
STATUTEN EN REGLEMENTEN 
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Voor je ligt een bundel waarin de statuten en reglementen die binnen de Vereniging 
Christen-Democratisch Jongeren Appèl van kracht zijn, zijn opgenomen. Hierin zijn de 
regels vervat volgens welke het CDJA functioneert. 

Behalve de statuten en het huishoudelijk reglement, die regels bevatten voor het hele 
CDJA zijn er ook nog enkele bijzondere reglementen opgenomen. Te weten het 
Redactiestatuut en de modelreglementen voor de provinciale afdelingen en plaatselijke 
en regionale kernen. Deze modelreglementen zijn voorbeeld-reglementen. Het kan zijn 
dat de provinciale afdeling of de kern waaronder je ressorteert een eigen reglement 
heeft vastgesteld, of nog zal vaststellen. Dat reglement moet dan wel in overeenstem-
ming zijn met het in de statuten of het huishoudelijk reglement bepaalde. Als geen eigen 
reglement is vastgesteld, geldt het modelreglement. Overigens moeten de reglementen 
van provinciale afdelingen aan het landelijk algemeen bestuur en die van kernen aan het 
provinciaal bestuur ter goedkeuring worden voorgelegd. 

Voor uitleg over de verschillende reglementaire bepalingen, kun je altijd contact 
opnemen met het CDJA-secretariaat. Mocht er over de uitvoering of uitleg ervan 
verschil van mening bestaan tussen verschillende leden en/of organen van het CDJA, 
dan staat beroep open bij de commissie van beroep. De daarop van toepassing zijnde 
bepalingen vind je in de artikel 5.1 van het huishoudelijk reglement. 

Bij de tweede druk zijn een aantal wijzigingen ingevoerd in het Reglement van Orde van 
de CDJA-Raad. De CDJA-Raad heeft deze reglementswijzigingen aangenomen in haar 
vergaderingen van 20 november 1993 (art. 51), resp. 26 november 1994 (artt. 30 en 
30a). 

Den Haag, februari 1995 
Ron van Duffelen, 
secretaris CDJA 
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HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN 

Paragraaf 1.1: Naam, grondslag en doel 

artikel 1.1.1. 
De vereniging draagt de naam Christen Democratisch Jongeren Appèl, bij verkorting 
aangeduid met CDJA. Zij is gevestigd te 's-Gravenhage. 
artikel 1.1.2. 
1. Het CDJA aanvaardt de Bijbel als richtsnoer voor het politiek handelen. 
2. Het CDJA wil zich blijvend bezinnen op de betekenis van de Bijbel voor het politiek 

beleid, zoals dat onder meer gestalte krijgt in actieprogramma's en concreet politiek 
handelen. 

3. Het CDJA streeft naar een maatschappij, waarin de Bijbelse gerechtigheid gestalte 
krijgt, de mens zijn vrijheid in verantwoordelijkheid kan beleven en het welzijn van 
allen wordt gediend. 

artikel 1.1.3. 
Het CDJA stelt zich op basis van de in artikel 1.1.2. genoemde grondslag ten doel: 
a. het geven van politieke voorlichting en vorming, gericht op creatieve participatie en 

politieke standpuntbepaling; 
b. het meedenken met en het kritisch begeleiden van de christen-democratie in het 

algemeen en van de te 's-Gravenhage gevestigde vereniging het Christen 
Democratisch Appèl, bij verkorting aangeduid met CDA, in het bijzonder. 

artikel 1.1.4. 
Het CDJA tracht zijn doel te bereiken door: 
a. te bevorderen, dat de leden participeren in algemene ledenvergaderingen, acties, 

studieconferenties en andere bijeenkomsten; 
b. het uitgeven van studiemateriaal en het geven van voorlichting, mede in eigen 

periodieken; 
c. te bevorderen, dat leden actief aan het organisatieleven van het CDA deelnemen; 
d. het leggen en onderhouden van contacten met personen en organisaties in binnen-

en buitenland, zowel op politiek en maatschappelijk terrein als op het gebied van 
jeugd- en jongerenwerk; 

e. alle andere wettige middelen die daartoe dienstig kunnen zijn. 

Paragraaf 1.2: Lidmaatschap 

artikel 1.2.1. 
1. Lid van het CDJA kunnen zijn natuurlijke personen, die bij aanvang van het 

kalenderjaar de leeftijd van eenendertig jaar nog niet hebben bereikt. 
2. Van de leden wordt verwacht, dat zij in het CDJA participeren vanuit de intentie van 

de in artikel 1.1.2., eerste lid, omschreven grondslag en zich willen richten op de in 
artikel 1.1.2., tweede en derde lid, genoemde doelstellingen. 

artikel 1.2.2. 
De stemhebbende leden van het algemeen bestuur, als bedoeld in artikel 2.3.1., tweede 
lid, de voorzitter van de CDJA-raad, als bedoeld in artikel 2.2.2., tweede lid, en de leden 
van de commissie van beroep, als bedoeld in artikel 2.5.3., eerste lid, kunnen in 
afwijking van de in artikel 1.2.1., eerste lid, gestelde leeftijdsgrens lid van het CDJA 
blijven tot en met het tijdstip waarop hun functie eindigt. 
artikel 1.2.3. 
Leden van het CDJA zijn zij die zich schriftelijk bij het CDJA als lid hebben aangemeld 
en door of vanwege het dagelijks bestuur als lid zijn toegelaten. 
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artikel 1.2.4. 
Ieder lid is verplicht tot betaling van ten minste een door de algemene ledenvergadering 
vast te stellen minimum contributie. 
artikel 1.2.5. 
Het lidmaatschap van het CDJA eindigt door: 
a. overlijden; 
b. opzegging door een lid; 
C. opzegging door het CDJA; 
d. ontzetting. 
artikel 1.2.6. 

Opzegging door een lid van het lidmaatschap moet schriftelijk plaatsvinden bij het se- 
cretariaat. De opzegging dient vèôr één november van het lopende contributiejaar bij het 
secretariaat te zijn gemeld. Opzegging ontslaat een lid niet van de verplichting tot 
contributie-betaling. 
artikel 1.2.7. 

Opzegging door het CDJA geschiedt door het dagelijks bestuur en kan uitsluitend 
plaatsvinden vanwege: 
a. het niet voldoen aan de aan het lidmaatschap verbonden financiële verplichtingen; 
b. het bereiken van dein artikel 1.2.1. genoemde leeftijdsgrens. 
artikel 1.2.8. 
1. Een lid kan ontzet worden door het algemeen bestuur wegens handelen in strijd met 

de statuten, reglementen of besluiten van organen van het CDJA of wegens het 
verrichten van handelingen waardoor het CDJA op onredelijke wijze wordt 
benadeeld, daaronder begrepen het schenden van verplichtingen jegens de 
vereniging. 

2. In het huishoudelijk reglement worden nadere regels gesteld met betrekking tot de 
ontzettingsprocedure. 

artikel 1.2.9. 
1. Steunlid van het CDJA kunnen zijn natuurlijke personen die bij aanvang van het 

kalenderjaar de leeftijd van zesentwintig jaar nog niet hebben bereikt. 
2. Steunleden zijn zij die te kennen hebben gegeven te sympathiseren met het CDJa en 

door of vanwege het dagelijks bestuur als steunlid zijn geregistreerd. 
3. Steunleden hebben toegang tot activiteiten van het CDJA. 
4. Steunleden hebben geen stemrecht in enig orgaan van het CDJA. Zij kunnen in geen 

enkel orgaan verkozen worden tot stemhebbend lid. 
5. Steunleden zijn geen contributie verschuldigd. 
6. De artikelen 1.2.5. tot en met 1.2.7. zijn van overeenkomstige toepassing. 

Paragraaf 1.3: Stemmingen en verkiezingen 

artikel 1.3.1. 

In de vergaderingen van de organen van het CDJA wordt het stemrecht uitgeoefend 
door die leden, die daar krachtens de bepalingen van deze statuten, [het huishoudelijk 
reglement of de reglementen van enig in deze statuten genoemd orgaan] toe bevoegd 
zijn. 
artikel 1.3.2. 
Elk lid kan niet meer dan één stem uitbrengen. 
artikel 1.3.3. 
1. Besluiten van organen worden genomen met eenvoudige meerderheid van de 

uitgebrachte stemmen, tenzij in deze statuten anders is bepaald. 
2. Voor het bepalen van het aantal uitgebrachte stemmen worden blanco stemmen en 

ongeldig verklaarde stemmen niet meegeteld. 



artikel 1.3.4. 
lering 1. Over zaken wordt hoofdelijk dan wel bij handopsteken gestemd, tenzij door de 

meerderheid van de aanwezige stemhebbende leden van de vergadering een 
schriftelijke stemming wordt verlangd. Wanneer geen van de stemhebbende leden 
om stemming vraagt wordt het voorstel geacht te zijn aangenomen. 

2. Bij het staken van de stemmen bij besluiten over zaken wordt een voorstel geacht te 
zijn verworpen. 

3. Over personen wordt schriftelijk gestemd. In geval van enkelvoudige kandidaatstel- 
ling wordt de kandidaat geacht te zijn verkozen, tenzij ten minste één van de 
stemhebbende leden om stemming vraagt. 

t Se- 4. Bij het staken van de stemmen bij besluiten over personen wordt een tweede 
ij het stemming gehouden. Staken de stemmen bij de tweede stemming opnieuw, dan kan 

tot in een derde stemming slechts gekozen worden tussen de twee personen, die bij de 
tweede stemming de meeste stemmen op zich verenigd hebben. Staken de 
stemmen bij de derde stemming, dan wordt de jongste in leeftijd geacht te zijn  

tend  verkozen. 
artikel 1.3.4a. 

n; 1. Het voordragen van kandidaten en het stellen van tegenkandidaten dient te 
geschieden per te vervullen vacature. Er kan uitsluitend uit de voorgedragen 
kandidaten worden gekozen. 

met 2. Indien bij een vacature in zowel een lidmaatschap als een plaatsvervangend 
het lidmaatschap van een orgaan dient te worden voorzien, wordt de kandidaat of 

ordt worden de kandidaten die niet overeenkomstig het bepaalde in artikel 1.3.4., derde 
de en vierde lid, gekozen zijn tot lid van dat orgaan geacht in rangorde van de meeste 

op het uitgebrachte stemmen als plaatsvervanger of plaatsvervangers te zijn 
t de gekozen van het lid. 

artikel 1.3.5. 
1. Ongeacht het aantal aanwezigen kan een orgaan altijd beraadslagen, zijn agenda 

het vaststellen en de notulen goedkeuren. 
2. Het quorum is bereikt wanneer ten minste de helft van het aantal leden, dat in de 

en betreffende vergadering stemrecht heeft, aanwezig is. 
3. Elke stemming is geldig, tenzij de voorzitter op een voor de stemming door ten 

minste ééntiende deel van het aantal aanwezige stemrecht hebbende leden 
een ingediend verzoek vaststelt dat het quorum niet is bereikt. 

4. Indien de voorzitter overeenkomstig het bepaalde in het derde lid vaststelt dat het 
quorum niet is bereikt, wordt een nieuwe vergadering belegd, waarin hetzelfde 
voorstel opnieuw aan de orde wordt gesteld. Deze vergadering dient ten minste 
zeven dagen na de vergadering, waarin het niet bereiken van het quorum is 
vastgesteld, te worden gehouden. In deze vergadering wordt het quorum geacht te 
zijn bereikt, ongeacht het aantal aanwezige stemhebbende leden. Dit wordt in de 
convocatie voor de vergadering vermeld. 

nd 
lijk Paragraaf 1.4: Zittingsperiode 
gd 

artikel 1.4. 1 
1 De stemhebbende leden van organen worden benoemd respectievelijk gekozen voor 

een periode van twee jaar.  
2 Men is terstond een maal herkiesbaar respectievelijk herbenoembaar. Indien een lid 

de van een orgaan één jaar of korter voor de herverkiezing respectievelijk herbenoeming 
was benoemd of gekozen, is dat lid terstond twee maal herkiesbaar respectievelijk 

en herbenoembaar. 



3. Elk orgaan of bestuur van een orgaan stelt een rooster van aftreden vast. Indien een 
lid van een orgaan of van het bestuur van een orgaan aftreedt anders dan volgens 
het rooster van aftreden, dan benoemt het daartoe bevoegde orgaan zo spoedig 
mogelijk een nieuw lid. 

4. Indien een lid van een orgaan of van het bestuur van een orgaan benoemd dan wel 
verkozen wordt in een tussentijds ontstane vacature, dan treedt het lid in het 
rooster van aftreden van het lid door wiens vertrek de vacature is ontstaan. 

artikel 1.4.2. 
Leden en plaatsvervangende leden van een orgaan of van het bestuur van een orgaan of 
van enige commissie of werkgroep, met uitzondering van de leden van de commissie 
van beroep en de leden van de kascommissie, kunnen te allen tijde door degene die hen 
heeft benoemd of verkozen, uit hun functie worden ontheven of worden geschorst. 

INIPM 



lien  een 
HOOFDSTUK  II:  DE ORGANEN volgens 

spoedig 
artikel 2.0.1. 

Jan wel 
De organen van het CDJA zijn: 

in het 
a. de algemene ledenvergadering; 
b. de CDJA-raad; 
C. het algemeen bestuur; 

aan of 
d. het dagelijks bestuur; 
e. de permanente commissies;  

imissie 
lie  hen f. de provinciale afdelingen; 

g. de plaatselijke en regionale kernen. 

Paragraaf 2.1: De algemene ledenvergadering 

artikel 2.1.1. 
De algemene ledenvergadering bestaat uit alle leden van het CDJA. 

artikel 2.1.2. 
1. De algemene ledenvergadering spreekt zich uit over het politiek en organisatorisch 

beleid van het CDJA. Deze uitspraken zijn bindend voor de andere organen van het 
CDJA. 

2. De algemene ledenvergadering belast zich met en is bevoegd tot: 
a. het aannemen van resoluties en het doen van uitspraken: 
b. het vaststellen van het jaarverslag; 
c. het vaststellen van de afrekening over het afgelopen boekjaar en de begroting 

voor het komende boekjaar; 
d. het kiezen van de voorzitter van het CDJA, die leiding geeft aan de algemene 

ledenvergadering, aan het algemeen bestuur en aan het dagelijks bestuur; 
e. het kiezen van de in artikel 2.3.1., tweede lid, onder c en d, bedoelde 

stemhebbende leden van het algemeen bestuur en hun plaatsvervangers; 
f. het kiezen van de leden van de in artikel 2.5.2. bedoelde commissies en hun 

plaatsvervangers; 
g« alle taken die deze statuten voorts aan haar toekennen. 

artikel 2.1.3. 
1. Ten minste één maal per jaar wordt de algemene vergadering door het algemeen 

bestuur bijeengeroepen. 
2. De algemene ledenvergadering komt voorts bijeen indien ten minste drie provinciale 

afdelingen of ten minste honderd leden, danwel tenminste één/tiende van het aantal 
leden indien het totale aantal leden minder is dan duizend, een met redenen omkleed 
schriftelijk verzoek daartoe bij het algemeen bestuur indienen. Het algemeen bestuur 
is verplicht op grond van een dergelijk verzoek de algemene ledenvergadering bijeen 
te roepen op een datum die ligt binnen zestig dagen na dat verzoek. 

artikel 2.1.4. 
1. De algemene ledenvergaderingen zijn openbaar. 
2. Op voorstel van het dagelijks bestuur of ten minste vijfentwintig leden worden de 

deuren van de vergadering gesloten. De vergadering beraadslaagt en besluit dan in 
beslotenheid of en waarover met gesloten deuren zal worden vergaderd. 

artikel 2.1.5. 
1. De jaarlijkse algemene ledenvergadering wordt door het algemeen bestuur 

uitgeschreven op een termijn van ten minste zestig dagen door schriftelijke 
oproeping van de leden of publicatie in het verenigingsorgaan. 
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2. De oproeping of publicatie gaat vergezeld van de agenda. Voorts wordt vermeld het 
recht van de leden om kandidaten voor te kiezen functionarissen voor te dragen, 
voorstellen te doen en resoluties in te dienen. Deze dienen uiterlijk tien dagen voor 
de algemene ledenvergadering bij het algemeen bestuur schriftelijk te zijn ingediend 
en te zijn ondertekend door ten minste vijfentwintig leden. 

3. Uiterlijk twintig dagen voor de algemene ledenvergadering dienen de leden kennis te 
kunnen nemen van: 
a. het jaarverslag over het afgelopen jaar; 
b. de balans en de staat van baten en lasten over het afgelopen boekjaar en de 

begroting voor het komende boekjaar; 
c. de voorstellen van het algemeen bestuur betreffende politieke en organisatorische 

zaken en de voordracht van het algemeen bestuur betreffende door de algemene 
ledenvergadering te verkiezen functionarissen. 

4. Het huishoudelijk reglement bevat bepalingen omtrent de orde van de algemene 
ledenvergadering en de wijze waarop resoluties over actuele politieke zaken kunnen 
worden ingediend en worden behandeld 

Paragraaf 2.2: De CDJA raad 

artikel 2.2. 1 
1 De CDJA raad bestaat uit stemhebbende en adviserende leden 
2. De stemhebbende leden zijn: 

a. de leden als zodanig benoemd door de provinciale afdelingen en de kernen 
volgens een in het huishoudelijk reglement opgenomen verdeelsleutel; 

b. de stemhebbende leden van het algemeen bestuur. 
3. De adviserende leden zijn de adviserende leden van het algemeen bestuur. De CDJA- 

raad kan op voorstel van het presidium daarnaast andere adviserende leden 
benoemen. 

4. In afwijking van het bepaalde in artikel 1.4.1., eerste lid, worden de stemhebbende 
leden als bedoeld in het tweede lid, onder a, benoemd voor een periode van één 
jaar. Zij zijn terstond drie maal herkiesbaar. 

artikel 2.2.2. 
1.  De CDJA-raad heeft een voorzitter en ten minste twee vice-voorzitters. Het aantal 

vice-voorzitters wordt door de CDJA-raad vastgesteld. 
2.  De voorzitter en de vice-voorzitters vormen tezamen het presidium van de CDJA- 

H raad. 
3.  Het huishoudelijk reglement regelt de wijze van verkiezing van de leden van het 

presidium. 
artikel 2.2.3. 
1. De CDJA-raad heeft als taak: 

a. het bespreken van het politiek beleid van het CDJA waartoe het algemeen 
bestuur alle daartoe benodigde informatie verstrekt; 

b. het vaststellen van de hoofdlijnen voor het politiek beleid van het algemeen 
bestuur. 

2. De CDJA-raad heeft daartoe de bevoegdheid: 
a. programma's vast te stellen, resoluties aan te nemen en uitspraken te doen over 

vraagstukken van politiek beleid; 
b. het algemeen bestuur te horen over het door hem gevoerde politieke beleid. 

artikel 2.2.4. 
1. De CDJA-raad wordt ten minste twee maal per jaar door de voorzitter in vergadering 

bijeengeroepen. 
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Id  het 2 De CDJA raad komt bovendien bijeen indien het presidium dat wenst of ten minste 
ragen, éénzesde deel van de stemhebbende leden van de CDJA-raad bij de voorzitter een 
fl voor met redenen omkleed verzoek daartoe heeft ingediend. De voorzitter is verplicht op 
Ddlend grond van dat verzoek de CDJA-raad bijeen te roepen op een datum die ligt binnen 

dertig dagen na ontvangst van dat verzoek. 
lfli5 te 3. De CDJA-raad stelt voor zijn functioneren een reglement van orde op dat geen 

bepalingen mag bevatten die in strijd zijn met de statuten of het huishoudelijk regle- 

en de 
ment. 

4. De vergaderingen van de CDJA-raad zijn openbaar. Op voorstel van het presidium of 
ten minste éénzesde deel van de stemhebbende leden van de CDJA-raad worden de 

rische deuren van de vergadering gesloten. De vergadering beraadslaagt en besluit dan in 
,mene beslotenheid of en waarover met gesloten deuren zal worden vergaderd. 

?mene Paragraaf 2.3: Het algemeen bestuur 
unnen 

artikel 2.3.1. 
1. Het algemeen bestuur bestaat uit stemhebbende en adviserende leden. 

2. De stemhebbende leden zijn: 
a. de in functie verkozen voorzitter; 

b. de stemhebbende leden van het dagelijks bestuur; 
C. drie door de algemene ledenvergadering rechtstreeks verkozen leden; 
d. de door de algemene ledenvergadering op voordracht van de provinciale 

amen afdelingen verkozen leden; 
a. het op voordracht van de bij het CDJA in dienst zijnde werknemers door het 

algemeen bestuur te benoemen lid. 
,DJA- 3. De adviserende leden zijn: 
leden a. de secretaris; 

b. de voorzitter van de CDJA-raad; 
ene d 

c. de voorzitters van de in artikel 2.5.7., eerste lid, bedoelde commissies; 
1 een d. een afgevaardigde van het bestuur van het CDA; 

e. de overige door het algemeen bestuur daartoe aangewezen leden. 
artikel 2.3.2. 

iantal 1. Voor de verkiezing van de door de algemene ledenvergadering in functie te kiezen 
voorzitter doet het algemeen bestuur een enkelvoudige of een dubbelvoudige voor- 

DJA- dracht. 
2. In aanvulling op het bepaalde van artikel 1.4.1. is de voorzitter die in totaal zes jaar 

1 het of meer stemhebbend lid van het algemeen bestuur is geweest, niet herkiesbaar. 
artikel 2.3.3. 
1. Voor de verkiezing van de door de algemene ledenvergadering rechtstreeks te kiezen 

drie leden, als bedoeld in artikel 2.3.1., tweede lid, onder c, draagt het algemeen 
meen bestuur per te vervullen vacature twee kandidaten voor. 

2. De kandidaat of de kandidaten die niet worden gekozen tot lid van het algemeen 
meen bestuur worden geacht te zijn gekozen tot plaatsvervangend lid van het algemeen 

bestuur in de rangorde van de meest op hen uitgebrachte stemmen. 
artikel 2.3.4. 

over 1. Iedere provinciale afdeling heeft in het algemeen bestuur, afhankelijk van haar 
ledental, één, twee of drie leden. Het exacte aantal leden wordt bepaald volgens een 
in het huishoudelijk reglement opgenomen verdeelsleutel. 

2. Per te vervullen plaats in het algemeen bestuur doet de provinciale afdeling, 
ering overeenkomstig het bepaalde in artikel 2.6.6., een voordracht aan de algemene 

ledenvergadering bestaande uit een kandidaat-lid en één of twee kandidaat- 
plaatsvervangende leden. 
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3. De voordracht van de provinciale afdeling is bindend tenzij met een meerderheid van 
ten minste tweederde der uitgebrachte stemmen de voordracht wordt verworpen in 
een vergadering waarin ten minste tweederde van het aantal stemhebbende leden 
aanwezig is. 

artikel 2.3.5. 
1. Het algemeen bestuur benoemt een lid en een plaatsvervangend lid van het 

algemeen bestuur op voordracht van de bij het CDJA in dienst zijnde werknemers. 
De benoeming geschiedt in de eerstvolgende vergadering na ontvangst van de voor-
dracht. 

2. De voordracht is bindend tenzij met een meerderheid van ten minste tweederde der 
uitgebrachte stemmen de voordracht wordt verworpen in een vergadering waarin 
ten minste tweederde van het aantal stemhebbende leden aanwezig is. 

3. Het in het eerste lid bedoelde algemeen bestuurslid en zijn plaatsvervanger kunnen 
niet tevens werknemer zijn, dan wel door detachering of feitelijke werkzaamheid bij 
het CDJA werkzaam zijn, dan wel lid zijn van een provinciaal bestuur. 

artikel 2.3.5g. 
Een lid van het algemeen bestuur kan in een vergadering worden vervangen door zijn 
plaatsvervanger, als bedoeld in artikel 2.3.3., tweede lid, artikel 2.3.4., tweede lid, en 
artikel 2.3.5., eerste lid. Deze treedt tijdens die vergadering in alle vergaderrechten van 
het betreffende lid. 
artikel 2.3.6. 
1. Wanneer een lid van het algemeen bestuur als bedoeld in artikel 2.3.1., tweede lid, 

onder c of d, tussentijds aftreedt of wordt ontslagen, dan wel wordt gekozen tot lid 
van het dagelijks bestuur, wordt hij opgevolgd door zijn plaatsvervanger. 

2. Wanneer een plaatsvervangend lid ontbreekt, wordt in de eerstvolgende algemene 
ledenvergadering een nieuw lid van het algemeen bestuur en één of twee 
plaatsvervangers gekozen, voor zover van toepassing overeenkomstig het bepaalde 
in artikel 2.6.6.. 

3. Indien alle door een provinciale afdeling overeenkomstig artikel 2.3.1., tweede lid, 
onder d, voor te dragen plaatsen vacant zijn, mag een provinciale afdeling een 
waarnemer aanwijzen tot de eerstvolgende vergadering van de algemene 
ledenvergadering, die in alle vergaderrechten van het lid treedt met uitzondering van 
het stemrecht. 

artikel 2.3.7. 
1. Bij het algemeen bestuur berust de algemene organisatorische en politieke leiding 

van het CDJA. 
2. Het algemeen bestuur bereidt de voorstellen ter behandeling door de algemene 

ledenvergadering voor. Het algemeen bestuur kan tevens voorstellen doen ter 
behandeling in de CDJA-raad. 

3. Het algemeen bestuur bevordert de oprichting, de instandhouding en het 
functioneren van de provinciale afdelingen. Het algemeen bestuur keurt de 
reglementen van de provinciale afdelingen goed. 

4. Het algemeen bestuur heeft tot taak de instelling en de instandhouding van de in 
artikel 2.5.7., eerste lid, genoemde permanente commissies. 

5. Het algemeen bestuur benoemt op voordracht van het dagelijks bestuur de 
vertegenwoordigers van het CDJA in landelijke organen van het CDA en van de aan 
het CDA gelieerde organisaties. 
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VERTEGENWOORDIGING 

artikel 2.3.8. 
1. Het CDJA wordt vertegenwoordigd door het bestuur alsmede door de voorzitter, de 

vice-voorzitter(s) en de penningmeester, gezamenlijk handelend. De vertegenwoordi-
gingsbevoegdheid komt tevens toe aan twee van de in de vorige zin genoemde 
functionarissen tezamen. Het algemeen bestuur kan besluiten aan leden van het 
algemeen bestuur, alsook aan derden, hetzij aan hen afzonderlijk, hetzij aan hen 
gezamenlijk handelend, volmacht te verlenen. 

2. Het algemeen bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, 
vervreemden of bezwaren van registergoederen, tot het sluiten van overeenkomsten 
waarbij het CDJA zich als borg of medeschuldenaar verbindt of zich tot zekerheids-
stelling van een schuld van een derde verbindt, mits een besluit daartoe met een 
meerderheid van ten minste tweederde der geldig uitgebrachte stemmen genomen 
wordt in een vergadering waarin ten minste tweederde van de stemhebbende leden 
van het algemeen bestuur aanwezig is. 

3. Voor zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door of vanwege het algemeen 
bestuur door leden van het CDJA aangegane verplichtingen is het CDJA niet 
aansprakelijk. 

artikel 2.3.9. 
1. Het algemeen bestuur komt ten minste zes maal per jaar bijeen. De bijeenroeping 

geschiedt schriftelijk door de voorzitter, ten minste zeven dagen voorafgaande aan 

de vergadering. 
2. Het algemeen bestuur komt bovendien bijeen indien ten minste éénzesde deel van de 

stemhebbende leden een met redenen omkleed verzoek daartoe bij de voorzitter 
heeft ingediend. De voorzitter is verplicht op een datum gelegen binnen veertien 
dagen na ontvangst van het verzoek het algemeen bestuur bijeen te roepen. 

3. De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar. Op voorstel van het 
dagelijks bestuur of ten minste één-zesde deel van de stemhebbende leden worden 
de deuren van de vergadering gesloten. De vergadering beraadslaagt en besluit dan 
in beslotenheid of en waarover met gesloten deuren zal worden vergaderd. 

artikel 2.3.10. 
Alle stemhebbende leden van het algemeen bestuur zijn tezamen en ieder afzonderlijk 
verantwoording schuldig voor het gehele gevoerde beleid en beheer aan de algemene 
vergadering. Het algemeen bestuur verstrekt daaromtrent aan de algemene 
ledenvergadering alle gewenste inlichtingen. 

n ter Paragraaf 2.4: Het dagelijks bestuur 

het artikel 2.4.1. 
't de 1. Het dagelijks bestuur bestaat uit zeven stemhebbende leden en ten minste één 

d 
adviserend lid. 

e in 2. De stemhebbende leden zijn: 
a. de in functie verkozen voorzitter; 

e  
aan 

b. zes door het algemeen bestuur te benoemen leden. 
 3. De secretaris is adviserend lid van het dagelijks bestuur. Op voorstel van het 

dagelijks bestuur kan het algemeen bestuur andere adviseurs aan het dagelijks 
bestuur toevoegen. 

artikel 2.4.2. 
1. Ieder jaar is de helft van de door het algemeen bestuur te verkiezen leden aftredend. 
2. De jaarlijkse verkiezing van de leden van het dagelijks bestuur vindt plaats in de 

eerste vergadering van het algemeen bestuur na de algemene ledenvergadering 
waarin de benoeming van de in artikel 2.3.1., tweede lid, onder c, bedoelde leden 
conform het rooster van aftreden heeft plaatsgevonden. 
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3. Tot lid van het dagelijks bestuur kunnen worden verkozen: 
a. de stemhebbende leden van het algemeen bestuur; 
b. de op de in het tweede lid bedoelde ledenvergadering afgetreden stemhebbende 

leden van het algemeen bestuur. 
4. Leden van het dagelijks bestuur die in totaal zes Jaar onafgebroken stemhebbend lid 

van het algemeen bestuur zijn geweest, zijn niet herkiesbaar. 
5. Het algemeen bestuur kiest in de tweede vergadering na de in het tweede lid 

bedoelde algemene ledenvergadering op voorstel van het dagelijks bestuur één of 
twee vice-voorzitters en een penningmeester uit de leden van het dagelijks bestuur. 

6. Met lidmaatschap van het dagelijks bestuur is het stemhebbend lidmaatschap van 
een provinciaal bestuur en van een permanente commissie onverenigbaar.  

artikel 2.4.3. 
1. Het dagelijks bestuur is belast met: 

a. de dagelijkse leiding van de vereniging; 
b. de uitvoering van het politiek beleid; 
c. de voorbereiding van de vergaderingen van het algemeen bestuur; 
d. de uitvoering van de besluiten van de algemene ledenvergaderingen en van het 

algemeen bestuur; 
e. de handhaving en de uitvoering van de statuten en reglementen; 
f. het onderhouden van de contacten met de landelijke organen van het CDA en van 

de met het CDA gelieerde organen en bestuurders 
g. het onderhouden van contacten met personen en organisaties op politiek en 

maatschappelijk terrein in het algemeen en op het gebied van het jeugd- en 
jongerenwerk in het bijzonder; 

h. het onderhouden van contacten met de media. 
2. In alle aangelegenheden waarin niet of niet voldoende is voorzien door deze 

statuten, door enig reglement of door een besluit van de algemene ledenvergadering 
of het algemeen bestuur voorziet het dagelijks bestuur. 

3. De leden van het dagelijks bestuur zijn tezamen en ieder afzonderlijk verantwoording 
schuldig aan het algemeen bestuur. 

Paragraaf 2.5: De permanente commissies 

artikel 2.5.1. 
Er zijn commissies van de algemene ledenvergadering en commissies van het algemeen 
bestuur die volgens de in deze statuten gegeven omschrijving permanente taken 
uitoefenen. 
artikel 2.5.2. 
1. De permanente commissies van de algemene ledenvergadering zijn de kascommissie 

en de commissie van beroep. 
2. De leden en de voorzitters van deze commissies worden door de algemene 

ledenvergadering, in functie, verkozen op voordracht van het algemeen bestuur. 
artikel 2.5.3. 
1. De commissie van beroep bestaat uit een voorzitter en twee leden en drie 

plaatsvervangende leden. 
2. Met het lidmaatschap van de commissie van beroep is het lidmaatschap van de 

overige organen van het CDJA onverenigbaar. 
artikel 2.5.4. 
1. De commissie van beroep is belast met het beslechten van geschillen tussen leden 

en organen van het CDJA dan wel tussen organen van het CDJA onderling. 
2. De uitspraken van de commissie van beroep zijn voor alle partijen bindend. 
artikel 2.5.5. 
1. Een beroep op de commissie van beroep dient schriftelijk en met opgaaf van redenen 

te worden ingediend. 
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2. Het instellen van beroep tegen een besluit heeft geen schorsende werking van dat 

besluit. 
bbende 3. De commissie van beroep doet van alle aan haar voorgelegde geschillen schriftelijk 

met opgaaf van redenen uiterlijk zestig dagen na ontvangst van het beroepsschrift 
)end lid uitspraak. Deze uitspraken zijn openbaar. 

4. De commissie biedt aan betrokkenen de mogelijkheid gehoord te worden alvorens 
ede lid uitspraak te doen. 
een of 5. In het huishoudelijk reglement kunnen nadere regels gegeven worden omtrent de 

Muur. wijze van instellen van beroep. 
ap van artikel 2 

1. De kascommissie bestaat uit een voorzitter en twee leden. 

2. Het lidmaatschap van de kascommissie is onverenigbaar met het stemhebbend dan 
wel adviserend lidmaatschap van het algemeen bestuur. 

3. De kascommissie heeft tot taak de rekening en verantwoording van het algemeen 
bestuur over het afgelopen boekjaar te onderzoeken en van haar bevindingen verslag 
uit te brengen aan de algemene ledenvergadering.  

an  het 4. Het algemeen bestuur is verplicht alle informatie die de commissie voor het 

uitoefenen van haar taak noodzakelijk acht te verstrekken. 

artikel 2.5.7.  
an  van 1. De permanente commissies van het algemeen bestuur zijn: 

a. de organisatiecommissie die belast is met de voorbereiding en uitvoering van de 
lek en begeleiding van provinciale afdelingen en kernen, het initiëren en de begeleiding 
d- en van de permanente voorlichting en ledenwerving en het adviseren omtrent alle 

overige organisatorische aangelegenheden; 

b. de vormingscommissie die belast is met de voorbereiding en uitvoering van de 
deze training en vorming van leden en kaderleden en van jongeren in het algemeen; 

dering c. de binnenlandcommiSSie die belast is met het bevorderen van meningsvorming 
en -uiting over politiek inhoudelijke vraagstukken op binnenlands terrein en voor 

ording het algemeen bestuur daartoe standpunten voorbereidt en uitvoert en daartoe 

contacten onderhoudt met organisaties die zich met dezelfde vraagstukken 

bezighouden; 
d. de buitenlandcommissie die belast is met het bevorderen van meningsvorming 

en -uiting over politiek inhoudelijke vraagstukken op buitenlands terrein en voor 
het algemeen bestuur daartoe standpunten voorbereidt en uitvoert en daartoe 

meen contacten onderhoudt met organisaties die zich met dezelfde onderwerpen 

taken bezighouden, en die belast is met het onderhouden van contacten met geeStver- 
wante buitenlandse en internationale organisaties; 

a. de redactiecommissie die belast is met de voorbereiding en uitvoering van het 
riissie officiële ledenblad van het CDJA alsmede van door derden aangeboden 

publicatiemogelijkheden en met de advisering van het voorlichtingsbeleid in het 
rnene algemeen. In een door het algemeen bestuur vast te stellen redactiestatuut 

worden de werkzaamheden van de redactiecommissie nader geregeld. 
2. Het algemeen bestuur kan andere commissies voor tijdelijke duur instellen. 

drie artikel 2.5.7a. 
1. De permanente commissies van het algemeen bestuur kunnen werkgroepen instellen 

in de die zich bezighouden met een bepaald gedeelte van de werkzaamheden van de 
commissie.- 

2. De leden van een werkgroep worden benoemd door de commissie die de werkgroep 
eden instelt met dien verstande dat de voorzitter van een werkgroep stemhebbend lid 

moet zijn van de commissie die de werkgroep instelt. 
artikel 2.5.8. 
1. De voorzitter en de leden van de in artikel 2.5.7. genoemde commissies worden op 

snen voordracht van het dagelijks bestuur, gehoord de desbetreffende commissie, 

benoemd door het algemeen bestuur. 
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2. Leden kunnen slechts van één permanente commissie stemhebbend lid zijn. 

Paragraaf 2.6: De provinciale afdelingen 

artikel 2.6.1. 
1. In iedere provincie in Nederland is een provinciale afdeling, waarvan alle leden van 

het CDJA die in die provincie woonachtig zijn, deel uitmaken. 
2. Bepalend voor de vraag tot welke provinciale afdeling een lid behoort, is de 

woonplaats zoals deze bij het secretariaat geregistreerd staat. 
3. Leden woonachtig in het buitenland, leden zonder vaste woonplaats en leden die in 

een niet tot een provincie behorend gebied in Nederland wonen worden geacht tot 
de provinciale afdeling Zuid-Holland te behoren. 

artikel 2.6.2. 
De provinciale afdeling draagt aan de verwezenlijking van de in artikel 1 .1 .3. 
omschreven doelstellingen bij door: 
a. jongeren binnen de provinciale afdeling de doelstellingen en opvattingen van het 

CDJA geregeld onder de aandacht te brengen en hen te betrekken bij de 
werkzaamheden van het CDJA; 

b. het meedenken met en het kritisch begeleiden van de christen-democratische 
politiek in het algemeen en die in de provincie in het bijzonder; 

C. het geven van politieke voorlichting en het stimuleren van vormingswerk; 
d. het instellen, stimuleren en begeleiden van plaatselijke en regionale kernen in de 

provinciale afdeling; 
e. het leggen en onderhouden van contacten met personen en organisaties binnen de 

provincie, zowel op politiek en maatschappelijk terrein als op het gebied van jeugd-
en jongerenwerk; 

f. al datgene te doen, wat het doel van het CDJA overigens ten goede komt. 
artikel 2.6.3. 
1. Het hoogste orgaan van de provinciale afdeling is de provinciale ledenvergadering. 

De provinciale ledenvergadering wordt gevormd door alle leden die tot de provinciale 
afdeling behoren en komt ten minste één maal per jaar bijeen. 

2. De dagelijkse leiding van de provinciale afdeling berust bij het provinciaal bestuur, 
dat door de provinciale ledenvergadering wordt gekozen uit de leden van de 
provinciale afdeling. De leden van het provinciaal bestuur zijn ieder afzonderlijk en 
tezamen verantwoording schuldig aan de provinciale ledenvergadering. 

3. Een provinciaal bestuur bestaat uit de voorzitter en ten minste vier leden. De 
voorzitter van de provinciale afdeling wordt door de provinciale ledenvergadering in 
functie gekozen. 

4. De leden van het provinciaal bestuur worden gekozen voor een periode van twee 
jaar en zijn in afwijking van het bepaalde in artikel 1.4.1. terstond onbeperkt herkies-
baar. 

5. Het provinciaal bestuur kan adviserende leden aan zich toevoegen. 
6. De leden van het algemeen bestuur en hun plaatsvervangers die benoemd zijn op 

voordracht van een provinciale afdeling zijn adviserend lid van dat provinciaal be-
stuur, indien zij daar niet reeds uit andere hoofde deel van uitmaken. 

artikel 2.6.4. 
1. De provinciale ledenvergadering spreekt zich uit over het politieke en organisatori-

sche beleid van de provinciale afdeling. 
2. De provinciale ledenvergadering belast zich met en is bevoegd tot: 

a. het aannemen van resoluties en het doen van uitspraken; 
b. het vaststellen van het jaarverslag van de provinciale afdeling; 
c. het vaststellen van de jaarrekening van het afgelopen boekjaar en de begroting 

voor het komende boekjaar van de provinciale afdeling; 
d. het kiezen van een voorzitter; 
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e. het kiezen van de stemhebbende leden van het provinciaal bestuur; 

f. het kiezen van de aan de algemene ledenvergadering ter verkiezing voor te dragen 
leden van het algemeen bestuur, zoals bedoeld in artikel 2.3.1., tweede lid, onder 
d, volgens de in artikel 2.6.6. omschreven procedure; 

g. het kiezen van de provinciale leden van de CDJA-raad als bedoeld in artikel 
2.2.1., tweede lid, onder a; 

h. het kiezen van vertegenwoordigers namens de provinciale afdeling in organen van 
het CDA op provinciaal en kamerkringniveau; i.alle andere taken die door deze 
statuten of door andere reglementen aan haar zijn opgedragen. 

artikel 2.6.5. 
Het provinciaal bestuur belast zich met en is bevoegd tot: 

a. het instellen, stimuleren en begeleiden van plaatselijke en regionale kernen in de 
provinciale afdeling en het goedkeuren van de reglementen van de plaatselijke en 
regionale kernen; 

b. de zorg voor niet in kernen georganiseerde leden; 
C. het onderhouden van contacten tussen de tot de provinciale afdeling behorende 

leden, plaatselijke en regionale kernen en tussen hen en de overige organen van het 
CDJA; 

d. het ten minste één maal per jaar bijeenroepen van een provinciale ledenvergadering; 

e. het voorbereiden en uitvoeren van besluiten van de provinciale ledenvergadering; 

f. het onderhouden van contacten met organen van het CDA en de met het CDA 
gelieerde organisaties en bestuurders op provinciaal en kamerkringniveau; 

g. het leggen en onderhouden van contacten met personen en organisaties binnen de 
provincie, zowel op politiek en maatschappelijk terrein als op het gebied van jeugd-
en jongerenwerk. 

artikel 2.6.6. 
1. Uiterlijk honderd dagen voor een vergadering van de algemene ledenvergadering 

waarin leden van het algemeen bestuur moeten worden verkozen, doet het 
algemeen bestuur hiervan mededeling aan de besturen van de provinciale afdelingen 
en geeft aan welke provinciale afdelingen volgens het rooster van aftreden leden van 
het algemeen bestuur moeten voordragen. 

2. Ten minste eenendertig dagen voor de vergadering van de algemene ledenvergade-
ring komt de provinciale ledenvergadering bijeen voor het kiezen van de door de 
provinciale afdeling aan de algemene ledenvergadering voor te dragen kandidaten 
voor het algemeen bestuur. 

3. Per voor te dragen kandidaat voor het algemeen bestuur draagt de provinciale 
ledenvergadering één kandidaat-lid en één of twee kandidaat-plaatsvervangende 
leden aan de algemene ledenvergadering voor. 

4. Het provinciaal bestuur stelt aan de provinciale ledenvergadering per aan de 
algemene ledenvergadering voor te dragen kandidaat-lid voor het algemeen bestuur 
ten minste één kandidaat voor het lidmaatschap en ten minste één kandidaat voor 
het plaatsvervangend lidmaatschap voor. De voordracht moet uiterlijk veertien dagen 
voor de vergadering van de provinciale ledenvergadering ter kennis van de leden zijn 
gebracht. 

5. Tot uiterlijk zeven dagen voor de provinciale ledenvergadering kunnen door ten 
minste tien leden van de provinciale afdeling andere kandidaten worden gesteld bij 
het provinciaal bestuur. Deze kandidaatstelling dient schriftelijk te geschieden en 
door deze leden te worden ondertekend, waarbij voorts wordt aangegeven voor 
welke vacature deze kandidaatstelling wordt gedaan. 

6. Per aan de algemene ledenvergadering voor te dragen kandidaat voor het algemeen 
bestuur stelt de provinciale ledenvergadering, uit de overeenkomstig het vierde en 
vijfde lid gestelde kandidaten, een voordracht voor de algemene ledenvergadering 
samen, bestaande uit een kandidaat-lid en één of twee kandidaat-plaatsvervangende 
leden. 
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7. De voordrachten moeten uiterlijk dertig dagen voor de algemene ledenvergadering 
waarin de verkiezingen plaatsvinden door het provinciaal bestuur ter kennis van het 
algemeen bestuur zijn gebracht. 

artikel 2.6.7. 
1. De provinciale ledenvergadering kan met betrekking tot de organisatie en de 

werkwijze van de provinciale afdeling een provinciaal reglement vaststellen. Het 
provinciaal reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten 
of het huishoudelijk reglement. 

2. Een provinciaal reglement, alsmede wijzigingen daarvan, behoeft alvorens in werking 
te treden de goedkeuring van het algemeen bestuur. 

3. Indien een provinciale afdeling geen gebruik maakt van haar bevoegdheid een eigen 
reglement vast te stellen, worden de inrichting en de werkzaamheden van de provin-
ciale afdeling beheerst door de regels gesteld in het door de algemene ledenvergade-
ring vastgestelde modelreglement voor provinciale afdelingen. 

Paragraaf 2.7: De plaatselijke en regionale kernen 

artikel 2.7.1. 
1. Leden die in georganiseerd verband in één of meer gemeenten gezamenlijk op basis 

van dein artikel 1.1.2. omschreven grondslag streven dein artikel 1.1.3. gestelde 
doelstellingen van het CDJA te verwezenlijken in deze gemeente of gemeenten, 
vormen tezamen een plaatselijke respectievelijk regionale kern. 

2. Bepalend voor de vraag tot welke kern een lid behoort is de woonplaats zoals deze 
bij het secretariaat geregistreerd staat. 

3. De oprichting, samenvoeging, splitsing en opheffing van een plaatselijke of regionale 
kern behoeft de goedkeuring van het bestuur van de provinciale afdeling waarin de 
gemeente gelegen is of de gemeenten gelegen zijn. 

artikel 2.7.2. 
1. Het hoogste orgaan van de kern is de ledenvergadering, die gevormd wordt door alle 

leden die van de kern deel uitmaken. De ledenvergadering wordt ten minste één 
maal per jaar door het bestuur van de kern bijeengeroepen. 

2. De dagelijkse leiding van een kern berust bij het bestuur van de kern, dat door de 
ledenvergadering wordt benoemd uit de leden van de kern. In afwijking van het 
bepaalde in artikel 1.4.1. worden de leden van het bestuur van een kern benoemd 
voor een periode van één jaar. Zij zijn terstond herkiesbaar. 

artikel 2.7.3. 
1. De ledenvergadering van een kern kan met betrekking tot de Organisatie en de 

werkwijze van de kern een reglement vaststellen. Het reglement mag geen 
bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten of het huishoudelijk reglement. 

2. Een reglement van een kern, alsmede wijzigingen daarvan, behoeft alvorens in 
werking te treden de goedkeuring van het provinciaal bestuur. 

3. Indien een kern geen gebruik maakt van haar bevoegdheid een eigen reglement vast 
te stellen, worden de inrichting en de werkzaamheden van de kern beheerst door de 
regels gesteld in het door de algemene ledenvergadering vastgestelde modelregle-
ment voor de plaatselijke en regionale kernen. 
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HOOFDSTUK  Ill:  MIDDELEN 

Paragraaf 3.1: Het secretariaat 

artikel 3.1.1. 
1. Het algemeen bestuur draagt zorg voor de instandhouding van een secretariaat dat 

ondersteuning geeft aan de werkzaamheden van de organen van het CDJA op een 
door het algemeen bestuur omschreven wijze. 

2. Het secretariaat wordt gevormd door degenen die krachtens een arbeidsrechtelijke 
overeenkomst in dienst zijn van derden en bij het CDJA te werk zijn gesteld. 

3. De omvang en organisatie van het secretariaat wordt bepaald door het algemeen 

bestuur. 
4. Eén van de medewerkers van het secretariaat wordt door het algemeen bestuur 

benoemd tot secretaris van het CDJA. 

5. De secretaris regelt de dagelijkse werkzaamheden van het secretariaat en van 
degenen die anderszins ten behoeve van het secretariaat werkzaam zijn. Het 
dagelijks bestuur kan daartoe nadere aanwijzingen geven. 

artikel 3.1.2. 
De medewerkers van het secretariaat worden op voordracht van het dagelijks bestuur, 
gehoord de medewerkers van het secretariaat, door het algemeen bestuur benoemd en 
ontslagen. Zij dienen de in artikel 1.1.2. omschreven grondslag te onderschrijven. 

artikel 3.1.3. 
Het dagelijks bestuur hoort het secretariaat omtrent voorstellen en besluiten over: 

a. wijzigingen in de omvang van het personeelsbestand; 

b. het aangaan van samenwerkingsverbanden en fusies; 

c. het vaststellen van regels met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden. 

Paragraaf 3.2: De geldmiddelen 

artikel 3.2.1. 
1. Het CDJA verwerft zijn inkomsten uit: 

a. de contributie van de leden naar door de algemene ledenvergadering te stellen 
regels; 

b. subsidies; 
c. opbrengsten uit publicaties en activiteiten; 
d. andere bronnen. 

2. De inkomsten worden aangewend ten behoeve van activiteiten die in overeenstem-
ming zijn met de in artikel 1.1.3. genoemde doelen. 

3. De penningmeester draagt jaarlijks zorg voor de voorbereiding, uitvoering en 
afrekening van de begroting over het boekjaar. Het algemeen bestuur kan daartoe 
nadere aanwijzingen geven. 

artikel 3.2.2. 
Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar. 
artikel 3.2.3. 
Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige 
aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen 
kunnen worden gekend. 
artikel 3.2.4. 
Het bestuur brengt in een algemene vergadering, te houden binnen zes maanden na 
afloop van een verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de 
algemene vergadering, een jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en 
over het gevoerde beleid. Het legt de balans en een staat van baten en lasten met een 
toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over. Deze stukken worden ondertekend 
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door de leden van het bestuur; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan 
wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn 
kan ieder lid van de gezamenlijke bestuurders in rechte vorderen dat zij deze 
verplichtingen nakomen. 
artikel 3.2.5. 
Alle jaarstukken van de vereniging kunnen worden gecontroleerd door een door de 
algemene vergadering te benoemen deskundige (casu  quo  registeraccountant of 
accountant-administratieconsulent). 
artikel 3.2.6. 
Goedkeuring van de in artikel 3.2.4. bedoelde stukken door de algemene vergadering 
strekt tot décharge van het bestuur voor de uit die stukken blijkende handelingen. 
artikel 3.2.7. 
Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de 3.2.3. en 3.2.4 ten minste tien 
jaar te bewaren. 
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inner,  dan HOOFDSTUK  IV•  VERHOUDING TOT HET CDA 
Je termijn 

zij deze 
artikel 4.1. 
Teneinde de in artikel 1.1.3. genoemde doelen te bereiken, dienen de door het CDA 
geboden mogelijkheden, en met name de krachtens de statuten en reglementen van het 

door de CDA aan het CDJA toegewezen zetels in organen van het CDA, te worden benut. 
iritant of 

artikel 4.2. 
1 De leden van het CDJA die in enig orgaan van het CDA zitting nemen namens enig 

orgaan van het CDJA worden daartoe door dat orgaan van het CDJA gekozen dan 
rgadering wel benoemd overeenkomstig de in deze statuten neergelegde regels.  
an. 2. Het gestelde in het eerste lid geldt zowel voor verkiezingen en benoemingen door 

een orgaan van het CDJA van een lid in een orgaan van het CDA als voor al dan niet 
inste tien bindende voordrachten aan organen van het CDA daartoe. 
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HOOFDSTUK V: SLOTBEPALINGEN 

Paragraaf 5.1: Ontbinding 

artikel 5.1.1. 
1. De algemene ledenvergadering kan de vereniging CDJA uitsluitend ontbinden op 

voorstel van het algemeen bestuur of van ten minste de helft van het aantal leden. 
2. Een voorstel tot ontbinding dient ten minste honderdenvijftig dagen voor de ALV 

door aanschrijving aan de leden ter kennis te worden gebracht. 
artikel 5.1.2. 
1. In afwijking van het bepaalde in artikel 1.3.3., eerste lid, kan een voorstel tot 

ontbinding door de algemene ledenvergadering uitsluitend worden aangenomen met 
een meerderheid van ten minste tweederde der uitgebrachte stemmen in een 
vergadering waarin ten minste tweederde van het aantal leden aanwezig is. 

2. Indien het in het vorige lid bedoelde quorum niet bereikt wordt, wordt overeenkom- 
stig het bepaalde in artikel 1.3.5., vierde lid, een nieuwe vergadering belegd. 

artikel 5.1.3. 
1. Bij ontbinding van de vereniging treedt het dagelijks bestuur als liquidatiecommissie 

op, die rekening en verantwoording aan het algemeen bestuur is verschuldigd. 
2. Na goedkeuring door het algemeen bestuur van de rekening en verantwoording door 

de liquidatiecommissie zal aan het eventuele batig saldo een bestemming worden 
gegeven overeenkomstig een door de algemene ledenvergadering daartoe in haar 
vergadering waar tot ontbinding is besloten genomen besluit. 

Paragraaf 5.2: Huishoudelijk reglement en statutenwijziging 

artikel 5.2.1. 
1. De algemene ledenvergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen waarin 

nadere regels worden gegeven ten aanzien van de Organisatie, werkwijze, taak en 
bevoegdheden van de organen van het CDJA. 

2. Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met deze 
statuten. 

artikel 5.2.2. 
1. De algemene ledenvergadering kan deze statuten wijzigen op voorstel van het 

algemeen bestuur of van ten minste honderd leden of van ten minste drie provinciale 
afdelingen. 

2. Een verzoek tot statutenwijziging, dat afkomstig is van leden of van provinciale 
afdelingen, dient schriftelijk onder opgaaf van redenen en met vermelding van 
concrete wijzigingsvoorstellen en medeondertekend door het vereiste aantal leden 
respectievelijk provinciale bestuursleden bij het algemeen bestuur te worden 
ingediend. 

artikel 5.2.3. 
Ten minste dertig dagen voor de algemene ledenvergadering dient een voorstel tot 
statutenwijziging aan de leden ter kennis te worden gebracht door aanschrijving of door 
publicatie in het ledenorgaan. 
artikel 5.2.4. 
In afwijking van het bepaalde in artikel 1.3.3., eerste lid, kan een voorstel tot wijziging 
van de statuten door de algemene ledenvergadering uitsluitend worden aangenomen 
met een meerderheid van ten minste tweederde der uitgebrachte stemmen. 
artikel 5.2.5. 
Een wijziging van de statuten treedt niet eerder in werking dan nadat daarvan een 
notariële akte is verleden. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester zijn gerech-
tigd de akte van statutenwijziging te doen verlijden. 
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HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN 

Paragraaf 1.1: Naam, grondslag en doet 

artikel 1.1.1. 
1. De grondslag van het CDJA, zoals verwoord in artikel 1.1.2. van de statuten, wordt 

door het algemeen bestuur uitgewerkt in een rapport, in het vervolg aangeduid als: 
grondslagrapport. Het grondslagrapport behoeft de bekrachtiging van de algemene 
ledenvergadering. 

2. Het grondslagrapport dient de leden en organen van het CDJA een handreiking te 
bieden voor het dagelijks politiek handelen in het licht van de grondslag. 

Paragraaf 1.2: Lidmaatschap 

artikel 1.2.1. 
Het dagelijks bestuur kan de leden en degenen die zich aanmelden als lid van het CDJA 
verzoeken bekend te maken of zij lid zijn van een andere politieke Partij. Het niet 
inwilligen van dit verzoek is voldoende reden tot het voorstellen van royement of tot het 
niet toelaten als lid. 
artikel 1.2.2. 
1. Een voorstel tot royement van een lid als bedoeld in artikel 1.2.7. van de statuten 

dient schriftelijk en onder opgaaf van redenen te worden ingediend bij het algemeen 
bestuur. Het algemeen bestuur stelt het lid, waarop dit voorstel betrekking heeft, 
onmiddellijk en per aangetekend schrijven op de hoogte van het voorstel tot 
royement. 

2. Het algemeen bestuur kan een voorstel tot royement van een lid niet eerder in 
stemming brengen dan nadat ten minste dertig dagen na de datum van verzending 
van het aangetekend schrijven als bedoeld in het eerste lid zijn verstreken en nadat 
de betrokkene in de gelegenheid is gesteld om door een afvaardiging van het 
algemeen bestuur, bestaande uit ten minste drie leden, te worden gehoord. 

3. Een besluit tot royement dient door het algemeen bestuur in afwijking van het 
bepaalde in artikel 1.3.3. van de statuten genomen te worden met een meerderheid 
van tweederde van het aantal uitgebrachte stemmen. 

4. Het lid dat door het algemeen bestuur geroyeerd is wordt onmiddellijk per 
aangetekend schrijven op de hoogte van dit besluit gesteld onder opgaaf van 
redenen en mededeling van de beroepsmogelijkheden. 

5. In afwijking van het bepaalde in artikel 2.5.5., tweede lid, heeft het instellen van 
beroep tegen een besluit tot royement schorsende werking. 

6. Het besluit tot royement wordt onherroepelijk na het verstrijken van de termijn 
waarop tegen dat besluit in beroep kan worden gegaan, dan wel, indien beroep is 
aangetekend, onmiddellijk na een uitspraak van de commissie van beroep, waarbij 
het besluit tot royement wordt gehandhaafd. 

Paragraaf 1.31: Stemmingen en verkiezingen 

artikel 1.3.1. 
Het orgaan dat een bijeenkomst of een vergadering houdt kan op voorstel van een lid 
van dat orgaan besluiten dat de bijeenkomst of de vergadering alleen voor leden 
toegankelijk is. 
artikel 1.3.2. 
1. Een orgaan kan op voorstel van de voorzitter van dat orgaan een stemcommissie 

instellen. 
2. Een stemcommissie bestaat uit drie leden en kiest uit haar midden een voorzitter. 
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3. Een stemcommissie oefent haar taak voor één vergadering uit. 
artikel 1.3.3. 
1. Indien een lid van een orgaan daartoe vooraf verzoekt worden bij een mondelinge 

stemming in een vergadering de uitgebrachte stemmen voor, tegen en blanco geteld 
door de stemcommissie of bij ontstentenis daarvan door de voorzitter. 

2. Wordt in een vergadering onmiddellijk nadat de voorzitter van de vergadering heeft 
geconcludeerd dat een besluit genomen is, de juistheid daarvan betwist, dan vindt 
een herstemming plaats wanneer één stemgerechtigd lid dit verlangt. Indien de 
oorspronkelijke stemming hoofdelijk of schriftelijk was, dan vindt herstemming 
slechts plaats als de meerderheid van de stemhebbende leden van de vergadering dit 
verlangt. 

3. Aan een herstemming kan slechts worden deelgenomen door de leden die ook aan 
de oorspronkelijke stemming deelnamen. 

4. Een stem is slechts geldig indien deze wordt uitgebracht op de vooraf medegedeelde 
wijze. In geval van twijfel beslist de stemcommissie, of bij ontstentenis daarvan de 
voorzitter van de vergadering. 

artikel 1.3.4. 
1. De voorzitter van een vergadering verleent het woord en kan het woord ontnemen 

wanneer een lid de spreektijd overschrijdt, van het onderwerp van bespreking 
afwijkt, in herhaling vervalt of argumenten van anderen herhaalt, dan wel 
onwelvoeglijke taal uit. 

2. De voorzitter kan een lid dat de orde verstoort de toegang tot de vergadering 
ontzeggen. 

3. Van beslissingen door de voorzitter op grond van het eerste en tweede lid is geen 
beroep op de vergadering mogelijk. 

artikel 1.3.5. 
1. Een vergadering kan geschorst worden indien de voorzitter dit nodig acht of bij 

motie van orde daartoe wordt besloten. 
2. Een vergadering kan worden verdaagd op voorstel van de voorzitter of van ten 

minste éénderde van het aantal aanwezige stemhebbende leden. Het besluit hiertoe 
dient genomen te worden met ten minste tweederde der geldig uitgebrachte 
stemmen. 

3. De voorzitter van de vergadering is verplicht de vergadering opnieuw bijeen te 
roepen op een datum gelegen binnen dertig dagen na de verdaging van de 
vergadering. Uiterlijk veertien dagen voor deze vergadering dienen de leden hiervoor 
schriftelijk opgeroepen te worden. 

Paragraaf 1.4: Onverenigbaarheid van functies 

artikel 1.4.1. 
1. Leden van één der Kamers der Staten-Generaal en van het Europees Parlement 

kunnen niet tevens stemhebbend lid zijn van het algemeen bestuur, de CDJA-raad of 
een permanente commissie. 

2. Leden van Provinciale Staten of van een raad van een bij wet ingesteld gewest 
kunnen niet tevens stemhebbend lid zijn van een bestuur van een provinciale 
afdeling of van een regionaal verband daarvan. 

3. Leden van een gemeenteraad en leden van een deelgemeenteraad of van een raad 
van een bij wet ingesteld intergemeentelijk verband kunnen niet tevens stemheb-
bend lid zijn van een bestuur van een kern. 

artikel 1.4.2. 
1. Indien een lid gekozen of benoemd wordt in een orgaan van het CDJA en tevens een 

functie vervult waardoor één van dein artikel 1.4.1. genoemde onverenigbaarheden 
optreden, is de verkiezing of benoeming in het orgaan van het CDJA nietig. 
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n een lid gekozen of benoemd is in een orgaan van het CDJA en gekozen of 
emd wordt in een functie waardoor één van de in artikel 1.4.1. genoemde 
renigbaarheden optreden, is hij met ingang van de dag waarop hij deze functie 
aardt van rechtswege ontslagen als lid van het orgaan van het CDJA. 
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HOOFDSTUK  II:  DE ORGANEN VAN HET CDJA 

Paragraaf 2.1: De algemene ledenvergadering 

artikel 2.1.1. 
1. De algemene ledenvergadering behandelt jaarlijks in ieder geval het jaarverslag, de 

jaarrekening en de begroting. 
2. De jaarrekening en de begroting gaan vergezeld van een toelichting. 
3. Het jaarverslag dient ten minste te bevatten: 

a. een getrouw beeld van het functioneren van het CDJA en van zijn organen; 
b. een verslag van de contacten met en de inbreng in het CDA; 
C. een verslag van de werkzaamheden van de permanente commissies; 
d. aangenomen wijzigingen in de statuten en het huishoudelijk reglement; 
e. een overzicht van het aantal leden. 

artikel 2.1.2. 
Direct na aanvang van de vergadering wordt een stemcommissie ingesteld. 
artikel 2.1.3. 
1. Elk lid heeft het recht voorstellen, ontwerpresoluties of amendementen in te dienen. 

Hij laat een daartoe strekkende ondertekende verklaring ter hand stellen van de 
voorzitter, die hiervan mededeling doet aan de vergadering. 

2. Elk lid heeft het recht in de vergadering over een onderwerp ten minste één maal het 
woord te voeren. 

3. Voor de behandeling van voorstellen en ontwerpresoluties wordt vooraf een 
sprekerslijst samengesteld. De voorzitter stelt vooraf de spreektijd vast. 

artikel 2.1.4. 
Het dagelijks bestuur draagt zorg voor het naar buiten brengen van de uitspraken van de 
algemene ledenvergadering. 

Paragraaf 2.2: De CDJA-raad 

artikel 2.2.1. 
1. Een kern is kiesgerechtigd indien hij op een door het algemeen bestuur te bepalen 

peildatum een minimum aantal leden heeft overeenkomstig de volgende tabel: 

Totaal aantal geregistreerde 
CDJA-leden 

Minimaal vereist aantal 
leden van de kern 

0-1750 10 

1751-2000 11 

2001-2250 12 

2251 -2500 14 

2501 -2750 15 

2751-3000 17 

3001 -3250 18 

en voorts voor elk vol aantal van 250 leden één lid extra. 

2. Elke kiesgerechtigde kern en elke provinciale afdeling benoemt één lid van de CDJA-
raad. Daarenboven benoemt elke kiesgerechtigde kern en elke provinciale afdeling 
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een extra lid van de CDJA-raad per, op de in het vorige lid bedoelde peildatum, vol 
aantal leden, overeenkomstig de volgende tabel: 

Totaal aantal geregistreerde 
CDJA-leden 1 

Minimaal vereist aantal 
leden van de kern 

0-1250 18 

1251 -1500 22V2 

1501-1750 27 

1751-2000 31Y2 

2001 - 2250 36 

en voorts voor elk vol aantal van 250 leden 4V2 leden extra. 

3. Voor de toepassing van het derde lid wordt onder het aantal leden van de 
provinciale afdeling verstaan het aantal leden van de betreffende provinciale afdeling 
verminderd met het gezamenlijk aantal leden van de onder de betreffende provinciale 
afdeling ressorterende kiesgerechtigde kernen. 

4. Bij toepassing van het tweede en derde lid wordt bij de berekening van het vereiste 
aantal leden voor het kiesgerechtigd zijn van een (extra) lid van de CDJA-raad pas 
van een hoger vereist aantal leden uitgegaan, indien het totaal aantal geregistreerde 
CDJA-leden honderd hoger is dan het voor toepassing van dat hoger vereiste 
geldende minimum. 

5. Indien op grond van het in de vorige leden bepaalde het totale aantal leden van de 
CDJA-raad dat wordt benoemd door een provinciale afdeling en de onder die 
afdeling ressorterende kiesgerechtigde kernen minder bedraagt dan vier, benoemt de 
provinciale afdeling zoveel leden van de CDJA-raad extra, dat het totale aantal leden 
dat wordt benoemd vier bedraagt. 

6. De provinciale afdeling benoemt de plaatsvervangende leden van de CDJA-raad en 
wel een aantal van ten minste éénvierde van het totale aantal leden van de CDJA-
raad dat wordt benoemd door de provinciale afdeling en de onder die afdeling 
ressorterende kiesgerechtigde kernen. 

artikel 2.2.2. 
1. Er is een voorzittersoverleg van de CDJA-raad dat bestaat uit de leden van het 

presidium en de voorzitters van elke provinciale afvaardiging en een vertegenwoordi-
ger van het dagelijks bestuur. De secretaris is adviserend lid van het voorzittersover-
leg. 

2. Het voorzittersoverleg is bevoegd voorstellen die op de CDJA-raad ter besluitvor-
ming worden voorgelegd voor te bereiden en te besluiten over zaken de orde van de 
CDJA-raad betreffende voor zover de statuten of enig reglement daarin niet 
voorzien. 

artikel 2.2.3. 
1. Het presidium van de CDJA-raad bestaat uit de voorzitter en de vice-voorzitters. De 

secretaris is adviserend lid. 

2. Het presidium draagt zorg voor het bijeenroepen van de CDJA-raad en van het 
voorzittersoverleg en regelt de overige huishoudelijke zaken. 

artikel 2.2.4. 
1. De leden van het presidium worden door de CDJA-raad in functie gekozen uit de 

leden van de raad. 
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2. Voor de verkiezing van een lid van het presidium draagt het presidium, gehoord het 
dagelijks bestuur, één of twee kandidaten voor. Deze voordracht wordt ten minste 
zestig dagen voor de vergadering waarin de verkiezing zal plaatsvinden ter kennis 
gebracht van de besturen van de provinciale afdelingen. 

3. De besturen van de provinciale afdelingen hebben het recht uiterlijk eenentwintig 
dagen voor de vergadering schriftelijk tegenkandidaten bij het presidium in te dienen. 

artikel 2.2.5. 
1. Het lid dat gekozen wordt tot voorzitter van de CDJA-raad wordt adviserend lid van 

de raad. In zijn vacature wordt zo spoedig mogelijk voorzien door het orgaan dat 
hem gekozen heeft, voor zijn verkiezing tot voorzitter. 

2. Het lid dat gekozen wordt tot vice-voorzitter blijft stemhebbend lid van de CDJA-
raad. Indien hij ophoudt stemhebbend lid te zijn, blijft hij tot de afloop van de 
termijn, waarvoor hij tot vice-voorzitter is gekozen, adviserend lid van de CDJA-
raad. 

Paragraaf 2.3: Het algemeen bestuur 

artikel 2.3.1. 
1. Het in artikel 2.3.4., eerste lid, bedoelde exacte aantal leden dat iedere provinciale 

afdeling heeft in het algemeen bestuur wordt overeenkomstig onderstaande tabel 
bepaald: 

Totaal aantal 
geregistreerde 
CDJA-leden 

Aantal leden 
vereist voor 

één lid 

Aantal leden 
vereist voor 
twee leden 

Aantal leden 
vereist voor 

drie leden 

0-1250 1 100 200 

1251 -1500 1 125 250 

1501 -1750 1 150 300 

1751 -2000 1 175 350 

2001 -2250 1 200 400 

2251 - 2500 1 225 450 

2501 - 2750 1 250 500 

2751 -3000 1 275 550 

[ 3:0:1:3250 1 300 600 

_
enzovoorts 

2. Het algemeen bestuur stelt een datum vast, waarop het aantal voor het eerste lid 
bepalende leden wordt gepeild. 

artikel 2.3.2. 
Een waarnemend lid van het algemeen bestuur als bedoeld in artikel 2.3.6. van de 
statuten wordt benoemd door het provinciaal bestuur. 
artikel 2.3.3. 
1. Het algemeen bestuur benoemt op voorstel van het dagelijks bestuur de vertegen-

woordigers van het CDJA in organisaties, tenzij uit de statuten anders blijkt. 
2. Indien een vertegenwoordiger benoemd wordt voor een Organisatie die zich mede 

bezig houdt met onderwerpen die door een permanente commissie worden behartigd, 
dan wordt die commissie gehoord omtrent de te benoemen vertegenwoordiger. 
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Paragraaf 2.4: Het dagelijks bestuur 

artikel 2.4.1. 
1. Uiterlijk vier weken voor de vergadering waarin één of meer leden van het dagelijks 

bestuur moeten worden gekozen, worden de leden van het algemeen bestuur 
schriftelijk verzocht aan het dagelijks bestuur daartoe voorstellen te doen. 

2. Het dagelijks bestuur doet uiterlijk acht dagen voor de vergadering als bedoeld in het 
eerste lid een voordracht voor de verkiezing van de leden van het dagelijks bestuur. 

3. Het algemeen bestuur beslist in zijn vergadering per vacature. Hij is daarbij niet 
beperkt tot de door het dagelijks bestuur gedane voorstellen respectievelijk 
voordrachten. 

Paragraaf 2.5: De permanente commissies 

artikel 2.5.1. 
1. De permanente commissies van het algemeen bestuur zijn bevoegd tot het instellen 

van werkgroepen die zich bezig houden met een bepaald gedeelte van de 
werkzaamheden van de commissie. 

2. De leden van een werkgroep worden benoemd door de commissie die de werkgroep 
ingesteld heeft. Ten minste de voorzitter van een werkgroep moet stemhebbend lid 
zijn van de commissie die de werkgroep heeft ingesteld. 

3. Werkgroepen zijn niet bevoegd namens het CDJA zelfstandig naar buiten te treden. 
artikel 2.5.2. 
Het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur kan uit zijn midden één of meer 
adviserende leden aan de permanente commissies toevoegen. 
artikel 2.5.3. 
De permanente commissies van het algemeen bestuur en van de algemene ledenverga- 
dering brengen jaarlijks verslag uit van hun werkzaamheden aan het algemeen bestuur 
respectievelijk aan de algemene ledenvergadering. 
artikel 2.5.4. 
1. De organisatiecommissie bestaat uit ten minste dertien en ten hoogste zeventien 

stemhebbende leden, onder wie de voorzitter. 
2. Twaalf stemhebbende leden zijn ieder afkomstig uit een provincie. 
3. Voor zover het de leden betreft als bedoeld in het tweede lid, geschiedt benoeming 

op voordracht van het bestuur van de provinciale afdeling waaruit een lid afkomstig 
is. 

artikel 2.5.5. 
1. Verhuizing van een lid van de organisatiecommissie als bedoeld in artikel 2.5.4., 

tweede lid, leidt niet tot ontslag maar doet zijn stemhebbend lidmaatschap overgaan 
in een adviserend lidmaatschap. 

2. De leden van de organisatiecommissie als bedoeld in artikel 2.5.4., tweede lid, zijn 
adviserend lid van het bestuur van de provinciale afdeling die hen heeft voorgedra-
gen, voor zover zij niet uit andere hoofde lid zijn van dat bestuur. 

artikel 2.5.8. 
Onverminderd het bepaalde in artikel 2.5.4., eerste lid, bestaan de permanente 
commissies van het algemeen bestuur uit ten minste vijf en ten hoogste vijftien 
stemhebbende leden, waaronder de voorzitter. 
artikel 2.5.9. 
1. De redactiecommissie bepaalt het beleid ten aanzien van het onder haar verantwoor-

delijkheid vallende officiële ledenblad. Het algemeen bestuur kan hiertoe een redactie-
statuut vaststellen. 

2. De secretaris is bevoegd buiten de verantwoordelijkheid van de redactie officiële 
mededelingen in het ledenblad te doen opnemen. 
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3. Het algemeen bestuur kan op grond van gebleken belangrijke meningsverschillen over 
het redactionele beleid de gehele redactiecommissie uit functie ontheffen. 

Paragraaf 2.6: De provinciale afdelingen 

artikel 2.6.1. 
1. In het reglement van de provinciale afdeling kan worden bepaald dat de provinciale 

afdeling is onderverdeeld in districten. 
2. De taken en bevoegdheden van districten dienen in het reglement van de provinciale 

afdeling vastgelegd te worden. 
3. Indien aan districten een krachtens de statuten of het huishoudelijk reglement bij de 

provinciale ledenvergadering berustende bevoegdheid om leden in organen te 
verkiezen of te benoemen, dan wel om bindende voordrachten daartoe te doen, 
wordt overgedragen, dan dient deze bevoegdheid uitgeoefend te worden door een 
ledenvergadering van alle leden die tot dat district behoren. 

artikel 2.6.2. 

Het bestuur van de provinciale afdeling is gehouden om in overleg met de organisatie-
commissie één of meer leden, in het vervolg aan te duiden als kernencontactpersonen, 
te belasten met het oprichten en begeleiden van kernen. 

Paragraaf 2.7: De plaatselijke en regionale kernen 

artikel 2.7.1. 
Een kern dient ten minste vijf leden te hebben. 
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HOOFDSTUK  III:  MIDDELEN 

Paragraaf 31: Het secretariaat 

artikel 3.1.1. 
1. Bij het secretariaat kunnen naast de krachtens artikel 3.1.1., tweede en derde lid, 

van de statuten bij het CDJA in dienst zijnde personen, tevens personen te werk 
worden gesteld zonder arbeidsrechtelijke overeenkomst, voor een bepaalde periode 
en voor bepaalde werkzaamheden zoals in het tweede lid nader omschreven, die in 
het vervolg worden aangeduid als: vrijwillige secretariaatsmedewerker. 

2. De taken en duur van de werkzaamheden van vrijwillige secretariaatsmedewerkers 
alsmede de vergoeding van de onkosten en van de werkzaamheden worden door de 
secretaris en de vrijwillige secretariaatsmedewerkers in onderling overleg bepaald en 
op schrift gesteld. Een dergelijke overeenkomst treedt niet in werking dan na 
goedkeuring door het dagelijks bestuur. 

3. De vrijwillige secretariaatsmedewerkers volgen onverminderd het bepaalde omtrent 
de taken en duur van de werkzaamheden als bedoeld in het tweede lid, de 
aanwijzingen van de secretaris op. 

artikel 3.1.2. 
1. De secretaris draagt zorg voor de ledenadministratie. 
2. Ten minste één maal per jaar ontvangen de provinciale afdelingen en de kernen van 

de secretaris een overzicht van degenen die volgens de ledenadministratie zijn 
geregistreerd als lid van de provinciale afdeling dan wel van de kern. 

Paragraaf 3.2: De geldmiddelen 

artikel 3.2.1. 
Het algemeen bestuur kan de door de algemene ledenvergadering vastgestelde begroting 
wijzigen indien en voor zover de feitelijke uitgaven en inkomsten daartoe noodzaken. 
Het algemeen bestuur maakt hiervan melding aan de algemene ledenvergadering. 
artikel 3.2.2. 
Indien door de algemene ledenvergadering voor aanvang van een boekjaar geen 
begroting is vastgesteld kan de penningmeester de voor de lopende zaken noodzakelijke 
uitgaven doen tot éénderde van de bedragen van de laatst door de algemene 
ledenvergadering vastgestelde begroting. 
artikel 3.2.3. 
De hoogte van de jaarlijks verschuldigde contributie wordt door de algemene 
ledenvergadering vastgesteld voor de aanvang van het kalenderjaar waarvoor zij geldt. 
Indien zij niet of niet tijdig is vastgesteld wordt de hoogte van de verschuldigde 
contributie geacht gelijk te zijn aan de laatst door de algemene ledenvergadering 
vastgestelde hoogte van de contributie. 
artikel 3.2.4. 
1. De leden zijn verplicht hun contributie te voldoen binnen dertig dagen na ontvangst 

van een schriftelijk verzoek daartoe. 
2. Indien zij na het verstrijken van de in het eerste lid genoemde termijn aan de verplich-

ting niet hebben voldaan, worden zij in de gelegenheid gesteld om binnen dertig 
dagen na ontvangst van een schriftelijke herinnering daartoe hun contributie alsnog 
te voldoen. 

3. Leden die na het verstrijken van de in het tweede lid genoemde termijn hun 
contributie nog niet hebben voldaan kunnen door of vanwege het dagelijks bestuur 
van hun lidmaatschap vervallen worden verklaard of tot steunlid worden verklaard. 

- 37 - 



artikel 3.2.5. 
1. De penningmeester draagt jaarlijks ten minste een in de door de algemene 

ledenvergadering vastgestelde begroting vastgelegd deel van de geldmiddelen af aan 
de provinciale afdelingen en de kernen. 

2. Het algemeen bestuur regelt op welke wijze de afdracht over de provinciale 
afdelingen en de kernen wordt verdeeld. 

artikel 3.2.6. 
De penningmeester kan op basis van de vastgestelde of gewijzigde begroting aan 
organen geldmiddelen ter beschikking stellen voor de uitoefening van activiteiten. De 
organen zijn verantwoording schuldig aan de penningmeester voor het beheer en de 
besteding van deze geldmiddelen. Hij kan daartoe nadere aanwijzingen geven. 
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HOOFDSTUK  IV:  VERHOUDING TOT HET CDA 

artikel 4.1. 
1. Voor leden die namens het CDJA lid zijn van enig orgaan van het CDA geldt de 

zittingstermijn die van toepassing is op leden van het orgaan dat hen als zodanig 
benoemd of gekozen heeft. 

2. Leden die namens het CDJA lid zijn van enig orgaan van het CDA dienen intensief 
contact te onderhouden met het orgaan dat hen benoemd of gekozen heeft en dienen 
aan dat orgaan geregeld verslag te doen van hun werkzaamheden. 

3. Leden die namens het CDJA lid zijn van enig orgaan van het CDA kunnen worden 
geschorst of ontheven door het orgaan dat hen benoemd of gekozen heeft overeen-
komstig het bepaalde in artikel 1.4.2. van de statuten. 

artikel 4.2. 
1. De stemhebbende leden van het algemeen bestuur, de voorzitter van de CDJA-raad 

en de voorzitters van de permanente commissies van het algemeen bestuur zijn 
krachtens hun benoeming of verkiezing lid van het congres van het CDA. 

2. De overige door het CDJA te benoemen leden van het congres van het CDA worden 
op voorstel van het dagelijks bestuur benoemd door het algemeen bestuur. 

artikel 4.3. 
De leden van het dagelijks bestuur, of hun daartoe door het algemeen bestuur 
aangewezen plaatsvervangers, zijn lid van de partijraad van het CDA. 
artikel 4.4. 
De in functie verkozen voorzitter en een door het algemeen bestuur daartoe aangewezen 
lid van het dagelijks bestuur zijn lid van het partijbestuur van het CDA. 
artikel 4.5. 
1. De provinciale ledenvergaderingen verkiezen de door het CDJA te benoemen leden 

van de besturen van de provinciale afdeling, de kamerkringafdelingen en de 
bijzondere afdelingen van het CDA binnen hun werkgebied. 

2. Indien de grenzen van een kamerkringafdeling of een bijzondere afdeling van het CDA 
samenvallen met die van een plaatselijke of regionale kern, wordt ten minste één van 
de door het CDJA te benoemen leden van het bestuur van die kamerkringafdeling of 
bijzondere afdeling van het CDA verkozen door de ledenvergadering van die kern. 

artikel 4.6. 
De ledenvergadering van een kern verkiest de door het CDJA te benoemen leden van de 
besturen van de gemeentelijke afdelingen en van de wijk- en dorpsafdelingen van het 
CDA binnen hun werkgebied. 
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HOOFDSTUK V: SLOTBEPALINGEN 

Paragraaf 5.1: Procedure van beroep 

artikel 5.1.1. 
1. Beroep kon worden ingesteld bij de commissie van beroep als bedoeld in artike 

2.5.4. van de statuten. 
2. Beroep kan worden ingesteld door één of meer leden of door een orgaan tegen 

besluiten van een orgaan van het CDJA, waarbij zij betrokken zijn. 
3. Geen beroep staat open tegen besluiten van zuiver politieke aard. 
4. Met een besluit wordt  eon  weigering om een besluit te nemen gelijk gesteld. 
artikel 5.1.2. 
1. Togen besluiten kan binnen dertig dagen in beroep worden gekomen alvorens een 

besluit onherroepelijk wordt. 
2. Het beroep moet schriftelijk bij het secretariaat worden ingediend. 
artikel 5.1.3. 
1. De voorzitter van de commissie van beroep kan een beroep kennelijk niet-ontvankelijk 

verklaren. Van een dergelijk besluit wordt terstond schriftelijk mededeling gedaan aan 
de betrokkenen. 

2. Tegen een besluit als bedoeld in het eerste lid is verzet mogelijk bij de gehele 
commissie. Dit verzet dient schriftelijk en binnen veertien dagen na het besluit bij de 
commissie van beroep aanhangig gemaakt te zijn. 

artikel 5.1.4. 
1. De commissie van beroep kan een beroep niet-ontvankelijk verklaren. Tegen dit 

besluit is geen verzet mogelijk. 
2. Gronden voor het niet-ontvankelijk verklaren van een ingesteld beroep zijn uitsluitend: 

a. het overschrijden van in de statuten of het huishoudelijk reglement bepaalde 
termijnen; 

b. het niet bij het secretariaat hebben ingediend van het beroep; 
c. het ontbreken van betrokkenheid van degene die beroep instelt bij het bestreden 

besluit; 
d. het feit dat tegen dezelfde zaak reeds eerder beroep is aangetekend; 
e. het feit dat tegen het besluit krachtens het bepaalde in de statuten of het 

huishoudelijk reglement geen beroep kan worden ingesteld; 
t. het feit dat de commissie van beroep krachtens het bepaalde in de statuten of 

het huishoudelijk reglement niet bevoegd is over het bestreden besluit te 
oordelen. 

artikel 5.1.5. 
1. De voorzitter van de commissie van beroep kan ambtshalve of op verzoek bepalen 

dat het ingestelde beroep in afwijking van het bepaalde in artikel 2.5.5., tweede lid, 
schorsende werking heeft. 

2. Tegen een besluit als bedoeld in het eerste lid is verzet mogelijk bij de gehele 
commissie. Dit verzet dient schriftelijk en binnen veertien dagen na het besluit bij de 
commissie van beroep aanhangig gemaakt te zijn. 

artikel 5.1.6. 
1. De commissie bepaalt de wijze waarop degenen die bij het ingestelde beroep 

betrokken zijn gehoord worden. 
2. Het horen als bedoeld in het eerste lid en het behandelen van het beroep is openbaar 

tenzij de commissie anders beslist. 
3. De commissie van beroep maakt een procesverbaal van de behandeling van het 

ingestelde beroep. 
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artikel 5.1 .7. 
Indien een lid van de commissie van beroep verhinderd is of bij het ingestelde beroep 
betrokken is, wordt zijn plaats bij de beraadslagingen en bij het besluiten over het 
ingestelde beroep ingenomen door een plaatsvervangend lid van de commissie van 
beroep. artikel 5.1.8. De commissie van beroep doet degenen die bij het ingestelde 
beroep betrokken zijn en het algemeen bestuur schriftelijk mededeling van de uitspraak, 
binnen drie weken na het vaststellen van de uitspraak. 

Paragraaf 5.2: Huishoudelijk reglement 

artikel 5.2.1. 
1. De algemene ledenvergadering kan het huishoudelijk reglement wijzigen. Het 

bepaalde in artikel 5.2.2. en 5.2.3. van de statuten is van overeenkomstige toepas-

sing. 
2. Een wijziging van het huishoudelijk reglement treedt met onmiddellijke ingang in 

werking. 
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HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN 

Paragraaf 1.1: Naam, grondslag en doel 

artikel 1 . 1 . 1 
1. De provinciale afdeling is de provinciale Organisatie van het Christen Democratisch 

Jongeren Appèl, bij verkorting aangeduid met CDJA. 
2. De provinciale afdeling is gevestigd op het adres van haar secretaris. 
artikel 1.1.2 
1. De provinciale afdeling aanvaardt de Bijbel als richtsnoer voor het politiek handelen. 

2. De provinciale afdeling wil zich blijvend bezinnen op de betekenis van de Bijbel voor 
het politiek beleid, zoals dat onder meer gestalte krijgt in actieprogramma's en 
concreet politiek handelen. 

3. De provinciale afdeling streeft naar een maatschappij waarin de Bijbelse gerechtigheid 
gestalte krijgt, de mens zijn vrijheid in verantwoordelijkheid kan beleven en het 
welzijn van allen wordt gediend. 

artikel 1.1.3 
De provinciale afdeling stelt zich op basis van de in artikel 1.1.2 genoemde grondslag 
ten doel: 
a. het geven van politieke voorlichting en vorming, gericht op creatieve participatie en 

politieke standpuntbepaling; 
b. het meedenken met en het kritisch begeleiden van de christen-democratie in het 

algemeen en van de te Den Haag gevestigde vereniging Christen Democratisch 
Appèl, bij verkorting aangeduid met CDA, in het bijzonder. 

artikel 1.1.4 
De provinciale afdeling tracht haar doel te bereiken door: 
a. bij de van haar afdeling deel uitmakende leden geregeld de doelstellingen en 

opvattingen van het CDJA onder de aandacht te brengen en hen te betrekken bij de 
werkzaamheden van het CDJA; 

b. het meedenken met en het kritisch begeleiden van de politiek in de provincie in het 
algemeen en die van de christen-democratie in het bijzonder; 

C. het geven van politieke vorming en het stimuleren van vormingswerk; 
d. het instellen, stimuleren en begeleiden van plaatselijke of regionale kernen in de 

provincie; 
e. het leggen en onderhouden van contacten met personen en organisaties binnen de 

provincie, zowel op politiek en maatschappelijk terrein als op het gebied van jeugd-
en jongerenwerk; 

f. al datgene wat dat doel overigens ten goede komt. 

Paragraaf 1.2: De leden 

artikel 1.2.1 
1. Alle leden van het CDJA, woonachtig in de provincie .............maken deel uit van de 

provinciale afdeling .............. 
2. Voor de vraag waar iemand woonachtig is is de woonplaats die geregistreerd staat 

bij het landelijk secretariaat van het CDJA bepalend. 
artikel 1.2.2 
Alle leden die deel uitmaken van de provinciale afdeling hebben toegang tot en 
stemrecht op de vergaderingen van de provinciale ledenvergadering. 
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Paragraaf 1.3: Stemmingen en verkiezingen 

artikel 1.3.1 
Elk lid kan net meer dan één stem uitbrengen. 
artikel 1.3.2 
1. Besluiten van de organen van de provinciale afdeling worden genomen met 

eenvoudige meerderheid van stemmen. 
2. Voor het bepalen van het aantal uitgebrachte stemmen worden blanco stemmen en 

ongeldig verklaarde stemmen niet meegeteld. 
artikel 1.3.3 
1. Over zaken wordt hoofdelijk dan wel bij handopsteken gestemd, tenzij door de 

meerderheid van de aanwezige stemhebbende leden van de vergadering een 
schriftelijke stemming wordt verlangd. 

2. Staken de stemmen bij stemmingen over zaken, dan wordt het voorstel geacht te zijn 
verworpen. 

artikel 1.3.4 
1. Over personen wordt schriftelijk gestemd. In geval van enkelvoudige kandidaat-

stelling wordt de kandidaat zonder stemming geacht te zijn verkozen, tenzij 
tenminste één van de stemhebbende leden om stemming vraagt. 

2. Staken de stemmen bij stemmingen over personen, dan wordt een tweede stemming 
gehouden. Staken de stemmen bij de tweede stemming opnieuw, dan kan in een 
derde stemming slechts gekozen worden tussen de twee personen die bij de tweede 
stemming de meeste stemmen op zich verenigd hebben. Staken de stemmen bij een 
derde stemming opnieuw, dan wordt de jongste in leeftijd geacht te zijn verkozen. 

3. Indien bij het vervullen van een vacature voor een orgaan zowel in een lidmaatschap 
als in een plaatsvervangend lidmaatschap dient te worden voorzien, worden beide 
plaatsen vervuld uit de kandidaten waarover volgens het tweede lid wordt gestemd. 
Van de kandidaten die overeenkomstig het bepaalde in het tweede lid niet gekozen 
zijn tot lid, wordt diegene die de meeste stemmen op zich heeft verzameld benoemd 
tot plaatsvervangend lid van dat orgaan. Indien in meerdere plaatsvervangende 
lidmaatschappen dient te worden voorzien, worden de overeenkomstig het bepaalde 
in het tweede lid niet gekozen leden benoemd tot plaatsvervangende leden in 
rangorde van het aantal op hen uitgebrachte stemmen. 

artikel 1.3.5 
1. Indien in een vergadering van een orgaan personen benoemd of verkozen moeten 

worden, wordt tevoren een voordracht opgesteld door het daartoe bevoegde orgaan. 
Deze voordracht dient uiterlijk veertien dagen vóór de vergadering schriftelijk ter 
kennis van de stemhebbende leden van het orgaan dat bevoegd is te benoemen of te 
verkiezen te worden gebracht. 

2. Tot zeven dagen vóór de vergadering waarin gestemd moet worden, kunnen 
schriftelijk tegenkandidaten worden gesteld bij het orgaan dat de benoeming of 
verkiezing voorbereid. Tegenkandidaten kunnen slechts gesteld worden door 
tenminste twee stemhebbende leden van het orgaan dat bevoegd is te benoemen of 
te verkiezen tezamen. 

3. Het voordragen van kandidaten en het stellen van tegenkandidaten dient per te 
vervullen vacature te geschieden. 

4. Er kan uitsluitend uit gestelde (tegen)kandidaten worden gekozen. 
artikel 1.3.6 
1. Ongeacht het aantal aanwezigen kan een orgaan altijd beraadslagen, zijn agenda 

vaststellen en de notulen goedkeuren. 
2. Elke stemming is geldig, tenzij de voorzitter op een vóór de stemming door tenminste 

één-tiende deel van de aanwezige stemrecht hebbende leden ingediend verzoek 
vaststelt dat het quorum niet is bereikt. 
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3. Het quorum is bereikt wanneer tenminste de helft van het aantal leden dat in de 
betreffende vergadering stemrecht heeft, aanwezig is. 

4. Indien de voorzitter overeenkomstig het bepaalde in het tweede lid vaststelt dat het 
quorum niet is bereikt, wordt een nieuwe vergadering belegd waarin hetzelfde 
voorstel opnieuw aan de orde wordt gesteld. Deze vergadering dient tenminste zeven 
dagen na de vergadering waarin is vastgesteld dat het quorum niet werd bereikt te 
worden gehouden. 

5. De stemming op de overeenkomstig het vierde lid belegde vergadering over het 
eerder geagendeerde voorstel is geldig, ongeacht het aantal aanwezige stemhebben-
de leden. Dit wordt op de uitnodiging voor die vergadering vermeld. 

Paragraaf 1.4: Zittingsperiode 

artikel 1.4.1 
1. De stemhebbende leden van de organen van de provinciale afdeling worden benoemd 

respectievelijk gekozen voor een periode van twee jaar. 

2. Men is terstond éénmaal herkiesbaar respectievelijk herbenoembaar. Indien een lid 
korter dan één jaar voor de herverkiezing of herbenoeming was gekozen of benoemd, 
is dat lid terstond tweemaal herkiesbaar respectievelijk herbenoembaar. 

artikel 1.4.2 
1. In afwijking van het vorige artikel worden de door de provincie te benoemen leden 

van de CDJA-raad verkozen voor een periode van één jaar. 
2. Zij zijn terstond drie maal herkiesbaar. 
artikel 1.4.3 
1. CDJA-leden die door de provinciale ledenvergadering worden verkozen ter bezetting 

van een door het CDA aan het CDJA toegekende zetel, worden verkozen voor een 
periode van twee jaar. 

2. Zij zijn terstond éénmaal herkiesbaar. 
artikel 1.4.4 
1. Ieder orgaan of bestuur van een orgaan stelt een rooster van aftreden vast, zodanig 

dat het ene jaar de ene helft en het volgende jaar de andere helft van het aantal 
benoemde of verkozen stemhebbende leden aftreedt. 

2. Indien een lid van een orgaan of van het bestuur van een orgaan anders dan volgens 
het rooster van aftreden aftreedt, wordt door het daartoe bevoegde orgaan zo 
spoedig mogelijk een nieuw lid benoemd of verkozen. 

3. Indien een benoemd of verkozen stemhebbend lid van een orgaan of een bestuur van 
een orgaan benoemd dan wel verkozen wordt in een tussentijds ontstane vacature, 
neemt dat lid in het rooster van aftreden de plaats in van het lid door wiens aftreden 
de vacature is ontstaan. 

Paragraaf 1.5: Onverenigbaarheid van functies 

artikel 1.5.1 
Leden van Provinciale Staten of van een raad van een bij wet ingesteld gewest kunnen 
niet tevens stemhebbend lid zijn van het provinciaal bestuur. 
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HOOFDSTUK U: DE ORGANEN IN DE PROVINCIALE AFDELING 

artikel 2.0.1 
1. De organen van de provinciale afdeling zijn: 

a. de provinciale ledenvergadering 
b. het provinciaal bestuur 

2. Overige organen binnen de provincie zijn: 
a. provinciale werkgroepen 
b. de provinciale raadsfractie 
c. plaatselijke of regionale kernen 

Paragraaf 2.1: De provinciale ledenvergadering 

artikel 2.1 .1 
De provinciale ledenvergadering is het hoogste orgaan van de provinciale afdeling. 
artikel 2.1.2 
De provinciale ledenvergadering bestaat uit alle tot de provinciale afdeling behorende 
leden. 
artikel 2.1.3 
1. De provinciale ledenvergadering spreekt zich uit over het politieke en organisatorische 

beleid van de provinciale afdeling. 
2. De provinciale ledenvergadering belast zich met en is bevoegd tot: 

a. het aannemen van resoluties en het doen van uitspraken; 
b. het vaststellen van het jaarverslag van de provinciale afdeling; 
c. het vaststellen van de jaarrekening van het afgelopen boekjaar en de begroting 

voor het komende boekjaar van de provinciale afdeling; 
d het kiezen van een voorzitter; 
e. het kiezen van de overige stemhebbende leden van het provinciaal bestuur; 
f. het kiezen van de aan de algemene ledenvergadering ter verkiezing voor te 

dragen leden van het algemeen bestuur; 
g. het kiezen van de provinciale leden van de CDJA-raad; 
h. het kiezen van vertegenwoordigers namens de provinciale afdeling in organen 

van het CDA op provinciaal- en kamerkringniveau; 
i. alle andere taken die door de statuten of andere reglementen aan de provinciale 

ledenvergadering zijn opgedragen. 
artikel 2.1.4 
1. De provinciale ledenvergadering wordt tenminste één maal per jaar bijeen geroepen 

door het provinciaal bestuur. 
2. De provinciale ledenvergadering komt ook bijeen wanneer tenminste twintig leden of 

zo dit minder is twintig procent van de leden het bestuur daarom schriftelijk hebben 
verzocht. Wanneer het provinciaal bestuur binnen vier weken na de ontvangst van 
een dergelijk verzoek geen provinciale ledenvergadering heeft uitgeschreven, dan zijn 
de verzoekers daartoe zelf bevoegd. 

3. Het provinciaal bestuur bepaalt de dag of de dagen der bijeenkomst en draagt er zorg 
voor dat de schriftelijke oproeping voor de vergadering tenminste veertien dagen 
daaraan voorafgaand wordt verzonden. 

4. Alle leden van de provinciale afdeling hebben het recht op een provinciale 
ledenvergadering het woord te voeren en voorstellen in te dienen, met inachtneming 
van hetgeen daaromtrent in het huishoudelijk reglement is bepaald. 

5. Indien tijdens een provinciale ledenvergadering gestemd moet worden benoemt de 
provinciale ledenvergadering een stemcommissie. 
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artikel 2.1.5 
1. De provinciale ledenvergadering komt uiterlijk 31 dagen voor de algemene 

ledenvergadering bijeen voor het kiezen van de door de provinciale afdeling voor te 
dragen kandidaten voor het algemeen bestuur. 

2. Het provinciaal bestuur doet een voorstel voor de in lid 1 bedoelde voordracht. 
Daarbij wordt per te vervullen vacature ten minste één kandidaat lid en één of 
meerdere kandidaat plaatsvervangende leden voorgesteld, overeenkomstig het 
bepaalde in artikel 1.3.5. 

3. In afwijking van artikel 1.3.5 kunnen echter slechts tegenkandidaten worden gesteld 
door tenminste tien leden van de provinciale afdeling gezamenlijk. 

4. Per aan de algemene ledenvergadering voor te dragen kandidaat voor het algemeen 
bestuur stelt de provinciale ledenvergadering uit de gestelde kandidaten een 
voordracht voor de algemene ledenvergadering samen, bestaande uit één kandidaat-
lid en één of twee kandidaat-plaatsvervangende leden. 

5. De voordrachten worden uiterlijk dertig dagen voor de algemene ledenvergadering 
waarin de verkiezingen plaats vinden door het provinciaal bestuur ter kennis van het 
algemeen bestuur gebracht. 

artikel 2.1.6 
Jaarlijks komen op een provinciale ledenvergadering in ieder geval aan de orde: 

a. het jaarverslag; 
b. de jaarrekening over het voorafgaande boekjaar; 
c. het verslag van de kascommissie; 
d. de begroting; 
e. de verkiezing van bestuursleden. 

Paragraaf 2.2: Het provinciaal bestuur 

artikel 2.2.1 
1. De dagelijkse leiding van de provinciale afdeling berust bij het provinciaal bestuur. 
2. Het provinciaal bestuur bestaat uit een voorzitter en ten minste vier bestuursleden 

onder wie in elk geval: 
a. een secretaris; 
b. een penningmeester; 
c. een bestuurslid, belast met het oprichten en begeleiden van kernen, voortaan 

kernencontactpersoon genoemd. 
3. Het provinciaal bestuur kan uit zijn midden een vice-voorzitter aanwijzen. 
4. Het provinciaal bestuur kan besluiten een dagelijks bestuur in te stellen; de leden van 

het dagelijks bestuur worden door en uit het provinciaal bestuur gekozen. 
5. De voorzitter wordt op voordracht van het provinciaal bestuur door de provinciale 

ledenvergadering in functie gekozen uit de leden van de provinciale afdeling. 
6. De overige leden van het provinciaal bestuur verdelen onderling de taken. 
7. De stemhebbende leden van het algemeen bestuur die op voordracht van de 

provinciale ledenvergadering zijn gekozen en het lid van de organisatiecommissie dat 
op voordracht van het provinciaal bestuur is benoemd, alsmede de voorzitter van de 
provinciale raadsfractie en de voorzitters van de provinciale werkgroepen, zijn als 
zodanig adviserend lid van het provinciaal bestuur. Indien zij uit anderen hoofde tot 
stemhebbend lid zijn verkozen, zijn zij stemhebbend lid. 

artikel 2.2.2 
Tot de taken en bevoegdheden van het provinciaal bestuur worden gerekend: 

a. het instellen, stimuleren en begeleiden van plaatselijke en regionale kernen in de 
provinciale afdeling; 

b. het splitsen, samenvoegen en opheffen van plaatselijke en regionale kernen; 
C. het goedkeuren van de reglementen van plaatselijke en regionale kernen; 
d. de zorg voor niet in kernen georganiseerde leden in de provinciale afdeling; 
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e. het onderhouden van contacten tussen de tot de provinciale afdeling behorende 
leden, plaatselijke en regionale kernen en tussen hen en de overige organen van 
het CDJA; 

f. de voorbereiding en uitvoering overeenkomstig artikel 2.1.5, van de verkiezingen 
van de op voordracht van de provinciale afdeling te verkiezen leden van het 
algemeen bestuur; 

g. de voorbereiding en uitvoering van de kandidaatstelling van de door de 
provinciale afdeling te benoemen leden van de CDJA-raad; 

h. het tenminste één maal per jaar bijeenroepen van een provinciale ledenvergade-
ring; 

i. het voorbereiden en uitvoeren van besluiten van de provinciale ledenvergadering; 
j. het onderhouden van contacten met organen van het CDA en de met het CDA 

gelieerde organisaties en bestuurders op provinciaal- en kamerkringniveau; 
k. het ter benoeming voorleggen aan het algemeen bestuur van het uit de 

provinciale afdeling afkomstige lid van de organisatiecommissie; 
I. het kunnen stellen van tegenkandidaten voor het presidium van de CDJA-raad; 
M. het leggen en onderhouden van contacten met personen en organisaties binnen 

de provincie, zowel op politiek en maatschappelijk terrein als op het gebied van 
jeugd- en jongerenwerk; 

n. het instellen, begeleiden en activeren van- provinciale werkgroepen. 
artikel 2.2.3 
1. De voorzitter leidt de provinciale ledenvergaderingen en de vergaderingen van het 

provinciaal bestuur. Ook regelt hij de werkzaamheden binnen het provinciaal bestuur 
en draagt hij zorg voor een juiste uitvoering van de genomen besluiten, voor zover 
niet aan anderen opgedragen. 

2. De secretaris stelt in overleg met de voorzitter de agenda voor de vergaderingen op. 
Hij draagt zorg voor de uitnodigingen en maakt verslag van de vergaderingen, voor 
zover niet aan anderen opgedragen. Tevens maakt hij het jaarverslag, beheert hij het 
archief en houdt hij de administratie bij van onder de provinciale afdeling 
ressorterende leden, 

3. De penningmeester heeft het beheer over de provinciale geldmiddelen en is daarvoor 
verantwoordelijk. Regelmatig wordt door hem aan het provinciaal bestuur en jaarlijks 
aan de provinciale ledenvergadering verslag uitgebracht. 

artikel 2.2.4 
Indien het provinciaal bestuur gebruik maakt van haar bevoegdheid om één of meer 
tegenkandidaten te stellen voor het presidium van de CDJA-raad, raadpleegt zij tevoren 
de provinciale raadsfractie en zo mogelijk de provinciale ledenvergadering. 
artikel 2.2.5 
1. Het provinciaal bestuur stelt kernencontactpersonen aan die belast zijn met de 

begeleiding en oprichting van kernen binnen een bepaalde regio. 
2. Het provinciaal bestuur stelt de omvang van de regio's vast. Voorzover bij provinciaal 

reglement districten zijn ingesteld, vallen de grenzen van de regio's samen met die 
van die districten. 

3. De kernencontactpersonen houden in provinciaal verband contact met elkaar en met 
het lid von de organisatiecommissie dat op voordracht van het provinciaal bestuur is 
benoemd. De kernencontactpersonen doen ten minste één keer per drie maanden 
verslag van hun werkzaamheden aan het provinciaal bestuur en de secretaris van de 
organisatiecommissie. 

Paragraaf 2.3: Provinciale werkgroepen 

artikel 2.3.1 
1. Het provinciaal bestuur kan provinciale werkgroepen instellen en ontbinden. 
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2. De leden van de provinciale werkgroepen worden benoemd door het provinciaal 

bestuur. 
3. Tot de leden van een provinciale werkgroep behoort tenminste één stemhebbend lid 

van het algemeen bestuur. 
artikel 2.3.2 
Provinciale werkgroepen zijn niet bevoegd namens de provinciale afdeling zelfstandig 
naar buiten te treden. Zij kunnen het provinciaal bestuur of de provinciale ledenvergade-
ring verzoeken de door hen ingenomen standpunten te uiten. 

Paragraaf 2.4: Overige commissies 

artikel 2.4.1 
Het provinciaal bestuur is bevoegd tot het instellen van andere commissies dan de door 
de provinciale ledenvergadering te benoemen kascommissie. 
artikel 2.4.2 
1. De kascommissie bestaat uit tenminste twee leden die niet tegelijkertijd aftredend 

mogen zijn. 
2. De leden van de kascommissie mogen geen lid zijn van het provinciaal bestuur. 

3. De kascommissie onderzoekt de boeken en bescheiden van de provinciale afdeling en 
controleert de door de penningmeester opgestelde jaarrekening. 

4. De kascommissie brengt van haar bevindingen verslag uit aan de provinciale 
ledenvergadering voordat de jaarrekening wordt vastgesteld. 

Paragraaf 2.5: De provinciale raadsfracties 

artikel 2.5.1 
De provinciale raadsfractie bestaat uit de stemhebbende leden van de CDJA-raad, 
benoemd door de provinciale afdeling en de plaatselijke en/of regionale kernen binnen de 
provinciale afdeling. De plaatsvervangende leden aangewezen door de provinciale 
afdeling en de plaatsvervangende leden van het Algemeen Bestuur die zijn benoemd op 
voordracht van de provinciale afdeling maken als adviserende leden deel uit van de 

provinciale fraktie. 
artikel 2.5.2 
De provinciale raadsfractie dient voorafgaand aan iedere vergadering van de CDJA-raad 
tenminste twee maal bijeen te komen. 

Paragraaf 2.6: Plaatselijke of regionale kernen 

artikel 2.6.1 
1. Binnen de provinciale afdeling kunnen plaatselijke en/of regionale kernen ingesteld 

worden. 
2. Tot een plaatselijke kern behoren de in een gemeente woonachtige leden; tot een 

regionale kern behoren de in een als zodanig aangewezen groep van gemeenten 

woonachtige leden. 
3. Een kern dient tenminste vijf leden te hebben. Behoren tot een kern minder dan vijf 

leden, dan wordt deze als zodanig opgeheven door het provinciaal bestuur. 
4. Indien tot een kern minder dan tien leden behoren, dient het provinciaal bestuur de 

levensvatbaarheid van de kern regelmatig te onderzoeken. 
artikel 2.6.2 
Een regionale kern dient een samenhangend werkgebied te omvatten in politiek en 
geografisch opzicht, dit wordt beoordeeld door het provinciaal bestuur. 
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artikel 2.6.3 
1. Voor de oprichting, samenvoeging of opheffing van kernen is de goedkeuring van het 

provinciaal bestuur nodig. 
2. Het provinciaal bestuur meldt de indeling van kernen, alsmede wijzigingen daarin aan 

het algemeen bestuur. 
3. Tegen besluiten van het provinciaal bestuur inzake oprichting, samenvoeging, 

splitsing of opheffing van kernen staat voor de betrokken kern of leden ervan beroep 
open bij het dagelijks bestuur. 

artikel 2.6.4 
1. Indien ten gevolge van opheffing van een kern eigendommen worden overgedragen 

aan de provinciale afdeling, blijven deze eigendommen gedurende tenminste drie jaar 
ter beschikking staan van kernenwerk in de regio waar de opgeheven kern was 
gelegen. 

2. Na drie jaar kunnen de in het vorige lid bedoelde eigendommen worden opgenomen in 
de provinciale middelen. 

artikel 2.6.5 
Indien het bestuur van een kern nalatig blijft een algemene ledenvergadering te 
beleggen, kan het provinciaal bestuur een vergadering uitschrijven. Het is daartoe echter 
niet bevoegd indien tenminste drie leden van de kern een algemene ledenvergadering 

uitschrijven na een daartoe tevergeefs aan het bestuur van de kern gedaan verzoek. 
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het 
HOOFDSTUK  III:  GELDMIDDELEN  

an artikel 3.1 
1. De provinciale afdeling verwerft haar inkomsten uit: 

a. bijdragen van het algemeen bestuur van het CDJA; 
b. bijdragen van de provinciale- en kamerkringafdeling van het CDA; 

Dep 
c. de contributie die niet in kernen georganiseerde leden van het CDJA in het eerste 

jaar van hun lidmaatschap zijn verschuldigd; 
d. giften en andere baten. 

en 2. De inkomsten worden aangewend ten behoeve van activiteiten die in overeenstem- 
aar ming zijn met de in artikel 1.1.3 genoemde doelen. 
as 

artikel 3.2 

in 
1. De penningmeester draagt zorg voor: 

a. het innen van de in artikel 3.1 bedoelde inkomsten; 
b. de jaarlijkse voorbereiding en uitvoering van de begroting alsmede voor het 

te 
opstellen van de jaarrekening over het boekjaar. 

ter 
2. Het provinciaal bestuur kan de penningmeester aanwijzingen geven. 

in artikel 3.3 
g 

De vaststelling van de jaarrekening van het afgelopen boekjaar strekt tot decharge van 
het provinciaal bestuur voor het gevoerde financiële beleid en van de penningmeester 
voor het gevoerde financiële beheer over dat boekjaar. 
artikel 3.4 
Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar. 
artikel 3.5 
Het CDJA is niet aansprakelijk voor door het provinciaal bestuur aangegane 
verplichtingen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Algemeen 
Bestuur. 
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HOOFDSTUK  IV:  VERHOUDING TOT HET CDA 

artikel 4.1 
Teneinde de in artikel 1.1.3 genoemde doelen te bereiken dienen de door het CDA 
geboden mogelijkheden te worden benut. Met name dient het provinciaal bestuur er 
voor te zorgen dat de krachtens de statuten en reglementen van het CDA aan het CDJA 
toegewezen zetels in de provinciale en kamerkringorganen van het CDA worden bezet. 
artikel 4.2 
1. De door het CDJA te benoemen leden van het bestuur van de provinciale CDA-

afdeling, van een CDA-Kamerkring en van een bijzondere afdeling van het CDA 
binnen het werkgebied van de provinciale afdeling, worden verkozen door de 
provinciale ledenvergadering. 

2. Indien de grenzen van een Kamerkringafdeling of een bijzondere afdeling van het 
CDA samenvallen met die van een plaatselijke of regionale kern vindt het eerste lid 
geen toepassing. De door het CDJA in het bestuur van de CDA-afdeling te benoemen 
lid, dient dan te worden verkozen door de ledenvergadering van de kern. 

artikel 4.3 
1. Leden die namens het CDJA lid zijn van enig orgaan van het CDA binnen de 

provincie, dienen intensief contact te onderhouden met het orgaan dat hen benoemd 
of gekozen heeft en dienen aan dat orgaan geregeld verslag te doen van hun 
werkzaamheden. 

2. Leden die namens het CDJA lid zijn van enig orgaan van het CDA binnen de provincie 
kunnen worden geschorst of ontheven door het orgaan dat hen benoemd of gekozen 
heeft. 

3. Leden van het CDJA die door de provinciale ledenvergadering zijn benoemd op een 
door het CDA aan het CDJA toegewezen zetel, zijn adviserend lid van het provinciaal 

bestuur, tenzij uit andere hoofde tot stemhebbend lid daarvan zijn verkozen. 
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HOOFDSTUK V: SLOTBEPALINGEN 

Paragraaf 5.1: Provinciaal reglement 

artikel 5.1.1 
1. De provinciale ledenvergadering heeft de bevoegdheid dit reglement te vervangen 

door eigen provinciaal reglement. 
2. Het provinciaal reglement mag geen bepalingen bevatten in strijd met de statuten of 

het huishoudelijk reglement van het CDJA. 
3. Het provinciaal reglement treedt pas in werking nadat het is goedgekeurd door het 

algemeen bestuur van het CDJA. 
artikel 5.1.2 
Een voorstel tot vervanging van dit reglement door een provinciaal reglement, dient 
tenminste dertig dagen voor de provinciale ledenvergadering waarin het voorstel zal 
worden behandeld ter kennis van de leden die deel uitmaken van de provinciale afdeling 
te zijn gebracht. 

Paragraaf 5.2: Geschillen 

artikel 5.2.1 
In gevallen waarin dit reglement en de statuten en het huishoudelijk reglement van het 
CDJA niet voorzien, beslist het provinciaal bestuur. Dit laat onverlet de mogelijkheid om 
overeenkomstig paragraaf 5.1 van het huishoudelijk reglement van het CDJA geschillen 
voor te leggen aan de commissie van beroep van het CDJA. 
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HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN 

Paragraaf 1.1: Naam, grondslag en doel 

artikel 1.1.1 
1. De kern is de regionale of gemeentelijke afdeling van het Christen Democratisch 

Jongeren Appèl, voortaan bij verkorting aangeduid met CDJA. 

2. De kern is gevestigd op het adres van haar secretaris. 
artikel 1.1.2 
1. De kern aanvaardt de Bijbel als richtsnoer voor het politiek handelen. 

2. De kern wil zich blijvend bezinnen op de betekenis van de Bijbel voor het politiek 
beleid, zoals dat onder meer gestalte krijgt in actieprogramma's en concreet politiek 

handelen. 
3. De kern streeft naar een maatschappij waarin de Bijbelse gerechtigheid gestalte 

krijgt, de mens zijn vrijheid in verantwoordelijkheid kan beleven en het welzijn van 
allen wordt gediend. 

artikel 1.1.3 
De kern stelt zich op basis van de in artikel 1.1.2 genoemde grondslag ten doel: 

a. het geven van politieke voorlichting en vorming, gericht op creatieve participatie 
en politieke standpuntbepaling; 

b. het meedenken met en het kritisch begeleiden van de christen-democratie in het 
algemeen en van de te Den Haag gevestigde vereniging Christen Democratisch 
Appèl, bij verkorting aangeduid met CDA, in het bijzonder. 

artikel 1.1.4 
De kern tracht haar doel te bereiken door: 

a. bij de van haar afdeling deel uitmakende leden geregeld de doelstellingen en 
opvattingen van het CDJA onder de aandacht te brengen en hen te betrekken bij 
de werkzaamheden van het CDJA; 

b. het meedenken met en het kritisch begeleiden van de politiek op gemeentelijk 
niveau in het algemeen en die van de christen-democratie in het bijzonder; 

C. het geven van politieke vorming en het stimuleren van vormingswerk; 
d. het leggen en onderhouden van contacten met personen en organisaties op 

gemeentelijke niveau, zowel op politiek en maatschappelijk terrein als op het 
gebied van jeugd- en jongerenwerk; 

e. al datgene wat dat doel overigens ten goede komt. 

Paraaraaf 1.2: De leden 

artikel 1.2.1 
1. Alle leden van het CDJA, woonachtig in de gemeente(n) .............maken deel uit 

van de kern .............. 
2. Voor de vraag waar iemand woonachtig is is de woonplaats die geregistreerd staat 

bij het landelijk secretariaat van het CDJA bepalend. 
artikel 1.2.2 
Alle leden die deel uitmaken van de kern hebben toegang tot en stemrecht op de 
ledenvergaderingen van de kern. 

Paragraaf 1.3: Stemmingen en verkiezingen 

artikel 1.3.1 
Elk lid kan niet meer dan één stem uitbrengen. 
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artikel 1.3.2 
1. Besluiten van de organen van de kern worden genomen met eenvoudige meerderheid 

van stemmen. 
2. Voor het bepalen van het aantal uitgebrachte stemmen worden blanco stemmen en 

ongeldig verklaarde stemmen niet meegeteld. 
artikel 1.3.3 
1. Over zaken wordt hoofdelijk dan wel bij handopsteken gestemd, tenzij door de 

meerderheid van de aanwezige stemhebbende leden van de vergadering een 
schriftelijke stemming wordt verlangd. 

2. Staken de stemmen bij stemmingen over zaken, dan wordt het voorstel geacht te zijn 
verworpen. 

artikel 1.3.4 
1. Over personen wordt schriftelijk gestemd. In geval van enkelvoudige kandidaat-

stelling wordt de kandidaat zonder stemming geacht te zijn verkozen, tenzij 
tenminste één van de stemhebbende leden om stemming vraagt. 

2. Staken de stemmen bij stemmingen over personen, dan wordt een tweede stemming 
gehouden. Staken de stemmen bij de tweede stemming opnieuw, dan kan in een 
derde stemming slechts gekozen worden tussen de twee personen die bij de tweede 
stemming de meeste stemmen op zich verenigd hebben. Staken de stemmen bij een 
derde stemming opnieuw, dan wordt de jongste in leeftijd geacht te zijn verkozen. 

3. Indien bij het vervullen van een vacature voor een orgaan zowel in een lidmaatschap 
als in een plaatsvervangend lidmaatschap dient te worden voorzien, worden beide 
plaatsen vervuld uit de kandidaten waarover volgens het tweede lid wordt gestemd. 
Van de kandidaten die overeenkomstig het bepaalde in het tweede lid niet gekozen 
zijn tot lid, wordt diegene die de meeste stemmen op zich heeft verzameld benoemd 
tot plaatsvervangend lid van dat orgaan. Indien in meerdere plaatsvervangende 
lidmaatschappen dient te worden voorzien, worden de overeenkomstig het bepaalde 
in het tweede lid niet gekozen leden benoemd tot plaatsvervangende leden in 
rangorde van het aantal op hen uitgebrachte stemmen. 

artikel 1.3.5 
1. Indien in een vergadering van een orgaan personen benoemd of verkozen moeten 

worden, wordt tevoren een voordracht opgesteld door het daartoe bevoegde orgaan. 
Deze voordracht dient uiterlijk veertien dagen vóór de vergadering schriftelijk ter 
kennis van de stemhebbende leden van het orgaan dat bevoegd is te benoemen of te 
verkiezen te worden gebracht. 

2. Tot zeven dagen vóór de vergadering waarin gestemd moet worden, kunnen 
schriftelijk tegenkandidaten worden gesteld bij het orgaan dat de benoeming of 
verkiezing voorbereid. Tegenkandidaten kunnen slechts gesteld worden door 
tenminste twee stemhebbende leden van het orgaan dat bevoegd is te benoemen of 
te verkiezen tezamen. 

3. Het voordragen van kandidaten en het stellen van tegenkandidaten dient per te 
vervullen vacature te geschieden. 

4. Er kan uitsluitend uit de gestelde (tegen)kandidaten worden gekozen. 
artikel 1.3.6 
1. Ongeacht het aantal aanwezigen kan een orgaan altijd beraadslagen, zijn agenda 

vaststellen en de notulen goedkeuren. 
2. Elke stemming is geldig, tenzij de voorzitter op een vóór de stemming door tenminste 

één-tiende deel van de aanwezige stemrecht hebbende leden ingediend verzoek 
vaststelt dat het quorum niet is bereikt. 

3. Het quorum is bereikt wanneer tenminste de helft van het aantal leden dat in de 
betreffende vergadering stemrecht heeft, aanwezig is. 
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4. Indien de voorzitter overeenkomstig het bepaalde in het tweede lid vaststelt dat het 
quorum niet is bereikt, wordt een nieuwe vergadering belegd waarin hetzelfde 
voorstel opnieuw aan de orde wordt gesteld. Deze vergadering dient tenminste zeven 
dagen na de vergadering waarin is vastgesteld dat het quorum niet werd bereikt te 
worden gehouden. 

5. De stemming op de overeenkomstig het vierde lid belegde vergadering over het 
eerder geagendeerde voorstel is geldig, ongeacht het aantal aanwezige stemhebben-
de leden. Dit wordt op de uitnodiging voor die vergadering vermeld. 

Paragraaf 1.4: Zittingsperiode 

artikel 1.4.1 
1. De stemhebbende leden van de organen van de kern worden benoemd respectievelijk 

gekozen voor een periode van één jaar. 
2. Men is terstond onbeperkt herkiesbaar respectievelijk herbenoembaar. 
3. In afwijking van het vorige lid zijn de door de ledenvergadering te verkiezen voorzitter 

en de door de kern te benoemen leden van de CDJA-raad slechts drie maal in functie 
herkiesbaar. 

4. Bij tussentijdse vervulling van een vacature heeft een bestuurslid zitting tot het eind 
van de zittingsperiode van het bestuurslid voor wie hij in de plaats gekozen is. 

artikel 1.4.2 
1. CDJA-leden die door de ledenvergadering van de kern worden verkozen ter bezetting 

van een door het CDA aan het CDJA toegekende zetel, worden verkozen voor een 
periode van twee jaar. 

2. Zij zijn terstond éénmaal herkiesbaar. 
artikel 1.4.3 
Indien een lid van een orgaan of van het bestuur van een orgaan tussentijds aftreedt, 
wordt door het daartoe bevoegde orgaan zo spoedig mogelijk een nieuw lid benoemd of 
verkozen. 

Paragraaf 1.5: Onverenigbaarheid van functies 

artikel 1.5.1 
Leden van een gemeenteraad en leden van een deelgemeenteraad of van een raad van 
een bij wet ingesteld intergemeentelijk verband kunnen niet tevens stemhebbend lid zijn 
van het bestuur van de kern. 
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HOOFDSTUK  II:  DE ORGANEN VAN DE KERN 

artikel 2.0.1 
De organen van de kern zijn: 

a. de ledenvergadering van de kern 
b. het bestuur van de kern 
c. lokale werkgroepen 

Paragraaf 2.1: De ledenvergadering 

artikel 2.1.1 
De ledenvergadering is het hoogste orgaan van de kern. 
artikel 2.1.2 
De ledenvergadering bestaat uit alle tot de kern behorende leden. 
artikel 2.1.3 
1. De ledenvergadering spreekt zich uit over het politieke en organisatorische beleid van 

de kern. 
2. De ledenvergadering belast zich met en is bevoegd tot: 

a. het aannemen van resoluties en het doen van uitspraken; 
b. het vaststellen van het jaarverslag van de kern; 
c. het vaststellen van de jaarrekening van het afgelopen boekjaar en de begroting 

voor het komende boekjaar van de kern; 
d. het kiezen van een voorzitter; 
e. het kiezen van de overige stemhebbende leden van het bestuur van de kern; 
g. het kiezen van de door de kern aan te wijzen leden van de CDJA-raad; 
h. het kiezen van vertegenwoordigers namens de kern in organen van het CDA op 

gemeentelijk niveau; 
L alle andere taken die door de statuten of andere reglementen aan de provinciale 

ledenvergadering zijn opgedragen. 
artikel 2.1.4 
1. De ledenvergadering wordt tenminste één maal per jaar bijeen geroepen door het 

bestuur van de kern. 
2. De ledenvergadering komt ook bijeen wanneer tenminste drie leden van het CDJA, 

woonachtig binnen het werkgebied van de kern het bestuur daarom schriftelijk 
hebben verzocht. Wanneer het bestuur van de kern binnen vier weken na de 
ontvangst van een dergelijk verzoek geen ledenvergadering heeft uitgeschreven, zijn 
de verzoekers daartoe zelf bevoegd. 

3. Het bestuur van de kern bepaalt de dag of de dagen der bijeenkomst en draagt er 
zorg voor dat de schriftelijke oproeping voor de vergadering tenminste veertien dagen 
daaraan voorafgaand wordt verzonden. 

4. Alle leden van de kern hebben het recht op een ledenvergadering het woord te 
voeren en voorstellen in te dienen, met inachtneming van hetgeen daaromtrent in het 
huishoudelijk reglement is bepaald. 

5. Indien tijdens een ledenvergadering gestemd moet worden benoemt de ledenvergade- 
ring een stemcommissie. 

artikel 2.1.5 
Jaarlijks komen op een ledenvergadering in ieder geval aan de orde: 

a. het jaarverslag; 
b. de jaarrekening over het voorafgaande boekjaar; 
c. het verslag van de kascommissie; 
d. de begroting over het komende boekjaar; 
e. de verkiezing van bestuursleden. 
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Paragraaf 2.2: Het bestuur van de kern 

artikel 2.2.1 
1. De dagelijkse leiding van de kern berust bi] het bestuur. 
2. Het bestuur bestaat uit ten minste drie leden onder wie in elk geval: 

a. een voorzitter; 
b. een secretaris; 
C. een penningmeester. 
Eén van de minimaal drie bestuursleden kan tegelijkertijd secretaris en penningmees- 
ter zijn. 

3. Het bestuur kan uit zijn midden een vice-voorzitter aanwijzen. 
4. Het bestuur kan besluiten een dagelijks bestuur in te stellen; de leden van het 

dagelijks bestuur worden door en uit het bestuur van de kern gekozen. 
5. De voorzitter wordt op voordracht van het bestuur van de kern door de ledenverga-

dering in functie gekozen uit de leden van de kern. 
6. De leden van het bestuur verdelen onderling de overige taken. 
7. De leden van de CDJA-raad die door de ledenvergadering van de kern zijn gekozen 

alsmede de door de provincie aangewezen kernencontactpersoon en de voorzitters 
van de werkgroepen binnen de kern, zijn als zodanig adviserend lid van het bestuur 
van de kern. Indien zij uit anderen hoofde tot stemhebbend lid zijn verkozen, zijn zij 
stemhebbend lid. 

artikel 2.2.2 
Tot de taken en bevoegdheden van het bestuur van de kern worden gerekend: 

a. het onderhouden van contacten tussen de tot de kern behorende leden en de 
overige organen van het CDJA; 

b. de voorbereiding en uitvoering van de kandidaatstelling van de door de kern te 
benoemen leden van de CDJA-raad; 

c. het tenminste één maal per jaar bijeenroepen van een ledenvergadering van de 
kern; 

d. het voorbereiden en uitvoeren van besluiten van de ledenvergadering van de 
kern; 

e. het onderhouden van contacten met organen van het CDA en de met het CDA 
gelieerde organisaties en bestuurders op gemeentelijk niveau; 

f. het leggen en onderhouden van contacten met personen en organisaties binnen 
het werkgebied van de kern, zowel op politiek en maatschappelijk terrein als op 
het gebied van jeugd- en jongerenwerk; 

g. het instellen, begeleiden en activeren van werkgroepen. 
artikel 2.2.3 
1. De voorzitter leidt de ledenvergaderingen van de kern en de bestuursvergaderingen. 

Ook regelt hij de werkzaamheden binnen het bestuur van de kern en draagt hij zorg 
voor een juiste uitvoering van de genomen besluiten, voor zover niet aan anderen 
opgedragen. 

2. De secretaris stelt in overleg met de voorzitter de agenda voor de vergaderingen op. 
Hij draagt zorg voor de uitnodigingen en maakt verslag van de vergaderingen, voor 
zover niet aan anderen opgedragen. Tevens maakt hij het jaarverslag, beheert hij het 
archief en houdt hij de administratie bij van onder de kern ressorterende leden. 

3. De penningmeester heeft het beheer over de geldmiddelen van de kern en is daarvoor 
verantwoordelijk. Regelmatig wordt door hem aan het bestuur en jaarlijks aan de 
ledenvergadering van de kern verslag uitgebracht. 



Paraaraaf 2.3: Werkaroeoen  

artikel 2.3.1 
1. Het bestuur van de kern kan werkgroepen instellen en ontbinden. 
2. De leden van de werkgroepen worden benoemd door het bestuur van de kern. 
3. Tot de leden van door het bestuur van de kern ingestelde werkgroepen, behoort 

tenminste én stemhebbend lid van het algemeen bestuur. 
artikel 2.3.2 

Werkgroepen zijn niet bevoegd namens de kern zelfstandig naar buiten te treden. Zij 
kunnen het bestuur van de kern of de ledenvergadering verzoeken de door hen 
ingenomen standpunten te uiten. 

Paragraaf 2.4: Overige commissies 

artikel 2.4.1 
Het bestuur van de kern is bevoegd tot het instellen van andere commissies dan de door 
de ledenvergadering van de kern te benoemen kascommissie. 
artikel 2.4.2 
1. De kascommissie bestaat uit tenminste twee leden die niet tegelijkertijd aftredend 

mogen zijn. 
2. De leden van de kascommissie mogen geen lid zijn van het bestuur van de kern. 
3. De kascommissie onderzoekt de boeken en bescheiden van de kern en controleert de 

door de penningmeester opgestelde jaarrekening. 
4. De kascommissie brengt van haar bevindingen verslag uit aan de ledenvergadering 

voordat de jaarrekening wordt vastgesteld. 
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HOOFDSTUK  III:  GELDMIDDELEN 

artikel 3.1 
1. De kern verwerft haar inkomsten uit: 

- bijdragen van het algemeen bestuur van het CDJA; 
- bijdragen van één of meerdere gemeentelijke CDA-afdelingen; 
- de contributie die leden van het CDJA woonachtig binnen het werkgebied van de 

kern in het eerste jaar van hun lidmaatschap verschuldigd zijn; 
- giften en andere baten. 

2. De inkomsten worden aangewend ten behoeve van activiteiten die in overeenstem- 
ming zijn met de in artikel 1.1 .3 genoemde doelen. 

artikel 3.2 
1. De penningmeester draagt zorg voor: 

a. het innen van de in artikel 3.1 bedoelde inkomsten; 
b. de jaarlijkse voorbereiding en uitvoering van de begroting alsmede voor het 

opstellen van de jaarrekening over het boekjaar. 
2. Het bestuur van de kern kan de penningmeester aanwijzingen geven. 
artikel 3.3 
De vaststelling van de jaarrekening van het afgelopen boekjaar strekt tot decharge van 
het bestuur van de kern voor het gevoerde financiële beleid en van de penningmeester 
voor het gevoerde financiële beheer over dat boekjaar. 
artikel 3.4 
Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar. 
artikel 3.6 
Het CDJA is niet aansprakelijk voor door het bestuur van de kern aangegane 
verplichtingen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Algemeen 
Bestuur. 
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HOOFDSTUK  IV:  VERHOUDING TOT HET CDA 

artikel 4.1 
Teneinde de in artikel 1.1.3 genoemde doelen te bereiken dienen de door het CDA 
geboden mogelijkheden te worden benut. Met name dient het bestuur van de kern er 
voor te zorgen dat de krachtens de statuten en reglementen van het CDA aan het CDJA 
toegewezen zetels in de binnen het werkgebied van de kern vallende gemeentelijke 
organen van het CDA worden bezet. 
artikel 4.2 
De door het CDJA te benoemen leden van het bestuur van een gemeentelijke CDA-
afdeling of een CDA-onderafdeling binnen het werkgebied van de kern, worden verkozen 
door de ledenvergadering van de kern. 
artikel 4.3 
1. Leden die namens het CDJA lid zijn van enig orgaan van het CDA op gemeentelijke 

niveau binnen het werkgebied de kern, dienen intensief contact te onderhouden met 
het orgaan dat hen benoemd of gekozen heeft. Zij dienen aan dat orgaan geregeld 
verslag te doen van hun werkzaamheden. 

2. Leden die namens het CDJA lid zijn van enig orgaan van het CDA op gemeentelijk 
niveau binnen het werkgebied van de kern kunnen worden geschorst of ontheven 
door het orgaan dat hen benoemd of gekozen heeft. 

3. Leden van het CDJA die door de ledenvergadering van de kern zijn benoemd op een 
door het CDA aan het CDJA toegewezen zetel, zijn adviserend lid van het bestuur 
van de kern, tenzij zij uit andere hoofde tot stemhebbend lid daarvan zijn verkozen. 



HOOFDSTUK V: SLOTBEPALINGEN 

Paraaraaf 5.1: Realement van de kern 

artikel 5.1.1 
1. De ledenvergadering van de kern heeft de bevoegdheid dit reglement te vervangen 

door eigen reglement. 
2. Het reglement mag geen bepalingen bevatten in strijd met de statuten of het 

huishoudelijk reglement van het CDJA. 
3. Het reglement treedt pas in werking nadat het is goedgekeurd door het provinciaal 

bestuur van het CDJA. 
artikel 5.1.2 
Een voorstel tot vervanging van dit reglement door een eigen reglement, dient tenminste 
dertig dagen voor de ledenvergadering waarin het voorstel zal worden behandeld ter 
kennis van de leden die deel uitmaken van de kern te zijn gebracht. 

Paraaraaf 5.2: Ooheffin  

artikel 5.2.1 
1. De ledenvergadering van de kern kan besluiten tot opheffing van de kern. 
2. Het besluit van de ledenvergadering van de kern moet worden goedgekeurd door het 

provinciaal bestuur. 
artikel 5.2.2 
In geval van opheffing worden de eigendommen van de kern overgedragen aan het 
provinciaal bestuur waaronder de kern ressorteert. Dit onder de bepaling dat de 
middelen tenminste drie jaar ter beschikking blijven van kernenwerk in de regio waar de 
opgeheven kern gelegen is. 

Paragraaf 5.3: Geschillen 

artikel 5.3.1 
In gevallen waarin dit reglement en de statuten en het huishoudelijk reglement van het 
CDJA niet voorzien, beslist het bestuur van de kern. Dit laat onverlet de mogelijkheid 
om overeenkomstig paragraaf 5.1 van het huishoudelijk reglement van het CDJA 
geschillen voor te leggen aan de commissie van beroep van het CDJA. 
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Paraciraaf 1: De Leden 

artikel 1 
De Raad kent stemhebbende en adviserende leden. 
artikel 2 
Stemhebbende leden zijn de leden aangewezen door de provinciale afdelingen en de 
kiesgerechtigde kernen, alsmede de stemhebbende leden van het Algemeen Bestuur met 
dien verstande dat zij zich onthouden van stemming wanneer besloten wordt over het 
indienen van een verzoek tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering. 
artikel 3 
Adviserende leden zijn de voorzitter van de Raad, de secretaris van het CDJA, tevens 
secretaris van de Raad, de adviserende leden van het algemeen bestuur en voorts 
diegenen die daartoe door de raad, op voorstel van het presidium , vier stemhebbende 
leden of een fractie zijn benoemd. 
artikel 3.a 
Plaatsvervangende leden zijn zij die daartoe zijn aangewezen door de provinciale 
afdelingen en de plaatsvervangende leden van het algemeen bestuur. De door de 
provinciale afdeling aangewezen plaatsvervangende leden kunnen ter vergadering in de 
plaats van elk afwezig lid vanuit de betreffende provinciale afdeling optreden; de 
plaatsvervangende leden van het Algemeen Bestuur kunnen in de plaats van het 
Algemeen Bestuurslid optreden voor wie zij plaatsvervanger zijn. 
artikel 4 
De secretaris houdt een lijst bij van de stemhebbende en adviserende leden van de raad, 
alsmede van de plaatsvervangers. 
Hij brengt wijzigingen in de lijst aan, onmiddellijk nadat zij tot zijn kennis zijn gebracht 
door hetzij het algemeen bestuur, hetzij een provinciale afdeling. Voor de uitoefening 
van de vergaderrechten door personen is de lijst, zoals die zeven dagen voor een 
vergadering van de raad luidt, beslissend. 

Paraaraaf 2: Presidium  

artikel 5 
De raad kent een presidium, bestaande uit de voorzitter, drie vice-voorzitters en de 
secretaris van het CDJA, tevens secretaris van de raad, welke adviserend lid is. 
artikel 6 
De voorzitter en vice-voorzitters worden door de raad gekozen uit de stemhebbende 
leden en adviserende leden van de raad bij voorkeur uit de leden aangewezen door de 
provinciale afdelingen en de kiesgerechtigde kernen. 
artikel 7 
Zij worden gekozen voor een periode van twee jaar en zijn in hun functie éénmaal 
herkiesbaar. 
artikel 8 
Voor de verkiezing van de voorzitter en de vice-voorzitters draagt het presidium, het 
algemeen bestuur gehoord, een kandidaat voor per te vervullen plaats. Deze voordracht 
wordt tenminste zestig dagen voor de vergadering, waarin de verkiezing zal 
plaatsvinden, ter kennis gebracht van de provinciale besturen. Ieder provinciaal bestuur 
heeft het recht uiterlijk 21 dagen voor de vergadering een kandidaat voor elke te ver-
vullen plaats schriftelijk bij het presidium in te dienen. Het bestuur dient bij een 
eventuele kandidaatstelling de leden van de provinciale fractie en zo mogelijk het 
provinciaal congres te raadplegen. De leden van het presidium kunnen uitsluitend 
worden gekozen uit de voorgedragen kandidaten. 
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artikel 9 
De voorzitter wordt - als stemhebbend lid aangewezen door de provinciale afdeling of 
kiesgerechtigde kern - vervangen door een door de provinciale afdeling of 
kiesgerechtigde kern aangewezen plaatsvervanger en heeft geen stemrecht in de raad. 
De vice-voorzitters blijven stemhebbend lid en als zodanig lid van een fractie van de 
raad. 
artikel 10 
Met het voorzitterschap is onverenigbaar het stemhebbend lidmaatschap van het 
algemeen bestuur of een provinciaal bestuur. 

Paragraaf 3: Fracties 

artikel 11 
De stemhebbende leden aangewezen door een provinciale afdeling en de onder die 
afdeling ressorterende kiesgerechtigde kernen alsmede de stemhebbende leden van het 
algemeen bestuur die zijn benoemd op voordracht van de provinciale afdeling vormen 
tezamen een provinciale fractie. De plaatsvervangende leden aangewezen door de 
provinciale afdeling en de plaatsvervangende leden van het algemeen bestuur die zijn 
benoemd op voordracht van de provinciale afdeling maken als adviserende leden deel uit 
van de provinciale fractie. Het provinciaal congres kan besluiten dat zij als stemhebbend 
lid in de fractie participeren. 
artikel 12 
De fracties benoemen elk uit hun midden een voorzitter en een secretaris. 

Paragraaf 4: Voorzittersoverle 

artikel 13 
De stemhebbende leden van het presidium en de voorzitters van de fracties dan wel hun 
vervangers vormen tezamen het voorzittersoverleg, waarvan de secretaris en een lid, 
aangewezen door en uit het algemeen bestuur, adviserend lid zijn. 

Paragraaf 5: Vergaderingen, agenda 

artikel 14 
De raad komt tenminste twee maal per jaar bijeen op een door het presidium vast te 
stellen datum. De voorzitter roept de raad bijeen. 
artikel 15 
Uiterlijk honderd dagen voor de vergadering wordt aan de leden van de raad kenbaar 
gemaakt door een convocatie dan wel door publikatie in het orgaan van het CDJA: 
a. op welke datum, tijd en plaats de vergadering zal plaatsvinden; 
b. welke hoofdpunten het voorzittersoverleg zich voorstelt op de agenda te plaatsen, dit 

mede gezien de beslissingen van vorige raadsvergaderingen ter zake; 
C. dat door het algemeen bestuur onderscheidenlijk éénzesde deel van het aantal leden 

van de raad andere agendapunten kunnen worden voorgesteld tot uiterlijk 
vijfenzeventig dagen voor de vergadering. 

artikel 16 
Agendapunten als bedoeld in artikel 15, onder c, worden in de agenda opgenomen, 
tenzij het voorzittersoverleg met een meerderheid van tweederde der stemmen tot het 
tegendeel besluit. 
artikel 17 
Uiterlijk vijfenzeventig dagen voor de vergadering zendt de secretaris de agenda aan de 
leden van de raad. 
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artikel 18 
De agenda bevat steeds een rede van de voorzitter van het CDJA en de mogelijkheid tot 
vaststelling van resoluties. Met inachtneming van artikel 32 kan het voorzittersoverleg 
besluiten om ook het gevoerde beleid van het algemeen bestuur te agenderen. 
artikel 19 
De raad komt in buitengewone vergadering bijeen, wanneer het presidium in overleg met 
het voorzittersoverleg dat wenst of tenminste éénzesde deel van de stemhebbende 
leden bij de voorzitter een met redenen omkleed verzoek daartoe heeft ingediend. De 
voorzitter is verplicht op een datum, gelegen binnen 30 dagen na ontvangst van het 
verzoek de raad bijeen te laten komen; indien binnen 21 dagen de raad door de voor-
zitter niet bijeengeroepen wordt, kunnen de verzoekers, nadat zij contact met de 
voorzitter hebben gezocht, zelf tot bijeenroeping overgaan, op de gebruikelijke wijze. 
De oproeping geschiedt tenminste tien dagen tevoren door aanschrijving van de leden. 
De oproeping gaat vergezeld van de agenda. De agenda wordt vastgesteld door het 
presidium, met inachtneming van het verzoekschrift. Het in artikel 18 bepaalde is daarbij 
niet van toepassing, tenzij het presidium tot het tegendeel besluit. 

Paragraaf 6: Voorstellen en resoluties 

artikel 20 
Besluitvorming in de vergadering is slechts mogelijk over voorstellen welke in verband 
staan met een agendapunt en over resoluties, ingediend overeenkomstig het gestelde in 
artikel 30. 
artikel 21 
Voorstellen kunnen uiterlijk vijfenzeventig dagen voor de vergadering door het algemeen 
bestuur, dan wel door tenminste vier stemhebbende leden of een fractie worden 
ingediend. Indien het voorstellen betreft van organisatorische aard, de raad betreffende, 
kunnen ook het presidium en het voorzittersoverleg die indienen. 
Het algemeen bestuur is verplicht met betrekking tot de agendapunten als bedoeld in 
artikel 15, onder b, een voorstel of ontwerp-resolutie bij de secretaris in te dienen. 
Eenzelfde verplichting geldt voor degenen die agendapunten als bedoeld in artikel 15, 
onder c indienen. 
Zijn terzake van één agendapunt meerdere voorstellen of ontwerp-resoluties ingediend, 
dan beslist het voorzittersoverleg welke in behandeling komen als basistekst. 
artikel 22 
De raad stelt technische richtlijnen vast, waaraan voorstellen dienen te voldoen. Het 
presidium toetst in overleg met de indieners ervan voorstellen en ontwerp-resoluties aan 
deze richtlijnen. Het kan voorstellen en ontwerp-resoluties terugverwijzen naar de 
indieners. Indien indieners en presidium geen overeenstemming bereiken, kan het 
presidium het voorzittersoverleg voorstellen om het ingediende voorstel c.q. de ontwerp-
resolutie op vergadertechnische gronden te verkorten of aan te passen. Het 
voorzittersoverleg beslist daartoe niet dan nadat de indieners in staat zijn gesteld om 
hun mening daaromtrent kenbaar te maken. 
artikel 23 
Voorstellen worden uiterlijk vijfenzeventig dagen voor de vergadering aan de leden van 
de raad toegezonden. Voorzover zij niet zijn opgesteld door het algemeen bestuur, 
worden voorstellen en ontwerp-resoluties van politiek inhoudelijke aard, voorzien van 
een advies van of namens het algemeen bestuur. 
artikel 24 
Tot uiterlijk vijfendertig dagen voor de vergadering kunnen door tenminste vier 
stemhebbende leden of een fractie amendementen op de voorstellen bij de secretaris 
worden ingediend. Amendementen zijn van een toelichting voorzien. De secretaris zendt 
de ingediende amendementen terstond aan het dagelijks bestuur en het voorzittersover-
leg. 
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artikel 2 
Door of namens het dagelijks bestuur worden de ingediende amendementen voorzien 
van een gemotiveerd preadvies, voorzover het voorstellen betreft van politiek-
inhoudelijke aard. 
artikel 26 
Het voorzittersoverleg bespreekt de amendementen en pré-adviezen. Het kan 
amendementen op vergadertechnische gronden samenvoegen tot één amendement. Het 
kan tevens met een meerderheid van drievierde der uitgebrachte stemmen besluiten om 
een amendement al in het voorstel op te nemen, dan wel het van de lijst af te voeren, 
zodat het niet meer in behandeling komt tijdens de vergadering. 
Uiterlijk zestien dagen voor de vergadering van de raad worden de door het 
voorzittersoverleg toegelaten amendementen en de pré-adviezen, alsmede de eventueel 
gewijzigde tekst van voorstellen aan de raadsleden toegezonden. 
artikel 27 
Het voorzittersoverleg kan besluiten ter voorbereiding van de besluitvorming in de raad 
bepaalde voorstellen, dan wel onderdelen daarvan, ter bespreking voor te leggen aan 
één of meer commissies. Tot het bijwonen van de vergadering van een commissie wordt 
een door het presidium te bepalen aantal leden van het algemeen bestuur en elke fractie 
uitgenodigd. Het presidium bepaalt de aantallen analoog aan de krachtsverhoudingen in 
de raad als geheel, waarbij elke fractie gerechtigd is tenminste één lid af te vaardigen. 
De vergadering wordt geleid door een lid van het presidium of een door het presidium 
aan te wijzen persoon. De indieners van het voorstel hebben toegang tot de 
vergadering. Een commissie bespreekt het aan haar voorgelegde onderwerp en kan de 
raad adviseren over de te nemen besluiten. 
artikel 28 
Voorstellen worden toegelicht en in het verloop van vergadering verdedigd door de 
indiener. Een voorstel van het algemeen bestuur wordt toegelicht en verdedigd door een 
lid van het algemeen bestuur of door een lid van een vaste commissie. 
artikel 29 
Indieners van een voorstel kunnen dit wijzigen naar aanleiding van amendementen, 
totdat de beraadslagingen over het desbetreffende voorstel door de voorzitter zijn 
afgesloten. Over de wijziging van een voorstel die niet ligt binnen de strekking van het 
oorspronkelijke voorstel of de daarop ingediende amendementen kan door de raad door 
middel van stemming worden beslist. Bij een dergelijke stemming dient het oorspronke-
lijke voorstel als uitgangspunt. 
artikel 30 
Ontwerp-resoluties ter bespreking en vaststelling door de raad kunnen tot uiterlijk 
eenentwintig dagen voor de vergadering door het algemeen bestuur, een provinciale 
fractie of tenminste vier stemhebbende leden, schriftelijk bij de secretaris worden 
ingediend. 
De secretaris zendt de ingediende ontwerp-resoluties terstond aan het dagelijks bestuur 
en het voorzittersoverleg. 
Door of namens het dagelijks bestuur worden de ingediende ontwerp-resoluties voorzien 
van een gemotiveerd pre-advies. Het voorzittersoverleg bespreekt de ontwerp-resoluties 
en de pre-adviezen. Het kan met een meerderheid van drievierde der uitgebrachte 
stemmen besluiten om een ontwerp-resolutie niet aan de raad voor te leggen. Het stelt 
tevens vast in welke volgorde de ingediende ontwerp-resoluties in de raadsvergadering 
zullen worden behandeld. 
Uiterlijk zestien dagen voor de vergadering van de raad worden de door het 
voorzittersoverleg toegelaten ontwerp-resoluties en de pre-adviezen aan de raadsleden 
toegezonden. 
Tot uiterlijk een half uur voor aanvang van de raadsvergadering hebben het dagelijks 
bestuur, provinciale fracties en tenminste vier stemhebbende leden het recht om 
amendementen schriftelijk bij de secretaris in te dienen. 
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Het voorzittersoverleg bespreekt vervolgens, in een daartoe te houden voorzittersover-
leg, een half uur voor aanvang van de raadsvergadering, de amendementen. Hierop is 
het bepaalde in de eerste alinea van artikel 26 van overeenkomstige toepassing. 
Een resolutie kan door de indiener niet worden gewijzigd, behoudens het bepaalde in 
artikel 29. De indiener heeft te allen tijde het recht om de ingediende resolutie in te 
trekken. 
Op de behandeling van ontwerp-resoluties en amendementen is het in de artikelen 27 en 
28 bepaalde van overeenkomstige toepassing. 
Artikel 30a: 
Indien aktuele politieke ontwikkelingen dat vorderen kunnen het dagelijks bestuur, 
provinciale fracties en tenminste vier stemhebbende leden tot uiterlijk een half uur voor 
de aanvang van de vergadering ontwerp-resoluties indienen. Deze komen slechts in 
behandeling indien het voorzittersoverleg daartoe met een meerderheid van tenminste 
tweederde der geldig uitgebrachte stemmen beslist, in een daartoe te houden 
voorzittersoverleg, een half uur voor de aanvang van de vergadering. 
Eventuele amendementen op deze ontwerp-resoluties kunnen tot een kwartier voor de 
aanvang van het middaggedeelte van de raadsvergadering worden ingediend door het 
dagelijks-bestuur, provinciale fracties, of tenminste vier stemhebbende leden. 
Het voorzittersoverleg bespreekt vervolgens, in een daartoe te houden voorzittersover-
leg, een kwartier voor aanvang van het middaggedeelte van de raadsvergadering, de 
amendementen. Hierop is het in de eerste alinea van artikel 26 bepaalde van 
overeenkomstige toepassing. 
Een resolutie kan door de indiener niet meer worden gewijzigd, behoudens het bepaalde 
in artikel 29. 
Op de behandeling van resoluties en amendementen op de raadsvergadering is het in 
artikel 28 bepaalde van overeenkomstige toepassing. 
artikel 31 
De raad kan besluiten om de in de artikelen 21, 23, 24 en 26 genoemde termijnen te 
veranderen terzake van een bapaald onderwerp. Het voorzittersoverleg stelt dan de 
feitelijke termijnen vast. 
artikel 32 
Ten behoeve van elke raadsvergadering wordt door of namens het algemeen bestuur 
een globale notitie opgesteld over het in de periode sinds de vorige raadsvergadering 
gevoerde beleid in politiek-inhoudelijk opzicht, alsmede over de uitvoering van de door 
de raad vastgestelde besluiten en resoluties. Deze notitie moet voldoen aan de richtlijn 
als bedoeld in artikel 22 van dit reglement. Deze notitie wordt uiterlijk zestien dagen 
voor de vergadering aan de raadsleden toegezonden. Tijdens de vergadering wordt 
alleen gesproken over de onderwerpen die tenminste zeven dagen van te voren bij het 
presidium zijn aangemeld. 

Paraaraaf 7: Ooenbaarlieid  

artikel 33 
De vergaderingen van de raad zijn openbaar. Indien het presidium of een vijfde deel der 
stemhebbende leden dat wenst worden de deuren gesloten. De vergadering 
beraadslaagt en besluit vervolgens over de vraag of met gesloten deuren zal worden 
vergaderd. Dit besluit wordt genomen met een volstrekte meerderheid der uitgebrachte 
stemmen. 

Paragraaf 8: Vergaderorde 

artikel 34 
De stemhebbende en adviserende leden van de raad tekenen bij binnenkomst een lijst 
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waarop de namen van alle leden van de raad zijn vermeld. Indien een stemhebbend lid 
ter vergadering door een plaatsvervanger wordt vervangen, dan tekent deze bij de naam 
van het lid dat hij vervangt, alsmede op een aparte lijst waarop de namen van alle 
plaatsvervangers zijn vermeld. Uitsluitend de stemhebbende en adviserende leden, 
alsmede de plaatsvervangers die een stemhebbend lid vervangen, welke de lijst 
getekend hebben, kunnen hun vergaderrechten uitoefenen. Deze rechten zijn tijdens de 
vergadering niet overdraagbaar aan andere leden of plaatsvervangers. Indien men de 
vergadering definitief verlaat, moet dit kenbaar gemaakt worden aan de secretaris. 
artikel 35 
Elk stemhebbend en adviserend lid heeft het recht in de vergadering over een onderwerp 
tenminste eenmaal het woord te voe-ren, afgezien van de mogelijkheid om ingediende 
voorstellen toe te lichten. De vergadering kan besluiten elk lid het recht te geven om 
ook in tweede of derde termijn het woord te voeren. Zij kan het spreekrecht in tweede 
of derde termijn ook beperken tot één vertegenwoordiger van het algemeen bestuur en 
elke fractie. Voor de behandeling van voorstellen en ontwerpresoluties wordt telkens 
vooraf een sprekerslijst samen-gesteld. De voorzitter stelt vooraf de spreektijd vast per 
fractie c.q. het algemeen bestuur. De spreektijd van de indieners van een voorstel die 
dat verdedigen, wordt hierbij buiten beschouwing gelaten. 
artikel 36 
De voorzitter kan anderen dan leden van de raad het woord verlenen. 
artikel 37 
De voorzitter leidt de vergadering van de raad. Hij verleent het woord en kan het 
ontnemen, wanneer een lid de spreektijd overschrijdt, van het onderwerp van 
bespreking afwijkt, in herhaling vervalt of argumenten van anderen herhaalt, danwel 
onwelvoeglijke taal uit. Hij kan een lid dat voortdurend de orde verstoort of beledigende 
taal uit, de toegang tot de vergadering verder ontzeggen. Van beslissingen door de voor-
zitter op grond van dit artikel genomen, is geen beroep op de vergadering mogelijk. 
artikel 38 
De vergadering kan geschorst worden, indien de voorzitter dat nodig acht, of indien 
daartoe bij motie van orde wordt besloten. Indien een schorsing langer duurt dan een 
half uur, dient de vergadering er toe te besluiten. 
artikel 39 
De vergadering kan worden verdaagd op voorstel van het presidium of een vijfde deel 
der stemhebbende leden. Het besluit dient genomen te worden met een meerderheid 
van tenminste tweederde der geldig uitgebrachte stemmen. De voorzitter is verplicht de 
vergadering opnieuw bijeen te roepen op een datum gelegen binnen dertig dagen na 
verdaging van de vergadering. Uiterlijk veertien dagen voor deze vergadering dienen de 
leden hiervoor opgeroepen te worden. In deze vergadering wordt de behandeling van de 
agenda voortgezet, als was de vergadering geschorst geweest. 
artikel 40 
Bij motie van orde kan de vergadering besluiten tot wijziging van de volgorde der te 
behandelen zaken, tot wijziging van besluiten van de voorzitter inzake de spreektijd, tot 
een tijdelijke schorsing van de vergadering, afvoering van agendapunten en andere 
zaken de orde der vergadering betreffende, voor zover uit dit reglement niet het 
tegendeel blijkt. Moties van orde kunnen mondeling worden ingediend. De voorzitter 
dient terstond te vragen aan de leden der vergadering wie de motie mede wenst in te 
dienen. 
Indien tenminste vier stemhebbende leden de motie wensen in te dienen wordt de motie 
onmiddellijk in behandeling genomen. 
artikel 41 
Bij motie van orde kunnen niet voorstellen of ontwerpresoluties die niet tijdig waren 
ingediend, of geen betrekking hebben op een agendapunt, alsnog in behandeling worden 
genomen. 
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artikel 42 
In vergaderingen van de CDJA-raad benevens vergaderingen van de commissies van de 
raad is het roken van tabakswaren niet toegestaan vanwege de volksgezondheid. 

Paragraaf 9: Stemmingen 

artikel 43 
De vergadering gaat over tot stemming, nadat de voorzitter de beraadslagingen over een 
onderwerp heeft afgesloten. Discussie is dan niet meer mogelijk, behoudens de 
mogelijkheid tot het afleggen van een korte stemverklaring. 
artikel 44 
De raad benoemt direct na de opening van de vergadering op voorstel van de voorzitter 
een stemcommissie uit de stemhebbende leden, bestaande uit drie leden. 
artikel 45 
Over personen wordt schriftelijk gestemd, behalve in geval van enkelvoudige 
kandidaatstelling. Bij enkelvoudige kandidaatstelling wordt de kandidaat geacht verkozen 
te zijn, tenzij een lid om schriftelijke stemming verzoekt. Bij meervoudige kandidaatstel-
ling zijn de eerste twee stemmingen vrij. Is een derde stemming noodzakelijk, omdat 
niemand de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen op zich heeft 
verenigd, dan kan slechts worden gekozen tussen de twee personen die bij de tweede 
vrije stemming de meeste stemmen op zich verenigd hebben. Hebben evenwel personen 
bij de tweede vrije stemming een gelijk aantal stemmen op zich verenigd, met het 
gevolg dat niet vaststaat wie van hen tot de bovengenoemde twee personen moet 
worden gerekend, dan wordt de jongste in leeftijd geacht te zijn gekozen. 
artikel 46 
Over zaken wordt mondeling of schriftelijk beslist. De voorzitter vraagt of iemand over 
een voorstel stemming wenst. Wanneer geen der leden daarom verzoekt wordt het 
voorstel geacht te zijn aangenomen. Stemmingen geschieden bij handopsteken, tenzij de 
meerderheid van de stemhebbende leden een hoofdelijke of schriftelijke stemming 
verlaat. Indien een lid daartoe vooraf verzoekt, telt de stemcommissie bij een stemming 
bij handopsteken de uitgebrachte stemmen voor, tegen of blanko. Een hoofdelijke 
stemming vindt plaats door afroeping van de namen der aanwezige stemhebbende 
leden, c.q. plaatsvervangers, welke op afroeping met luider stemme hun mening uiten. 
Staken de stemmen bij besluiten over zaken, dan wordt het betreffende voorstel geacht 
te zijn verworpen. 
artikel 47 
Voorzover uit de statuten, het huishoudelijk reglement of dit reglement niet het 
tegendeel blijkt, wordt een besluit genomen met een volstrekte meerderheid der 
uitgebracht stemmen. 
Voor het bepalen van het aantal uitgebracht stemmen worden blanko stemmen en door 
de stemcommissie ongeldig verklaarde stemmen niet meegeteld. 
artikel 48 
Bij een schriftelijke stemming deelt de stemcommissie vooraf mede hoe een geldige 
stem wordt uitgebracht. Een stem is ongeldig, indien een ander dan het voor de 
stemming uitgereikte stembiljet wordt gebruikt, meer of andere personen worden 
vermeld dan er gekozen kunnen worden, twijfel bestaat omtrent de betekenis van een 
stem. In alle gevallen, hier niet genoemd, beslist de stemcommissie. 
artikel 49 
Wordt onmiddellijk nadat de voorzitter heeft geconcludeerd dat een besluit genomen is, 
de juistheid daarvan betwist, dan vindt een herstemming plaats, wanneer de 
meerderheid van de vergadering, of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk 
of schriftelijk geschiedde, één stemgerechtigd lid dat verlangt. 
artikel 50 
Aan een herstemming kan slechts worden deelgenomen door de leden die ook aan de 
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oorspronkelijke stemming deelnamen. 

Paragraaf 10: Organisatie 

artikel 51 
Het presidium draagt de zorg voor het naar buiten brengen van de uitspraken van de 
raad. 
artikel 52 
De raad en zijn organen hebben recht op bijstand van het secretariaat van het CDJA. 
artikel 53 
De kosten van de vergaderingen van de raad, het presidium en het voorzittersoverleg, 
waaronder begrepen de reiskosten der leden, worden door de vereniging CDJA 
gedragen, voorzover dat geregeld is in een door het algemeen bestuur, het voorzitters-
overleg gehoord, vast te stellen regeling. 
De kosten van vergaderingen van de fracties, waaronder begrepen de reiskosten van 
leden, worden door de provinciale afdeling waartoe een fractie behoort gedragen, 
voorzover dat geregeld is in een door het provinciaal bestuur, de fractie gehoord, vast te 
stellen regeling. 
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artikel 1 
BeciriOsbeDalingen 
In dit redactiestatuut wordt verstaan onder: 
a. de redactie, de in artikel 2.5.7, eerste lid, sub e., van de statuten bedoelde redactie-

commissie; 
b. de organen, het ledencontactorgaan van de vereniging CDJA, zijnde een zelfstandig 

verschijnend, danwel in het CDA-blad opgenomen blad, alsmede andere uitgaven 
waarvan de redactie opgedragen is aan de redactiecommissie; 

c. met CDA-redactie, de commissie van het CDA, welke belast is met de redactie van 
het CDA-weekblad. 

artikel 2 
Redactiestatuut 
Dit reglement, in het vervolg te noemen redactiestatuut regelt de werkzaamheden, 
bevoegdheden en de instructie van de redactie. 
artikel 3 
De organen 
De organen worden uitgegeven door de vereniging CDJA. Het algemeen bestuur is 
verantwoordelijk voor de uitgave, de verspreiding en de administratie. Het algemeen 
bestuur bepaalt, de redactie gehoord, de frequentie van verschijnen. 
artikel 4 
Functies 
De organen zijn dienstbaar aan de doelstellingen van het CDJA en dragen in  hat  
bijzonder bij aan de politieke voorlichting en vorming gericht op creatieve participatie en 
politieke standpuntbepaling. 
Binnen dit kader zijn als functies te onderscheiden: 
a. voorlichting over onderwerpen van politieke aard, in het bijzonder die welke binnen 

CDA en CDJA met name worden behandeld; 
b. (het stimuleren van) meningsvorming over dergelijke onderwerpen; 
c. het bieden van een forum van discussie over dergelijke onderwerpen; 
d. het bijdragen aan de discussie over het functioneren van de grondslag van het CDJA 

in het politiek handelen; 
e. verslaggeving, in het bijzonder van datgene wat er in het CDJA gebeurt; 
f. het verstrekken van informatie over activiteiten binnen het CDJA in al zijn 

geledingen, over besluiten van de organen van het CDJA en het weergeven van 
politieke stellingnamen. 

De redactie bepaalt, gelet op doelgroep en verschijningsfrequentie, op welke wijze deze 
functies in de verschillende organen gestalte wordt gegeven. 
artikel 5 
De redactie is, met inachtneming van de in het voorgaande artikel genoemde functies, 
belast met het verzorgen van de inhoud van de organen. 
De redactie beslist over het al dan niet plaatsen van artikelen, behoudens formele 
mededelingen vanwege het CDJA, als bedoeld in artikel 2.5.7, tweede lid van het 
huishoudelijk reglement. 
De redactie deelt zijn beslissing zo spoedig mogelijk aan schrijvers mede. Bij een 
beslissing tot het niet plaatsen geschiedt dat met redenen omkleedt. 
Artikelen worden niet ingekort, dan in overleg met de schrijver.  
artikel 6 
De redactie heeft het recht ingezonden brieven, welke reageren op artikelen of in het 
CDJA levende zaken in te korten. Daarover treedt zij zo mogelijk in overleg met de 
briefschrijvers. 

-81- 



artikel 7 
Werkwiize 
De redactie wordt door de voorzitter ten minste één maal per maand in vergadering 
bijeen geroepen. De voorzitter leidt de vergaderingen van de redactie. Hij regelt de 
werkzaamheden binnen de redactie en houdt toezicht op een juiste uitvoering van de 
genoemne besluiten, voorzover niet aan anderen opgedragen. Hij vertegenwoordigt de 
redactie naar buiten. 
De redactie stelt het algemeen bestuur desgevraagd in kennis van het door haar te 
voeren beleid. 
artikel 8 
Eindredactie 
De secretaris van de redactie vervult de normale secretariaatswerkzaamheden. Hij is, 
tenzij anderen zijn aangewezen, belast met de uitvoering van de besluiten van de 
redactie. 
Hij verzorgt de eindredactie van de organen, met inachtneming van de besluiten van de 
redactie. Hij kan zich in deze werkzaamheden door redactieleden of vrijwilligers laten 
bijstaan. 
artikel 9 
Verhouding tot de CDA-redactie 
Eén lid van de redactie maakt als zodanig deel uit van de CDA-redactie. 
Hij houdt de redactie op de hoogte van het beleid van de CDA-redactie. 
artikel 10 
Diversen 
Dit statuut wordt vastgesteld en gewijzigd door de algemene ledenvergadering, op 
voorstel van het algemeen bestuur, de redactie gehoord. 
In gevallen de taak en bevoegdheden van de redactiecommissie, zoals omschreven in 
artikel 2.5.9. van het Huishoudelijk Reglement, betreffende, waarin dit statuut, danwel 
de statuten en het Huishoudelijk Reglement van het CDJA niet voorzien, beslist de 
redactie. 
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