ALU hoeft allereerst tot taak h t b eidsprugraa cv.  on  darbijb,en.:.e 

begroting vast te stellen en voorts politieke, firancidl  cu  or&aaa50t001e dce 

besluiten te nemen. 

Art. 10 Vaorbereidi 

1. Het landelijk bestuur heeft de plicht de baluitvorei °? de AL\' ad 

di.g mogalijk voor te bereiden en alle geledingen ver. de renigiccl, hier1ULJ to 

betrekken, 

2. Ter voorbereiding is het landelijk bestuur belast eet: 

a. het (doen) vervaardigen van alle voorstellen cie sin no lLJ  corden voorge- 

legd 

b, het tijdig beschikbaar stellen van deze vooretellen aan de 1uden en de ver- 

enigingeorganers 

c. het treffen van organisatorische maatregelen die nood ..kolijh zjn au een 

verantwoorde besluitvorming or de ALV te bevorderen. 

Art. 11 

1. Uiterlijk twee maanden voor de ALV wordt ee Ad,V-ugarci Jaar h': U I ard lijS 

bestuur vastgesteld en net een korte toelichting in do INC gepoicoar.. 

2.Bij de termijnbepaling wordt de maand juli. buiten oeechnvcicg ;oleten 

Art 12 Congvoore tellen 

1. Voorstellen ter behandeling op de ALV hunnen worden I dieeni  doer  loden, 

AtV's en AtV's en hel landelijk bestuur. 

2. Voorstellen ingediend door leden moeten door tennioete vijf leder ai a on-

dertekend, 

3. De voorstellen t.a.v. het beleidsprogram, manke pi nok en urgeita-

rische aangelegenheden, Statuten en huishoudelijk reblen., at en earotipg iI 

nen uiterlijk 12 weken voor de ALV te worden ingediend  Jr  - het laaleiijIk en-

cretarieat. 

4. Het lendeli jk bes cuur publiceert alle vooro tol len, nc l fkaas t.g ci in 

als van nichzel tegelijk mat de ALogerda rslnime.el twEe voor ie. ALI„,  

5. In een congresreglement, dat tegelijk met de ALV-ageiaa word- ;epublLdeurd 

legt het landelijk bestuur de data, die op grond care hot gccetel Ie in do rit 

13 en 14 en dit artikel gelden Vast. 

Art,  II  Moties en Amenderenten 

t, M,b .1, alle voorstellen kunnen moties en artoniemencer ecroen iregod ie:.Oi 



eli 

door loden, ARVa en AAVs en het landelijk bestuur. 

2 Mc-tie  en amendementen ingediend door leden moeten door minimaal vijf le-

den zijn ondertekend en moeten uiterlijk vier weken voer de ALV bij het lan-

delijk secretariaat zijn ingediend. 

3. Actuele politieke moties kunnen tot de aanvang van de ALV worden inge-

diend. Bet landelijk bestuur beslist of een motie politiek actueel genoeg is. 

Art. 14 

l.Aile voorstellen, moties en amendementen worden tenslotte  gebundeld in het 

congresbeek. Hierin staan ook de ALV-agenda en de gegevens m.b.t. de kandida-

ten voor besturen en commissies de door de ALV worden gekozen, 

2. Net  congresboek wordt uiterlijk twee weken voor de ALV aan de leden ge-

zonden die ce kennen hebben gegeven  hat  congreshoek te willen ontvangen. 

Art. 15 Orde van de ALS' 

1. Dc  ALV behandelt in de  aerate  plaats de gengendeerde congresvoorstellen en de 

daarop ingediende moties en ameendpiiienten. Bij entrading van een voorstel, notie of 

ereniewant d h oor at landelijk betuur(Lfl) krijgt de indiener een tweede ronde, 

2. Over her in behandeling nemen van de actuele politieke moties,zoals in are. 

13,3 van dit reglement, beslist de ALV zonder toelichting of discuesi. 

3. Over niet op de agenda geplaatste onderwerpen kunnen in principe geen Bc-

sluiten worden genomen. 

4, Het  LB  is bevoegd moties en amendementen die na de termijn  ale  genoemd in 

art, 13.2 van dit reglement, doch veer de aanvang van de ALV worden ingediend, 

op de agenda te plaatsen, indien zij van mening is dat deze moties/amendementen 

voldoende actueel er/of belangrijk zijn. 

Art. IC, 

1. De ALV wordt geleid door ten lid van de vereniging, gekozen door ie ALV 

op voordracht van he:  LB  cnverlet hetgeen bepaald ja in art 17,1 Statuten, 

hij de behandeling van een onderwerp waarbij de fungerend Voorzitter persoon-

lijk is betrokken treedt deze niet op als fungerend voorzitter zolang de be-

handeling duurt. 

2. In gevallen betreffende de gang van zaken op da ALV waarin dit reglement 

en/el de Scatuton niet Voorzien beslist de fungerende v0002,itter, Deze heeft 

tevens het recht de spreektijd te verdelen en te beperken. 

Art, 17 

1, Her  tar  ALV verhandelde wordt genotuleerd door een lid van de vereniging 



kozen door de ALV, cp voordracht van het  LB. Hi erdt bijgestaan otar 

twee leden van-de vereniging tezamen vormend de noncoino-dasir. dj 

draagt tevens zorg voor Je vastlegging van het congr ap geluicitbano 

2. De notulen van de ALV liggen vanaf twee maanden o do ALV  tar  inoage 

0p het landelijk secretariaat. 

3. Het  LB  publiceert binnen twee maanden na do ATV i, de DEl-Id 

tingen van van de behandelde agendapunten en  eon  overal cl van  hush  t:iagun 

t.a.v. congresvoorstellen moties en amendementen. 

15 

1. Indien geen der aanwezige leden stemming wenat kon to AL zij :ALa-

matie een besluit nemen. 

2. Stemming over personen geschiedt schriftelijk. h:r.taor 1,-h  oar  een 

functie slechts dAL kandidaat hoeft. aangemeld - aan de erhiJnJ 1) jj ac —

clamatie plaatsvinden. De kandidaat ie slechts bonc-:d indien de Kil 

hem in absolute meerderheid steunt. 

Art. 1.9 

1, Indien de ALV de behandeling van enig ageneaptot i, i,ar era later 

stip.verschuift, worden de daarop htrekking heb nd rtie a/ed 

dementer, 

n-- 

dementen automatisch aangehouden  tat  de feite Li/AL uoia:deLng, Hot LU  

it  dan bevoegd amendementen up of moties t.no. d i t :-ds:nit in 

voorstel op te nemen alvorans dit in ie anJtng ar annat ..iet U - 

gestelde voorstel, moOt dan de in er:. 12 van d1t reg  aunt  g(-a:e tJa pre-

eedure doorlopen. 

2. Indien het onderhavige ageneapunt I nmiueel a gevi ja g I is Legaal: a 

indienster/er van de mooie of het astendemert Bij B h:ndo r error 

of dare/dir nog onderwerp van do zeraodslegin rai 

HOOFDSTUK  III  VAN lIET LANDELIJK BESTUUR 

Art. 20 

1. Het  LB  wordt door de BV gekozen volgens de mail: t v an hij l 

van dit reglement. 

2 Het  LB  leetoat uit eu-a voo:oittc-r.  eon  algemeen a :racara 

ningmeestec een vice-voorzitter pohitik een virn-ttor:ite:  urge  

5atie een secrataros publiciteit een secretaris otolïn; en vorming 

en een internationaal secretaris. 



Art. 21 

1. Ieder lid van de  JD  kan zichzelf of een ander lid,  mite  dat zich  dear-

toe bereid verklaart, kandidaat stellen voor het  Lb.  

2,  Dc  aanmeldingstermijn voor de kandidaatstelling sluit drie weken voor 

de aanvang van de ALV. 

3. aanmelding dient schriftelijk te gebeuren bij het landelijk secretariaat, 

4. De kandidaat moet gedurende tenminste zes maanden vorafgaande aan de 

sluitingsdatum van de kandidaatsstelling lid van de  JD  zijn geweest en geen 

lid van een anders nederlandse nationale politieke (jongeron)organisatie an-

dere dan D'66 zijn. De kandidaat verstrekt bij aanmelding persoonlijke ge-

gevens en gegevens omtrent vorige en huidige functies binnen de J.D. 

5. Gelijktijdig mat de aanmelding kan de kandidaat een persoonlijke toe-

lichting van max, 300 woorden verstrekken. Deze toelichting mag geen ver-

klaringen bevatten die strijdig zijn rest de bepalingen in lid 4 van dit ar-

tikel genoemd en in deze toelichting mogen geen namen van andere leden als 

roferenrie warden vermeld. 

Art, 22 

1. De geldigheid van de aanmeldingen wordt beoordeeld door het  LB,  dal ver-

plicht is na te gaan of een de voer de kandidaatstelling geldende -joorw;.ar-

derl wordt voldaan. 

2. Het  Lb  verklaart de aanmelding ongeldig indien: 

a. de feitelijke gegevens als bedoeld in art, 21.4 van dit reglement onjuist 

za je; 

h, her  Lb  beschikt over schriftelijke aanwijzingen die ernstigo twijfels op- 

roepen over de juistheid van de afgelegde verklaringen; 

C. de aanmelding na de gepubliceerde sluitingsdatum op  hat  landelijk secre- 

tariaat wctdt ontvangen. 

3. Binnen één week na de sluiting van de kandidaatstelling ontvangt  hat  

zich kar.dIderend lid bericht: indien de aanmelding efet geldig is beoordeeld. 

Art. 23 

1, Set  Lb  wordt door de AtV benoemd voor een periode van twee jaar. 

2. Een bestuurslid is in principe slechts édnmaal herkiesbaar. 

3.  Indian  een bestuurslid aftreedt voordat de termijn van twee jaar verstreken 

is ee wordt benoemd in eer, andere bestuursfunctie, geldt voer deze benoc-' 

ming de termijn die resteert toe de (in principe maximum) zittingsteranijn 

van ';ier jaar is bereikt. 

4. Het lidmaatschap van het  Lb  is nier verenigbaar met enig andere verenig- 



ingafuncrie behalve, met het lidmaatsthsp van oerk- of ptgreecn 

5. Foncries in niet in dit reglement en/of in da statutCO geregc.de roe 

 

-

missies gelden niet als verOaigingciunccies. 

6. Het lidmaatschap van het  LB  ie niet verenigbaar met hot :.idarc 

von het Europees Parlement, de Staten Generaal, de Provicíele Staten of 

de Gemeenteraad, noch met enig bestuurlijk of vertegenwetrdigeocl lichaam 

van D66 Op nationaal niveau. 

Art. 24 

Voorzover niet door de statuten, dit reglement of de ALV leperkt heeft het  

LB  alle bevoegdheden betreffende: 

a. de organisatie op landelijk niveau cci coördinatie vee retiviteiteri 

b. het nemen van beleidsbeslissingen en het kenbaar meke:t van, eigen me-

ningen en conclusies eis de opvatting van Bet  LB  

Art, 25 

1. Hat LB  is gemotiveerde verantwoording schuldig aan da eLF 

2. lier  LB  brengt regelmatig verslag ui t over zijn weeks .i :irnied en op  It  

daartoe geëigende wijze. 

Art. 26 

1, Neemt ãc ALV een motie van wantrouwen aan te4en aan sari  ii:  bestuursleden 

of regen het: gehele bestuur dan dient dit onverwijld n.E ti teadtn. 

2. De dagelijkse gang van raken wordt afgehandeld door  lair.  E.nterirsbiiit 

lid). 

Art. 27  

Ala  de  pleats  van een bestuurslid tussentijds vaoeot wordt don wijst hit be-

Stuur aan opvolger  eon  totdat Ie eerstvolgende ALF door v irkiezing in de op--

volging voorziet. 

Art. 28 

Aanvaarding van de jaarrekening en verantwoording rit bad  rile  in  

statuten en van het eindverslag van de kasoommiccie nEe bo$0a1d in ett 21.3 

Statuten strekt de penningmeester tot décharge. 

Art. 29 

1, Bij tussentijds aftreden van depenttinieaeeatet  rijn de ieren 2 en 3 van 

art. 14 statuten van overeenko-mstige toepassing voer tint tsdselce van het 



boekjaar dat eindigt met de dag van aftreden, 

2. Beslissingen omtrent décharge worden genomen op de eerstvolgende ALV 

Art. 30 

1, Bet  LB  draagt zorg voor het regelmatig verschijnen van Bet verenigingsblad 

de DEMO, dat gratis- aan alle laden zal worden toegezonden. 

2. dat  LB  delegeert de verantwoordelijkheid, behalve de financiële, voor da 

DEMO aan aan redactie en regelt de taken or, bevoegdheden van de redactie 

in een redactiestatuut. 

3. De redactie wordt samengesteld uit 

a. do secretaris publiciteit van de vereniging 

b. tenrinste drie laden van de vereniging, niet zijnde landelijke bestuurs-

leden. 

HOOFDSTUK  IV  VAN BIJZONDERE ORGANEN 

Art. 31 

1,  Dc  vereniging kant drie soorten bijzondere organen, te weten vaste com- 

missies, commissies ad hoc en werk/projectgroepen. 

2. vaste commissies zijn: 

a, de kuacommissie. 

Art. 32 

1. Een Lid van de  JD  kan slechts deal uitmaken van 0dm vaste corsmiasie 

2. Leden von  eon  vaste commissie zijn slecht eenmaal ala lid van dezelfde 

commissie onmiddelijk herkiesbaar. 

3, De ALV kiest de leden vat, de vaste commissies. 

L4.iiet  LB  wijst  eon  van  hoar  Leden aan als contacapersoor. voor de vaste 

conmeasia, 

5.0e veste coniaissiea hebben hun zetel ten kantore van het landelijk se-

cte tori  sat.  

0. De koeten van de commissies komen voor rekening van  hat  landelijk be-

stuur, doch dienen vooraf door  dc  penningmeester te worden goedgekeurd, 

7. Van de vergaderingen van de vaste commissies worden verslagen gemaakt, 

dia aan de leden van de desbetreffende vaste commissie en aan het lande-

lijk haatuur worden toegezouden. 

Art 33  Dc  Kasccrmisaie 

De kascommissie bestaat uit twee laden welke lid zijn van de JO. De Leden 



worden telkens voor een periode van een jaar gekozen. De roecciasie 

zelf haar voorzitter ,  

Art. 34 

1. De kasconmiissie heeft tot taak toezicht te houden up Let financieel. Be--

heer van het  LB  en kan de penningmees ter gerrange of ongsvraeld van adveec 

dienen, inzake financiBle aangelegenheden. 

2. De kascommissie heeft voorts tot taak advies uit te hrrn:  en een de dIV 

inzake goedkeuring en vaststelling van de begroting, de earrekoning en 

da overige financigle aangelegenheden. 

3. De kasrormiinsie vergs-.derL tenminste eenmaal per kwartaal en voorts zo 

dikwijls als de penningmeester zulks verlangt. 

4. De laden van de kascemmis sic kunnen ten allen tijde keonis nemen ver ace 

finencikle bescheiden van de vereniging en zich laten lul shtsn  soot  dagen-

ningmeester over de stand van zaken. Centrale vindt in ieder gev.ei  gleans  In 

-  

de maanden maart en september. 

Art. 35 

1. De kasoommi.asie heeft hel: recht wanneer daartoe asrled Ing bestaat he 

 

-

paalde posten uit de begroting geheel of gedeeltelijk te blokkeren, 

2. De penningmeester en de andere leden van het bestusi hehoeveo was 

aangaan van enige verbintenis of het deen van uitgaven, Ins ole:: espli ce-

clot  in de begroting Staan of het iik de begroting staande bedrag overschrij-

den, schriftelijke goedkeur:ng van de kascoaxaissie. 

3.0itgaven ten laste van begrotingsposten, welke door de kescamrnisnie eijs 

geblokkeerd, behoeven vooraf schriftelijke gedkeeriug va's I-s kasenemisan 

4. Indien de gevraagde goedkeuring geweigerd wordt, is he:: th, d's  Lacer--

missie gehoord hebbende, bevoegd om het btcluit van de kc;;ossmieele Lensi,-i 

te schuiven en alsnog goedkeuring te verlenen. Van een i -:-g1ijk besluit 

wordt door het  LB  schriftelijk, gemotiveerd en teratand es -s da ksse:osrai-csi.s 

en vervolgens aan de eerstvolgende ALV verantwoording aitsiard 

Art. 36 Commissies ad hoc 

1. De ALV of het  LB,  indien die een commissie ad-hoc inatast, omschrijft in 

haar besluit de  task  en bevoegdheden van deze commissie.  Boo  cosmescesie al 

hoc bestaat uit een  one-een aantal leden en blijft werkacass totdat versies 

aan de ALV is uitgebracht. 

2. Indien het landelijk bestuur besluit tot de instelling 'icr een coCenie sic 



dhot, is hot verplicht do taakstelling, bevoegdheden en samenstelling 

in de eerstvolgende DEMO te publiceren. 

37  Werk- enroecten 

1. Onder werk/projectgroepen worden verstaan door het  LB  erkende werk/pro-

jectgroepen die zich bezighouden met onderwerpen die een landelijk of re-

gionaal karakter hebben, waarbij bij werkgroepen de nadruk ligt op de lange 

termijn en bij projectgroepen op de korte termijn. 

2. Opheffing van een  work-  of projectgroep geschiedt door het landelijk be-

stuur, gehoord hebbende do werk/projectgroep, schriftelijke met motivatie. 

3. Niet  JD-leden kunnen, op voordracht van de vice-voorzitter  politick,  

door hot  LB ale  lid van een werk/projectgroep worden toegelaten, 

4. Dc  vergaderingen van de werk/projectgroepen, zijn openbaar en de vice-

voorzitter politiek heeft het recht een werk/projectgroepvergadering bij-

een te roepen, 

Art. 3d 

1. Le werk/projectgroepen treden nizer zelfstandig neer buiten op. Meningen  

on  opvetiagen,publicaties,e,d. vellen onder de verantwoordelijkheid van de 

vice-voorzitter politiek. 

2.0e vice-voorzitter  politick  treedt niet  near  buiten op dan na overleg 

not hei  LB  en in geval van onderwerpen die een uitsluitend regionaal ka-

rakter hebben met het (eventuele) regiobestuur, behoudens overmacht, 

HOOFDSTUK V VAN REGIO'S 

Art. 39 

1, Eer, regio verenigt alle leden binnen een door het  LB  voor de ce- 

go vastgesteld gebied. 

2. Dc  ALV is bevoegd om in de grenzen van de regio's wijzigingen non te 

brengec. 

Art. 40 

1. De algemene regiovergadering  (ARV)  wordt gevormd door de loden van de 

3D binnen een regio. 

2. 0e  ARV  is net hoogste orgaan binnen een regio inzake alle aargelegen-

heden op regionaal politiek en organisatorisch terrein, voorzover niet  dour  de 

scautoa of dit teglement aan andere organen opgedragen, 



3. De  ARV  wordt tenminste dénmani per jacr door het rioesiuur bi 

geroepen en zo mogelijk vaker,  indien bet regiobestru: dir wotseii)i: 

acht, nerlat hetgeen bepaald is in lid 4. Een AR'/ nrdt enrti.ttste 

twee weken van tevoren schriftelijk aangekondigd. 

4. Voorts wordt de  ARV  ter behandeling van een of ree t oartge,evrn urcel- 

werpen bijeengeroepen binnen zes weken, op verzoek tn: 

a. tenminste twee algemene afdelingsvergadarinen (2A, binnen  dc  ragi: 

b. tenminste tien leden van de regio, 

5. Ieder lid ken tot do AR'! moties indienen betref nL da agenda cc d: 

agendapunten. Deze moties moeten door lenminoLu vijf ieder var, ce repi: 

ondertekend zijn. 

An. 41 

l,De  ARV  bepaalt de organisatiestructuur van de regio 

2.De  ARV  is verantwoordelijk voor: 

a. de verkiezing van tonmanste de voorkitter, secrocai., er. pacocoge. aater 

van het regiohestrur (RB) 

b. goedkeuring var, jaarrekeningen en jaarverslagen vat de regio or vast$t51 

I ing van de regiotegroting en aktivite:i.tenprograssar. 

Art. i2 

1. Het RB bestaat uit  terminate  vijf laden, 

2. De voorzitter, secretaris en penningaseester worden ::rt 

volgens de methode van bijlage A van dit reglement. 

3. De overige leden van  hat  RB worden gtrkozn volgtns arthodo \0O 

lage A of B, dit ter  vas retelling  door de AR'! trnmaa:: too  sekert  trot  

de opening van de kandidaatstelling. 

4. De kandidaatstelling voor regiobas tuurs lid kan ga rh i.udar tot 2 

24 uur voor de aanvang van de  ARV,  waarop de veokicri;- p .rarsvi.nii. 

5. Het lidmaatschap van het ragiobestuor is onvereruigi urn tot: 

a. het lidmaatschap van het Europees Putriomant, de  it  .:err(.ruterarl 

Provinciale Staten, of de Gemeenteraad, 

t. het lidmaatschap vent een nederlandse nationale prl  Lithe  (j Da rderet 

organisatie,  coders  dan E'66. 

c, hot: lidmaatschap van het  LB  van da  JD,  noch met ac.a verteganwoorrioeno 

of bestuurlijk lichaam van D'éB op regionaal nitere, 

6. ieder lid van de r a4i0 kan zich verkiesbaar  ate  1 vuru he t til, in-

dien hij of zij aan da in de statuten of uit reglement he..  acHe e isar 

voldoet. 

7. Bert lid van het RB wordt voor de termijn var tee  tar  gekozen cru 



en is slechts ffnmeal als zodanig onmiddelijk.herkjeshaar, 

8.  Hat  RB heeft tot taak: 

a. het voorbereiden van ALVs 

b. het geregeld en tijdig bijeenroepen van ARV's 

C, het organiseren van politieke bijeenkomsten van algemene strekking 

d. hot verzorgen van de communicatie met de leden enerzijds en de verenig- 

ingsorganen anderzijds 

e, het vertegenwoordigen var, da regio zowel binnen de vereniging als nâLr 

buiten 

f. het verrichten van andere noodzakelijke bestuurlijke activiteiten. 

Art, 43 

1. De middelen van de regio bestaan uit; 

a. subsidies van de vereniging 

b schenkingen 

c, overige beten 

2. Jaarlijks biedt het RB de  ARV  een begroting voor het komende boek-

jaar, nor goedkeuring aan . De indeling van deze begroting sluit aan bij de 

indeling,  van de landelijke begroting. 

3. Na goedkeuring door de  ARV  zendt de regiopennin3meester de begroting tee 

keonisnane aan de penningmeester van het  LB  

4. Jaarlijks overlegt de penningmeester het exploizatieoverzicht over het 

afgelopen jaar aan de  ARV.  

5,  Dc ARV  benoemt ter controle van het financieel beheer een kasconuaisaie 

van teeminste twee leden die geen deel uitmaken van het Rh. De kascomraissia 

adviseert de  ARV  over het gevoerde financieel beheer en de dddharge van de 

penninguees ter. 

6. T.a.v. schenkingen aan de regio's is art. 7 van dit reglement van over-

eankomanige toepassing.  

Arc.  41 

De  ARV  kan zijn eigen reglement vaststellen voorzover dit niet in strijd 

is met het bepaalde in de statuten of dit reglement. 

HOOFDSTUK  VI  VAN AFDELINGEN 

Art. 45 

1. Een binaenlandsm afdeling verenigt alle leden woonachtig binnen een 

door hen RE of bij ontbreken daarvan door het  LB  voor de afdeling vastge-

steld g.bied. 



2. De grenren van een afdeling dienen samen te vallen net de grenzen 

van een of meer gemeenten, 

3. De algemene afdelingsvergadering (AAV) is bcvoegd is grenzen van een 

afdeling te wijzigen, mits het gestelde in lid 2 niet verde aangetast, 

Art, 46 

1. Dc  AAV wordt gevormd door da leden van de 3D binnen aan afdeling. 

2. De AAV is het hoogste orgaan van de 31) binnen  cart  afdeling op gemeente-

lijk politiek en organisatorisch terrein, voor zover di teilet aan de IdBV 

of aan andere verenigingsorganen is opgedragen. 

3, De AAV wordt tenminste driemaal per jaar door  hat  afielingseststur bij-
eengeroepen, en zo mogelijk vaker ind-en het nfdeiingsbtr tour tii.t wense-

lijk acht, onverlet hetgeen bepaald is in lid  4. Ecn sJA1  wcrdr tenmine te 

twee weken van te veren schriftelijk aangekondigd 

4. Voorts wordt de AAV ter behandeling van een o3  mesa  a egegeven onder-

werpen binnen zes weken bijeengeroepen op verzoek van tenminste tic-tn Laden 
van de afdeling. 

5. Ieder lid van de afdeling kan tot aanvang van de .bAt  entice  bAli ene a 

betreffende de agenda en de agendapunten. Deze moties :r,catttsan onaerrekte:e 

zijn door tenminste drie laden van de afdeling. 

6. De AAV is verantwoordelijk voor: 

a. dis verkiezing van leden van het afdelingsbestuur  

ID.  goedkeuring van jaarrekeningen en jaarverslagen ven ee aftieLi ng en vast- 

stelling van ce ardelirigsbegroting en het akeiviteitenpeogratata 

Art. 47 

1. Het afdelingsbestuur (AfdB) bestaat uit tenminste drie Laden. 

2. De voorzitter, secretaris en penningmeester  warder  at Luec;egebcsen 

volgens de methode van bijlage A van  it  reglement. Es ceerige Leden van  
hat  AfdB worden gekozen volgens de methode wan bij lage A of B ven dit te-

dit ter vaststelling door de AAJ tenminrte twe caesan voor de 

opening van de kandidaatstelling. 

3. Kandidaatstelling voor het Afdli kan geschieden tot x 24 stur  soar  da 

aanvang van de AAY waarin da verkiezing plaatsvindt. 

4. Het lidmaatschap van het Afdb is niet verenigbaar ze:: 

a. het lidmaatschap van het Europees Parlement, de Stattn-Gausaraoi, de 

l'rovincjsele Staten of da Gemeenteraad, 

h. het lidmaatschap van een nationale nederlandse poiitEeke (jongeren)r- 

genisetie anders dan D'66, 

c. het lidmaatschap van het  LB.  



5. Ieder lid van de afdeling kan zich verkiesbaar stellen voor het Afdi3, 

indien hij/zij aan de in de statuten of dit reglement gestelde eisen 

vo, dop t. 

o. Een lid van het AfdB wordt voor de termijn van twee jaar gekozen en is 

eenmaal onmiddelijk herkiesbaar,. 

SUet Afdd heeft t.o.v. de afdeling overeenkomstige taken als het RB heeft 

L.o.v. de regio, zoals vermeld in art, 42 lid 8 van dit reglement. 

5. Voor  hat  financieel beheer van de afdeling is het bepaalde in art, 43 

van dit reglement van overeenkomstige toepassing. 

9. De AAV kan zijn eigen reglement vaststelllen voorzover dit niet in 

strijd is met het bepaalde in de statuten of dit reglement. 

st. 48 

Concentraties in het buitenland wonende leden kunnen in overleg iret het  

LB  een afdeling vormen, 

2. Een buitenlandse afdeling verenigt alle leden woonachtig binnen eer, 

door het  LB  vastgesteld gebied. 

3. De ALV is bevoegd in de grenzen van buitenlandse afdelingen wijzigingen 

aan te brengen. 

4. Buitenlandse afdelingen kunnen geen deel uitmaken van regio's doch kun-

nen wel aansluiting zoeken bij een regio. 

5. Buitenlandse afdelingen worden voor wat betreft de financiBle bijdrage 

van de vereniging en de schriftelijke communicatie gelijkgesteld met een 

regio. 

HOOFDSTUK  VII  SLOTBEPALINGEN 

Art. 49 

In alle geschillen die uit de toepassing van de bepalingen von dit reglement 

mochten voortvloeien, beslist het  LB,  behoudens beroep op de ALV. Bij ge-

bleken leemte legt het landelijk bestuur zo snel mogelijk voorstellen Ier 

voorziening daarvan voor aan de ALV, 

Art, 50 

Wijziging-_, n in dit reglement kunnen alleen door de ALV worden aangebracht. 

Art. 51 

Dit reglement, evenals jde wijzigingen, treden in werking op de eerste van de 

maand volgende op die waarin de ALV haar heeft goedgekeurd, 



BIJLAGE A 

METHODE VOOR HET VERKIEZEN VAN PERSONEN IN FUNCTIE 

A. Gestemd word: door op het stembiljet één of meet ken date:; to  note  ten 

in de volgorde van voorkeur, 

B. Een stembiljet geldt in eerste lostaitie als een stem - oor de kandidaat; 

van eerste voorkeur. 

C. Een kandidaat net weer das de helft liet geldige biljet oen is gokozen, 

D. Indien geen kandidaat aan deze voorwaarde voldoet, wordt de kandidaat 

roet het geringste aantal biljetten afgeweten. Hebben tinailaste t/as i;ar 

didaten hetzelfde aantal geldige biljetten, dan wordt dor;: Loting bepaald 

welke kandidaat wordt afgewezen. Elk van He biljetten  woo;:  dt afgeasac: 

kandidaat wordt toegekend aan de erop genoemde kasdidea,; van 

voorkeur die oog niet is adgewezen. Biljetten waarop gsa:. verdere voorkeur 

wordt genoemd zijn uitgeput. Een kandidaat mat neer cci; do  loll:  der nb: 

uitgeputte biljetten is gekozen. 

E. Indict,  geen kandidaat aan deze voorwaarde voldoet vi;ad;;a de bepalingen 

volgens lid 0 achtereenvolgens toepassing to: een kandilso t gekoan is, 



JONGE DEMOCRATEN 
vrijzinnig democratische jongerenorganisatie 
Bezuidenhoutseweg 195, 2594 AJ Den Haag, telefoon 070-858303 Giro 701386 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Scan-181113145133.pdf
	Page 1
	Page 2




