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De oorspronkelijke Statuten werden goedgekeurd b~,
Koninklijk Besluit d.d. 11 Juli 1916, No. 26.

In de Algemeene Vergadering van 20 Maart 1917 werden
er enkele wijzigingen in aangebracht, zoodat zij nu luiden
als volgt

De vereeniging is opgericht op de grondslagen, neergelegd
in de artikelen 1 en 2 dezer statuten.
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Art, 1. (1) De naam van de vereeniging is: Algemeene
Staatspartij ; zij wordt in deze statuten verkort aangeduid
als : de partij.
(2) De partij heeft haar hoofdzetel te Amsterdam.
(3) De leden kunnen zich tot plaatselijke afdeelingen
vereenigen.
Art. 2. (1) De partij stelt zich ten doel
a. het met wettige middelen bevorderen van de doeltreffende behartiging der geestelijke en stoffelijke belangen van
het Nederlandsche volk;
b. het verzekeren van gepaste vrijheid en gelijk recht, in
de ruimste beteekenis, aan iedereen.
(2) Als met het in (1) genoemde doel in strijd, beschouwt
zij elk streven om de macht in de bestuurscolleges in Staat,
provincie en gemeente te leggen in handen van ééne enkele
politieke partij, van eene bepaalde politieke combinatie of
van een bepaalde klasse.
(3) Als met dat doel in overeenstemming beschouwt zij
in het bijzonder het verhoogen van de algemeene welvaart
door het bevorderen van de economische ontwikkeling van
ons land en Zijne koloniën.
(4) Zij legt haar beginselen en haar streven verder neer
in een beginselverklaring of program, dat door de algemeene
vergadering wordt vastgesteld.

Middelen.
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Art, 3, De partij tracht dit doel te bereiken door
a. het deelnemen aan de verkiezingen voor aile bestuurslichamen;
b. het houden van - openbare en huishoudelijke vergaderingen, waar het doel en het streven der partij zullen worden uiteengezet of zoodanige onderwerpen behandeld, als
met dat doel en streven in overeenstemming kunnen worden
geacht;
C. het uitgeven van periodieke of andere geschriften
d, alle andere wettige en gepaste middelen.
Art. 4. Bij de verkiezingen als bedoeld in art. 3, sub a,
stelt de partij zoo mogelijk hare eigen candidaten.
Samenstelling der Partij.
Art. 5. (1) De partij bestaat:
a. gewone leden;
b. correspondeerende leden
C. eereleden, en
d. begunstigers.
(2) Leden der partij kunnen zijn alle meerderjarige, mannelijke zoowel als vrouwelijke Nederlanders, die verklaren
met de, in artt. I en 2 dezer statuten neergelegde grondbeginselen te kunnen instemmen.
(3) Als correspondeerende leden der partij kunnen door
liet centraal bestuur worden aangewezen gewone leden, woonachtig in gemeenten, waar geen afdeeling der partij is gevestigd.
(4) Tot eereleden kunnen door eene algemeene vergadering worden benoemd gewone of correspondeerende leden,
die zich jegens de partij op bijzondere wijze verdienstelijk
hebben gemaakt. Het voorstel om een gewoon -lid of een
correspondeerend lid tot eerelid te benoemen gaat uit van
het centraal bestuur, hetzij op eigen initiatief, hetzij op met
redenen omkleede voordracht van een afdeelingsbestuur, of
van ten minste 50 afzonderlijke leden.
(5) Eereleden hebben dezelfde rechten als de leden, doch
geen financieele verplichtingen.
(6) Begunstigers zijn personen of lichamen, welke zonder
als lid te zijn toegetreden, eene jaarlijksche bijdrage of eene
donatie in eens betalen. Zij hebben in de vergadering der

partij geen stemrecht, doch kunnen aan de beraadslagingen
deelnemen.
Einde van het lidmaatschap.
Art. 6. Het verband van leden en begunstigers tot de
partij eindigt door:
a. schriftelijke opzegging op de wijze als bij huishoudelijk
reglement te bepalen;
b. door royement, wegens wanbetaling of door het verrichten van handelingen strijdig met de belangen der partij;
C,
door overlijden
d. voor begunstigers mede door ontbinding der vereenigin
gen, colleges of lichamen.

Art, 7. Het vereenigingsjaar loopt van 1 Januari tot
ultimo December.

Art. 8. De geldmiddelen der partij bestaan uit
a, contributin
b, donaties en bijdragen van begunstigers;
c. rentevan te beleggen kapitaal, en
d. eventueele andere baten.

Art. 9. Alle leden betalen eene contributie, te regelen
bij huishoudelijk reglement.
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Art. 10. (1) Een huishoudelijk reglement regelt o.a. het
stemrecht der leden, de wijze waarop deze zich tot afdeelingen kunnen vereenigen, de wijze waarop de afdeelingen
zich op de algemeene vergaderingen kunnen doen vertegenwoordigen, de samenstelling van het Centraal bestuur der
partij en de verhouding der partij tot hare onderdeelen.
(2) Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door
de algemeene vergadering.
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Art. 11, (1) Aan liet hoofd der partij staat een centraal
bestuur.
(2) Het centraal bestuur bestaat uit ten minste 7 door
eene algemeene vergadering te kiezen leden.
(3) Tot leden van het centraal bestuur zijn alleen leden
der partij verkiesbaar,
(4) De afdeelingen wijzen naar verhouding een of meer
harer bestuurs- of gewone leden aan, die als buitengewoon
lid in het centraal bestuur zitting hebben ; een en ander
wordt nader geregeld bij huishoudelijk reglement.
(5) De wijze van verkiezing en aftreding van de leden
van het centraal bestuur, zoömede hunne rechten en ver
plichtingen, worden bij huishoudelijk reglement vastgesteld.
(6) Het dagelijksch bestuur bestaat uit 3 leden van het
centraal bestuur, t. w. voorzitter, lstesecretaris en istepenningmeester. De voorzitter van het centraal bestuur is
van rechtswege voorzitter van het dagelijksch bestuur.
Art. 12. Tot de taak van het centraal bestuur behoort
a. de vertegenwoordiging der partij in en buiten rechten;
Ii. het geven van leiding aan de werkzaamheden der partij;
c. het houden van toezicht op de verrichtingen der afdeelingen, in dier voege, dat door deze van de hoofdlijnen
van het program der partij, noch van hare grondbeginselen
wordt afgeweken;
d. het geldelijk beheer der partij.
Geldelijk beheer.
Art. 13. (1) Jaarlijks wordt in eene der maanden April
of Mei eene algemeene vergadering gehouden, waarin door
het centraal bestuur verslag wordt uitgebracht over het afgeloopen jaar, rekening en verantwoording over dit jaar gedaan en eene begrooting van inkomsten en uitgaven voor
het volgende vereenigingsjaar den leden aangeboden wordt,
(2) Tevens worden in deze algemeene vergadering de
noodige verkiezingen gehouden en eene commissie van verificatie benoemd voor het nazien der rekening en verantwoording over het afgeloopen jaar.

Art. 14. De partij wordt geacht te zijn opgericht 18 Oe-
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tober 1913 en is aangegaan voor den tijd van 29 jaren en
zes maanden.
Art. 15. (1) Tot ontbinding der partij kan worden besloten door eene algemeene vergadering, zoodra het ledental,
na minstens vijfjarig bestaan, niet meer dan 100 bedraagt
en met 2/3 van het aantal uit te brengen stemmen.
(2) Is in deze vergadering het vereischte aantal stemmen
niet vertegenwoordigd, dan wordt het voorstel tot ontbinding
geacht te zijn aangehouden tot eene tweede, daartoe opzettelijk te beleggen, vergadering, welke binnen eene maand
moet worden gehouden en welke met eene meerderheid van
ten minste 2/3 der alsdan vertegenwoordigde stemmen tot
ontbinding kan besluiten.
(3) Bij ontbinding der partij vervallen hare eigendommen
aan het genootschap Liefdadigheid naar Vermogen, te Amsterdam.
Art. 16. Verandering in deze statuten, met inachtneming
van het onder ,,grondbeginselen" boven art. I bepaalde, kan,
behoudens de nadere Koninklijke goedkeuring ingevolge de
wet, alleen plaats hebben in eene algemeene vergadering,
met eene meerderheid van ten minste 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen.
Art, 17. Omtrent gevallen, waarin noch door deze statuten, noch door het huishoudelijk reglement wordt voorzien,
beslist het centraal bestuur.

