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DER 
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onder de zinspreuk 

te 

HANDELSDRUKKERIJ L. ROERMAN KAMPEN. 
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Art. 1. 

De Staatkundig Gereformeerde Partij wordt samengesteld 
door de plaatselijke kiesvereenigingen, die tot grondslag 
van samenleven aanvaarden het Program van beginselen, 
vastgesteld in de vergadering, gehouden te Middelburg den 
24 April 1918. 

Art. 2. 

De Staatkundig gereformeerde Partij steld zich ten doel: 
De beginselen van Gods Woord op staatkundig terrein 

tot meerdere erkenning te brengen in den lande. Haar 
streven is niet zoozeer gericht op een meerderheid van 
kiezers, als wel op de handhaving en doorwerking van de 
beginselen, door haar beleden. 

Art. 3. 

Leden dier partij zijn zij, die zich bij de kiesvereeniging 
te hunner plaatse hebben aangesloten. Bestaat in hun woon-
plaats nog geen kiesvereeniging, dan kunnen zij zich tot 
zoolang aansluiten bij een kiesvereeniging, gelegen in den-
zelfden Staten- of Kamerkring. Zij kunnen in die vereeni-
ging echter niet medestemmen in de candidaatstelling voor 
den gemeenteraad. 

Art. 4. 

De plaatselijke kiesvereenigingen zijn tevens gemeentelijke, 
zoo de plaats niet in stemdistricten is ingedeeld; bestaan 
er in dezelfde stad meerdere kieskringen, dan vereenigen 
de bestaande plaatselijke vereenigingen zich tot een ge-
meente-kiesvereeniging. Eveneens vormen de plaatselijke 
kiesvereenigingen, gelegen binnen een Statenkring, sa-
men eenStatenkring-vereeniging,terwijlal deplaatse-
lijke kiesvereenigingen in een Kamerkring samen uitmaken 
deKamerkring-vereenigingeneindelijkalde plaatse-
lijke kiesvereenigingen samen vormen de Staatkundig Ge-
reformeerde Partij. 



Art. 5. 

De samenstelling der Staten of Kamerkring-vereeniging 
geschiedt door aftaardigin  ran  elk bestuur der plaatselijke 
kiesvereeniging van twee leden. 

Art. 6. 

Het Hoofdbestuur der Partij bcstaat uit 9 leden, te kiezen 
door de Algemeene Vergadering bij Vrije stemming. 

Art. 7. 

Elke kieseereeniging (zoowel plaatselijke, als Kamer- en 
Staten-) kiest haar eigen bestuur en regelt hare werkzaam-
heden hij Huish. Regi. dat geen bepalingen mag bevatten, 
strijdig met deze statuten. 

Art. 8. - 

Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerder-
heid van stemmen; over personen wordt schriftelijk, over 
zaken mondeling gestemd. 

Art. 9. 
De contributies worden geïnd door de plaatselijke kies-

vereeniging; deze draagt een deel dier contributies af aan 
de hoogere besturen: t.w. voor elk lid minstens 5 ct. aan 
't Hoofdbestuur; 5 ct. aan 't Bestuurder Kamer-kiesvereen-
iging; 5 ct. aan 't Bestuur der Staten-kiem ereeniging. Deze 
bijdragen moeten plaatsvinden in de maand April; bij niet 
tijdig voldoening verliest een plaatselijke kiesvereeniging 
het recht van afvaardiging. 

Alt. 10. 

Voor de verkiezing van de leden der Tweede Kamer 
roept het Hoofdbestuur een Algem. Veigad. samen in de 
maand Mei. Van die vergadering wordt minstens 3 weken 
tevoren kennis gegeven aan alle plaatselijke vereenigingen. 

Elke plaatselijke vereeniging kan daarop minstens een 
week vóór de te houden vergadering twee namen noemen 
van personen, die zij als candidaten voor de Kamer ge-
wenscht acht. Al de ingekomen namen worden tot een 
apihahetische groslijst vereenigd en uit deze groslijst kiest 
de Algern. Vergad. de candidaten voor de Kamer, 

Art. 11. 

De candidaten komen in volgorde van het aantal ver-
kregen stemmen op de in te dienen candidatenlijst voor. 



Art. 12.  

Bij verkiezing voor de Provinciale Staten handelt de 
Staten-kiesvereeniging op gelijke wijze als het Hoofdbestuur 
naar Art. 10; echter met dien verstande, dat de Staten-
kiesvereenigingvergadei t n de maand Februari en hare 
handelingen aan de goedkeuring van het Hoofdbestuur on-
derwerpt. Eveneens doe de plaatselijke kiesvereenigin g. 

Art. B. 

Vier achtereenvolgende jaren treden twee leden van het 
Hoofdbestuur af; het vijfde jaar het negende lid, volgens 
rooster door het bestuur zelf op te maken. De a ftredenden 
zijn terstond herkiesbaar. Uit de kas worden de kosten 
vergoed dooi de leden van het Hoofdbestuur gemaakt voor 
vergaderingen of andere werkzaamheden, hun door de partij 
opgedragen. De functies worden door dat Bestuur zelf 
verdeeld. 

Art. 14. 

De Voorzitter presideert de vergaderingen van het Hoofd- 
bestuur en van de Algemeene Vergadering, De le Secre-
taris houdt het notulenboek van Hoofdbestuur en Alge-
meene Vergadering en legt een register aan van de plaatselijke 
kiesvcreenigingen met de aantallen harer leden en voert 
met den Voorzitter de correspondentie en houdt aanteeke-
fling van inkomende en uitgaande brieven. De le Pen- 
ningnieester ontvangt de bijdragen der plaatselijke kiem er-
een igingen en verdere, aan de Partij toekomende gelden; 
hij voldoet gemaakte onkosten, en doet jaarlijks voor de 
groote vergadering rekening en verantwoording aan het 
Hoofdbestuur. 

Art. 13. 

Telken jare in de maand Mei en voorts zoo dikwijls het 
Hoofdbestuur dit noodig  acht of wanneer minstens drie 
plaatselijke kiesvereenigingen dit schriftelijk aanvragen, 
veridert de Partij in Algemeene Vergadering, tot welke 
vergadering alle leden der Partij toegang hebben en recht 
del te nemen aan de b'wprekingvn. Stemrecht echter 
hebben alleen  dc  afigevaardigderi der plaatselijke kiesver-
eenigingen. 



De te behandelen zaken worden tijdig door het Hoofd-
bestuur op het  Agendum  geplaatst en den besturen toege-
zondén. 

Aldus vastgesteld in de Algemeene Vergadering te Rot-
terdam 24 Juni 1918. 

Namens het Hoofdbestuur: 

G H KERSTEN, Voorzitter.  
A. WESTSTRATE Janz., Correspondent. 
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