
e hare bemoeiïngzoo klein moge- I 
etal bezoldigde ambtenaren tot  
pdat de belastingen niet noode- 

Art, 1.  

it.  16. De Staatkundig Gereformeerde Partij wordt samengesteld 

ngen worde rekening gehouden door de plaatselijke kiesvereenigingen, die tot grondslag van 

erschillende kringen des volks samenleven aanvaarden het Program van beginselen, vast- 

hoede tegen opzettelijke bevoor- gesteld in de vergaderingen, gehouden te Middelburg 

;groep ten koste van de andere. 24 April 1918 en te Rotterdam, 3 Aug. 1921.  

it.  17. Art. 2. 

Loeltreffende wijze zorg voor de De Staatkundig Gereformeerde Partij steld zich ten doel: 

Dor leger en vloot, ook al hebbe de beginselen van Gods Woord op staatkundig terrein 

)oze opdrijving der krijgslasten. tot meerdere erkenning te brengen in den lande. Haar  
streven is niet zoozeer gericht op een meerderheid van 

it. 18. kiezers, als wel op de handhaving en doorwerking van de 

derland beheere de Overheid de beginselen, door haar beleden.  
ran  het Nederlandsche Volk op 

Art. 3. evordere de Evangelieprediking 
Dr goede defensie tegen mogelijk Leden dier partij zijn zij, die zich bij de kiesvereeniging 
e haar bestuur daarheen, dat de te hunner plaatse hebben aangesloten. Bestaat in hun woon- 

eigen geaardheid zich ontwik- plaats nog geen kiesvereeniging, dan kunnen zij zich tot 
zoolang aansluiten bij een kiesvereeniging, gelegen in den- 

rt. 18. zelden Staten- of Kamerkring. Zij kunnen in die vereeni- 

rerigens ook goed moge zijn, voor 
ging echter niet medestemmen in de candidaatstelling voor  

eel  koningschap, opgedragen aan den gemeenteraad.  
an  God gegevene. Art. 4. 

Le Algemeene Vergaderingen te De plaatselijke kiesvereenigingen zijn tevens gemeentelijke, 
en te Rotterdam, 3 Aug. 1921. zoo de plaats niet in stemdistricten is ingedeeld; bestaan 

s het Hoofdbestuur, er in dezelfde stad meerdere kieskringen, dan vereenigen 
de bestaande plaatselijke vereenigingen zich tot een gemeente- 

G. H. KERSTEN. kiesvereeniging. Eveneens vormen de plaatselijke kiesver- 
P. J. LAMORÉ. eenigingen, gelegen binnen een S t a t e n k r i n g, samen een 

State nkr ing-vere eniging, terwijl al de plaatse- 
lijke kiesvereenigingen in een Kamerkring samen uitmaken 

- de Kamerkring-vereeniging en eindelijkaldeplaatse- 
lijke kiesvereenigiagen samen vormen de Staatkundig Ge- 
reformeerde Partij. 



Art. 5. 

De samenstelling der Staten- of Kamerkring-vereeniging 
geschiedt door afvaardiging door elk bestuur der plaatselijke 
kiesvereerliging van twee leden. 

Art, 6. 

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

Art. 7. 

Elke kiesvereeniging (zoowel plaatselijke, als Kamer- en 
Staten-) kiest haar eigen bestuur en regelt hare werkzaam-
heden bij Huish. RegL, 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 25 ct. aan 
't Hoofdbestuur; 10 ct. aan 't Bestuur der Kamer-kiesvereen-
iging; 5 ct. aan 't Bestuur der Staten-Kiesvereeniging. Deze 
bijdragen moeten plaatsvinden in de maand April; hij niet 
tijdig voldoening verliest een plaatselijke kiesvereeniging 
het recht van afvaardiging. 

Art, 10, 

Voor de verkiezing van de leden der Tweede Kamer roept 
het Hoofdbestuur een Algem. Vergad. samen in de maand 
Mei. Van die vergadering wordt minstens 3 weken tevoren 
kennis gegeven aan alle plaatselijke vereenigingen. Elke 
plaatselijke vereeniging kan daarna minstens een week vóór 
de te houden vergadering twee namen noemen van personen, 
die zij als candidaten voor de Kamer gewenscht acht. Al 
de ingekomen namen worden tot een alphabetische groslijst  

vereenigd en uit deze groslijst 
candidaten voor de Kamer. 

Art. 11 

De candidaten komen in vo 
kregen stemmen op de in te 

Art. L 

Bij verkiezing voor de Provinc 
kiesvereeniging op gelijke wijz 
Art. 10; echter met dien verst 
eeniging vergadert in de maand I 
aan de goedkeuring van het Hooft 
eens doe de plaatselijke kiesvere 

Art. 1 

Vier achtereenvolgende jaren 
Hoofdbestuur af; het vijfde ja 
rooster door het bestuur 7e1f op 
zijn terstond herkiesbaar. Uit 
vergoed door de leden van het 

F vergacteringen of andere werkzaai 
opgedragen. De functies word 
verdeeld. 

Art. 1 

De Voorzitter presideert de ve 
bestuur en van de Algemeen€  
tans  houdt het notulenboek van 
Vergadering en legt een regist 
kiesvereenigingen met de aantalk 
den Voorzitter de corresponden 
van inkomende en uitgaande bi 
ont'angt de bijdragen der plaat 
verdere, aan de Partij toekomei 
maakte onkosten. en doet jaarlij 
ring rekening en verantwoording 

Art. 1 

Telken jare in de maand Mei 



baten- of Kamerkring-vereeniging 
door elk bestuur der plaatselijke 

den. 

rt. 6 

rtij bestaat uit 9 leden, te kiezen 
ring bij Vrije stemming. 

rt. 7. 

twel plaatselijke, als Kamer en 
estuur en regelt hare werkzaam-
t geen bepalingen mag bevatten 

RM 
enomen met volstrekte meerder-
personen wordt schriftelijk, over 

rt. 9  

geïnd door de plaatselijke kies-
een deel dier contributies af aan 
voor elk lid minstens 25 ct. aan 
't Bestuur der Kamer-kiesvereen-
ier Staten-Kiesvereeniging. Deze 
den in de maand April; bij niet 
een plaatselijke kiesvereeniging 

10. 

e leden der Tweede Kamer roept  
em.  Vergad. samen in de maand 
wordt minstens 3 weken tevoren 
)laatselijke vereenigingen. Elke 
daarna minstens een week vóór 

wee namen noemen van personen, 
r de Kamer gewenscht acht. Al 
n tot een alphabetische groslijst  

vereenigd en uit deze groslijst kiest de Algem. 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-kiesver-
eeniging vergadert in de maand Februari en hare handelingen 
aan de goedkeuring van het Hoofdbestuur onderwerpt. Even-
eens doe de plaatselijke kiesvereeniging. 

Art. 13. 

Vier achtereenvolgende jaren treden twee leden van tiet 
Hoofdbestuur af; het vijfde jaar het negende lid, volgens 
rooster door het bestuur 7e1f op te maken. De aftredenden 
zijn terstond herkiesbaar. Uit de kas worden de kosten 
vergoed door 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 Secre- 
taris houdt het notulenboek van Hoofdbestuur en Algemeene 
Vergadering en legt een register aan van de plaatselijke 
kiesvereenigingen met de aantallen harer leden en voert met 
den Voorzitter de correspondentie en houdt aanteekening 
van inkomende en uitgaande brieven. De Penningmeester 
ont'angt de bijdragen der plaatselijke kiesvereenigingen en 
verdere, aan de Partij toekomende gelden; hij voldoet ge-
maakte onkosten. en doet jaarlijks voor de groote vergade-
ring rekening en verantwoording aan het Hoofdbestuur. 

Art. 15. 

Telken jare in de maand Mei en voorts zoo dikwijls het 



L:111ijk 
DER KIESVEREENIGINI  

te............................................................... 

Art. 1. 

Er bestaat ie e 

onderden naam ................................................................. 

Art. 2. 

De vereeniging stelt zich ten doel 
Gods woord, op staatkundig terrein tot n 
te brengen in ons Vaderland". 

Art. 3. 

Zij maakt deel uit van de Staatk. Geref. F 
haar beginselen omschrijft. 

Art, 4, 

Leden der vereeniging kunnen zijn zij 
betuigen met de bovengenoemde beginsele 
20 jaren hebben bereikt, en eene vaste 
van minstens f0 50 per jaar. 

Art. 5, 

Het lidmaatschap van eenig persoon ho 
a. als hij uit de burgerlijke gemeente 
h. als hij voor dat lidmaatschap bedan 
C. als hij zijn contributie niet hetaat 
d. als hij door een besluit der leden 

geroyeerd, wanneer die vergadering oor 
woord en daad den grondslag der vereer 
of hare pogingen tegenwerkt. 

Art. 6. 

't Bestuur der Kiesvereeniging bestaat ui 
De leden van 't Bestuur worden benoei 

op eene daartoe wettig belegde vergaderi 
meerderheid, verkregen bij geheime sternm 

Hoofdbestuur dit noodig acht of wanneer minstens drie plaat-
selijke kiesvereeniginger, dit schriftelijk aanvragen, vergadert 
de Partij in Algemeene Vergadering, tot welke vergadering 
alle leden der Partij toegang hebben en recht deel te nemen 
aan de besprekingen. Stemrecht echter hebben alleen de 
afgevaardigden der plaatselijke kiesvereenigingen.  

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

Aldus vastgesteld in de Algemeene Vergaderingen te 
Rotterdam 24 Juni 1918 en 3 Aug. 1921. 

Namens het Hoofdbestuur: 

3. H. KERSTEN, Voorzitter 

P. J. LAMORÉ, Secretaris. 



u1shG 2iijl; --glenient 
DER KIESVEREENIGING  

te.............................................................................................................. 

Art. 1. 

Er bestaat te .......................................................een kiesvereeniging 

onder den naam 
' .............................................. 

Art. 2. 

De vereeniging stelt zich ten doel : ,,de beginselen van 
Gods woord, op staatkundig terrein tot meerdere erkenning 
te brengen in ons Vaderland". 

Art. 3. 

Zij maakt deel uit van de Staatk, Geref. Partij, wier program 
haar beginselen omschrijft. 

Art. 4. 

Leden der vereeniging kunnen zijn zij, die instemming 
betuigen met de bovengenoemde beginselen, den leeftijd van 

20 jaren hebben bereikt, en eene vaste contributie betalen 
van minstens f050 per jaar. 

Art. 5, 

Het lidmaatschap van eenig persoon houdt op: 
a. als hij uit de burgerlijke gemeente vertrekt 
h, als hij voor dat lidmaatschap bedankt: 
C. als hij zijn contributie niet hetaat 
d. als hij door een besluit der ledenvergadering wordt 

geroyeerd, wanneer die vergadering oordeelt, dat hij door 
woord en daad den grondslag der vereeniging verloochent, 
of hare pogingen tegenwerkt. 

Art. 6. 

't Bestuur der Kiesvereeniging bestaat uit minstens 5 leden. 
De leden van 't Bestuur worden benoemd door de leden 

op eene daartoe wettig belegde vergadering, met volstrekte 
meerderheid, verkregen bij geheime stemming. 

t of wanneer minstens drie plaat-
schriftelijk aanvragen, vergadert 

rgadering, tot welke vergadering 
hebben en recht deel te nemen 

nrecht echter hebben alleen de 
ke kiesvereenigingen. 
worden tijdig door het Hoofd-

geplaatst en den besturen toege- 

Algemeene Vergaderingen te 

3 Aug. 1921. 

t Hoofdbestuur: 

G. H. KERSTEN, Voorzitter 

P. J LAMORÉ, Secretaris. 



Volgens rooster treden twee achtereenvolgende jaren telkens 
twee leden af: 't andere jaar één. De aftredenden zijn terstond 
herkiesbaar. De leden des Bestuurs benoemen uit hun 
midden een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en 
een algemeen plaatsvervanger. 

Art. 7. 

De penningmeester doet jaarlijks verslag van de inkomsten 
en uitgaven in de eerste vergadering des jaars. 

Art. 8. 

Zoo dikwijls het Bestuur dit nooclig acht, of minstens 10 
leden dit schriftelijk het Bestuur verzoeken, of de statuten 
het verplichten, wordt een ledenvergadering gehouden. 

Verplicht is het houden eener vergadering o.a,: 
a. bij de jaarlijksche bestuursverkiezing en het nazien der 

rekening des penningmeesters 
b. bij aanstaande verkiezing voor leden van de Staten-

Generaal, de Provinciale Staten, of den Gemeenteraad. 

Art. 9. 

Het Bestuur vergadert zoo menigmaal er zaken zijn te 
behandelen in het belang der Partij of der Kiesvereeniging. 

Art. 10. 

De artikelen 2 en 10 zijn onveranderlijk. 

Art. 11 

Voorstellen tot wijziging van andere artikelen de7er Sta-
tuten moeten door het Bestuur ter ledenvergadering worden 
gebracht, hetzij die voorstellen uit het Bestuur zelf komen, 
hetzij de Leden die wenschen. In het laatste geval moeten 
minstens 10 leden het wijzigingsvoorstel uiterlijk eene maand 
vóór de ledenvergadering bij het Bestuur indienen. 

Het bestuur der Kiesvereeniging 
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