
Statuten der Staatkundig-Gereformeerde Partij. 

Artikel 1. 
De Staatkundig-Gereformeerde Partij wordt samengesteld 

door de Plaatselijke Kiesvereenigingen, die tot grondslag van 
samenleven aanvaarden het Program van beginselen, vast-
gesteld in de vergaderingen, gehouden te Middelburg 24 
April 1918; te Rotterdam 3 Aug. 1921, te Utrecht 5 April 
1923 en 7 April 1926 en te Rotterdam 21 April 1927. 

Art. 2. 
De Staatkundig-Gereformeerde Partij stelt 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 inde candidaatstelling voor 
den gemeenteraad. 

Art. 4. 
Indien de omstandigheden zulks wenschelijk maken 

kunnen, onder goedkeuring van het Hoofdbestuur, in een 
Gemeente meerdere Plaatselijke Kiesvereeni-
g i n g e n gevormd worden, waarvan de grenzen worden 
vastgesteld. Indien in een Gemeente slechts één P 1 a a t-
seljke Kiesvereeniging bestaat, is deze tevens 
Gemeentelijke Kiesvereeniging. Zijn er meer 
dan één Plaatselijke Kiesvereeniging in een 
Gemeente, dan vormen zij samenéén Gemeen t elijke  
Kiesvereeniging.  Eveneens vormen de Plaatselijke 
Kiesvereenigingen, gelegen binnen een Statenkring, samen 
een Statenkringvereeniging, dePlaatselijkeKies-
vereenigingen, gelegen binnen een K a m e r k r i n g vormen 
een Karnerkringvereeniging; de PlaatselijkeKies-
vereenigingen gelegen binnen een Provincie vormen 
een Provinciale Vereeniging en eindelijk al de 
Plaatselijke Kiesvereenigingen samen vormen de Staa t-
kundig  Gereformeerde Partij. 

Art. 5. 
De samenstelling der Statenkring-, Kamerkring- en 

Provinciale Vereeniging geschiedt door afvaardiging van 
2 leden uit elke Plaatselijke Kiesvereeniging. 

Art. 6. 
Het Hoofdbestuur der Partij bestaat uit 9 leden, te kiezen, 

door de Algemeene Vergadering bij Vrije stemming. 



Art, 7.  

Elke vereeniging (zoowel Provinciale-, Kamerkring- en 
Statenkring-, als Plaatselijke- en Gemeentelijke Kiesver-
eeniging) kiest haar eigen bestuur en regelt hare werkzaam-
heden bij Huishoudelijk Reglement, 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 monaeling gestemd. 

Art. 9. 
De Plaatselijke Kiesvereeniging heft con-

tributie van haar leden volgens eigen huishoudelijk regle-
ment, draagt tot de kosten van de onderscheidene meerdere 
vereenigingen bij naar getalsterkte tot een hoofdelijk be-
drag door elk dezer vereenigingen zelf te bepalen bij 
Huishoudelijk Reglement. Per lid en per jaar wordt door 
de Plaatselijke Kiesvereeniging aan den Penningmeester 
van het Hoofdbestuur een bedrag van 25 cent afgedragen. 

Art. 10. 
Voor de verkiezing van de leden der Tweede Kamer 

roept het Hoofdbestuur een Algemeene Vergadering 
samen. Van die vergadering wordt kennis gegeven 
aan de Plaatselijke Kiesvereenigingen. Deze kunnen min-
stens één maand voor de in januari te houden vergadering 
der Provinciale Vereeniging namen noemen van personen 
die zij als candidaten voor de Tweede Kamer gewenscht 
achten. 

De besturen der verschillende Provinciale Vereenigingeri 
zenden de in hun vergaderingen vastgestelde groslijsten 
bij het Hoofdbestuur in. 

Uit de ingekomen namen wordt door een vergadering, 
bestaande uit de leden van het H. B. benevens twee af-

gevaardigden uit elke Provinciale Vereeniging de candi-
datenlijst opgemaakt. 

Ter Algemeene Vergadering wordt deze candidatenlijst 
vastgesteld. 

Bij mogelijke Kamerontbinding zal het H. B. naar bevind 
van zaken handelen. 

Art. 11. 
Bij verkiezingen voor de Prov. Staten kunnen de P 1 a a t - 

s elj k e Kiesvereenigingen vOOr 1 Dec. namen van 
candidaten, wonende in de betrokken provincie, opgeven 
aan het Bestuur der Statenkringvereeniging. VOOr 
15 December vergaderen de Statenkringvereenigin-
gen en stellen uit de ingekomen opgaven een groslijst 
samen, desgewenscht met aanvulling van het aantal candi-
daten, welke groslijsten onverwijld ter kennis vn het Be-
stuur der Prov. Vereen. en van den Secretaris 
van het Hoofdbestuur worden gebracht. Waar geen 



Statenkringvereeniging gevormd is, kunnen de kiesver-
eenigingen namen noemen rechtstreeks aan het Bestuur 
der Prov. vereeniging. 

Vóór 15 Januari vergaderen de Besturen der Prov. 
Vereeniging met 2 afgevaardigden van elke Staten 
kringvereeniging in de betrokken provincie, om in 
overleg met het Hoofdbestuur de candidatenlijst voor 
de provincie op te maken. Deze lijst behoeft de goed-
keuring van het Hoofdbestuur. De lijst wordt daarna in 
de vergadering der Prov. vereeniging vastgesteld. 

Het bestuur der Statenkringvereeniging zorgt voor de 
indiening van de candidatenlijst. 

Art. 12. (*) 
Wanneer verkiezingen voor den Gemeenteraad aanstaande 

zijn, kunnen de leden der Kiesvereenigingen aan hun be-
stuur namen noemen van degenen, die zij geschikt achten 
voor een candidatuur. Op de in Februari te beleggen leden-
vergadering kunnen alsnog namen genoemd worden. Al 
deze namen worden door het bestuur in alphabetische volg-
orde geplaatst op een lijst. Nadat bepaald is hoeveel na-
men op de groslijst zullen worden geplaatst, wordt bij stem-
ming de volgorde dezer groslijst vastgesteld. Deze lijst 
wordt door het bestuur ten spoedigste ter kennis van den 
secretaris van de Statenkringvereeniging en die van het 
Hoofdbestuur gebracht. Twee afgevaardigden van het be-
stuur (bij voorkeur niet-candidaten) vergaderen daarna met 
het bestuur der Statenkringvereen. en stellen met raadple-
ging dezer groslijst de candidaten voor de betrokken Kies-
vereeniging op. De aldus opgemaakte candidatenlijst wordt 
daarna door de kiesvereeniging vastgesteld. Bij meening-
verschil staat beroep bij het Hoofdbestuur open. 

In gemeenten waar meer dan één Plaatselijke Kiesvereeni-
ging bestaat, wordt door elk dier Plaatselijke Kiesvereeniging 
een groslijst opgemaakt en door elk eveneens twee afgevaar-
digden gezonden om met het bestuur der Statenkringver-
eeniging te vergaderen. De candidatenlijst(en) wordt dan 
uit deze groslijsten samengesteld. 

Art. 13. 
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. Deaftredenden 
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 
Hoofdbestuur en de Algemeene Vergaderingen. De 

(*) Art. 12 is niet vastgesteld. 



le Secretaris houdt het notulenboek van Hoofdbestuur en 
Algemeene Vergadering; legt een register aan van de 
Plaatselijke Kiesvereenigingen overeenkomstig de opgaven 
vermeld in art. 16 dezer Statuten en voert de correspon-
dentie. 

Hij houdt copie van alle uitgaande stukken, ordent deze 
zoowel als de ingekomen stukken en brengt jaarlijks bij 
rondschrijven aan de Kiesvereenigingen verslag uit van 
den toestand der Partij. 

De le Penningmeester ontvangt de bijdragen der Plaatse-
lijke Kiesvereenigingen en verdere aan de Partij toekomende 
gelden, hij voldoet gemaakte onkosten, doch doet geen 
uitgaven dan in overleg met het Bestuur en doet jaarlijks 
in de Alg. Vergadering van April rekening en verant-
woording van zijn beheer. 

Art. 15 

Telken jare in de maand April en voorts zoo dikwijls 
het H. B. dit noodig acht of wanneer 10 Plaatselijke Kies-
vereenigingen dit schriftelijk bij het H. B. aanvragen, ver-
gadert de Partij in Algemeene Vergadering, tot welke ver-
gadering alle leden der Partij toegang hebben en recht deel 
te nemen aan de besprekingen. 

Stemrecht hebben echter alleen de afgevaardigden der 
Plaatselijke Kiesvereenigingen. 

Het aantal afgevaardigden bedraagt van elke Plaatselijke 
Kiesvereeniging twee. 

Voor 1 Febr. kunnen de aangesloten vereenigingen even-
tueele vragen en voorstellen, ter behandeling op de Algem. 
Vergadering, inzenden. Deze worden vóór 1 l\laart, voorzien 
van prae.advies van het H. B., den afdeelingen toegezonden. 

Art. 16. 

De secretarissen der Plaatselijke Kiesvereenigingen, Sta-
tenkringv ereenigingen, Kamerkringvereenigingen en Provin-
ciale Vereenigingen zijn verplicht jaarlijks vóór 15 Maart 
aan den Secretaris van het Hoofdbestuur te zenden: 

le een Naamlijst van het Bestuur met de verdeeling 
der functies. 
2e een opgaaf van het aantal leden. 
3e een lijst van de bij de Statenkring-, Kamerkring-
en Prov. V ereeniging aangesloten kiesvereenigingen. 

Aldus vastgesteld in de Algemeene Verga-
deringen te Rotterdam 24 Juni 1918 en 3 Aug. 
1921 ; te Utrecht op 5 April 1923, 22 Mei 1924, 
7 April 1926; te Rotterdam 21 April 1927 en 
die te Utrecht op 12 April 1928. 

Namens hen Hootabestuur: 

G. H. KERSTEN, Voorzitter. 
E. KUYK, Secretaris. 
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