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TEN GELEIDE  GELEIDE 

Het voor je liggende boekwerkje bevat de statuten en de ver-
schillende reglementen van de Vereniging Christen-Democratisch 
Jongeren Appèl. Daarin zijn de regels vervat volgens welke 
het CDJA functioneeert. 

Behalve de statuten en het huishoudelijk reglement, die regels 
bevatten voor het hele CDJA zijn ook nog enkele bijzondere 
reglementen opgenomen, zoals het redactiestatuut, het regle-
ment van orde van de raad en de modelreglementen voor de pro-
vinciale afdelingen en de 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 vastgesteld heeft, of nog zal vast- 
stellen. Dat reglement moet dan wel in overeenstemming zijn 
met het in de statuten of het huishoudelijk reglement bepaalde. 
Als geen eigen reglement is vastgesteld, geldt het modelregle-
ment. Overigens moeten de reglementen van provinciale 
afdelingen aan het algemeen bestuur en die van kernen aan 
het provinciaal bestuur ter goedkeuring worden voorgelegd. 

Voor uitleg over de verschillende reglementaire bepalingen, 
kun je je altijd in verbinding stellen 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 artikelen 66 
en volgende van het huishoudelijk reglement. 

Den Haag, juni 1986 
Goverteldhuijzen 
Secretaris 
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STATUTEN 

Hoofdstuk 1 

ALGEMENE BEPALINGEN 

Naam 

drtikel 1 

De vereniging draagt de naam: Christen Democratisch Jongeren 
Appèl, bij verkorting aangeduid met CDJA. Zij is gevestigd te 
• s-Gravenhage. 

Grondslag, doel en middelen 

artikel 2 

-1. Het CDJA aanvaardt de Heilige Schrift als richtsnoer voor 
het politiek handelen. 

-2. Het CDJA wil zich blijvend bezinnen op de betekenis van de 
Heilige Schrift voor het politiek beleid, zoals dat onder 
meer gestalte krijgt in actieprogramma's en concreet poli-
tiek handelen. 

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

artikel 3 

Het CDJA stelt zich op basis van de in artikel 2 genoemde grond-
slag ten doel: 

a) politieke voorlichting en vorming, gericht op creatieve parti-
cipatie en politieke standpuntbepaling; 

b) het meedenken met en het kritisch begeleiden van de christen-
democratie in het algemeen en van de te s-Gravenhage geves-
tigde politieke partij het Christen Democratisch Appèl, bij 
verkorting aangeduid met CDA, in bet bijzonder. 

artikel 4 

Het CDJA tracht zijn doel te bereiken door: 

a) te bevorderen, dat de leden regelmatig bijeenkomen; 

b) het uitgeven van studiemateriaal en het geven van voorlichting 
mede in eigen periodieken; 

c) te bevorderen, dat leden actief aan het organisatieleven in 
het CDA deelnemen; 

d) het leggen en onderhouden van contacten met personen en orga-
nisaties in binnen- en buitenland, zowel op politiek en maat-
schappelijk terrein als op het gebied van jeugd- en jongeren-
werk; 

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

artikel 5. 

-1. Leden van het CDJA kunnen zijn natuurlijke personen, die de 
leeftijd van dertig jaar nog niet hebben bereikt. 
Van de leden wordt verwacht, dat zij in het CDJA participeren 
vanuit de intentie van de in artikel 2, eerste lid, omschreven 
grondslag en zich willen richten op de in artikel 2, tweede en 
derde lid, genoemde doelstellingen. 

-2. Kandidaat - leden voor de in artikel 11 onder b,c,d,e,f,g 
en h genoemde organen dienen aan het orgaan dat hen verkiest 

kenbaar te maken of zij lid zijn van een politieke Organisatie 
en zo ja, van welke. 

-3. De stemhebbende leden van het algemeen bestuur, de voorzitter 
van de CDJA - raad en de leden van de commissie van beroep kun-
nen, wanneer zij de in het eerste lid gestelde leeftijdsgrens 
bereiken, lid van het CDJA blijven tot het tijdstip waarop hun 
functie eindigt. 

artikel 6 

-1. Leden van het CDJA zijn zij die zich bij het CDJA als lid hebben 
aangemeld en door het dagelijks bestuur als lid zijn toegelaten. 
De aanmelding voor het lidmaatschap dient schriftelijk te ge-
schieden. 
In geval van niet-toelating tot het lidmaatschap kan het 
algemeen bestuur alsnog tot toelating besluiten. 

-2. Indien een minderjarig lid kandidaat is voor één der 
in artikel 29, vijfde lid, genoemde fucnties, dan wel 
krachtens besluit van het algemeen bestuur gevolmach-
tigd wordt, is vóór het tijdstip van zijn verkiezing 
dan wel het besluit van het algemeen bestuur tot vol-
machtverlening de schriftelijke toestemming van diens 
wettelijke vertegenwoordiger vereist, welke toestem-
ming, tenzij daaruit anders blijkt, wordt geacht te 
omvatten de toestemming tot het uitoefenen van alle 
lidmaatschapsrechten, het bekleden van (bestuurs) 
functies daaronder begrepen. 

-3. Het huishoudelijk reglement kan bepalingen bevatten met 
betrekking tot toelating tot het lidmaatschap. 

Sympathisanten 

artikel 7 

Bijeenkomsten en activiteiten staan in beginsel open voor sym-
pathisanten, die geen lid zijn. 

Algemene lidmaatschaperechten en - verplichtingen 

artikel 8 

-1. De leden hebben de rechten hun elders in deze statuten toege- 
kend, alsmede de rechten die in het huishoudelijk reglement 
zijn omschreven. 
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-2. ieder lid is aan het CDJA een jaarlijkse contributie 
verschuldigd; 

-3. De vaststelling van het bedrag van de jaarlijkse contributie 
geschiedt door de algemene ledenvergadering op voorstel van 
het algemeen bestuur; 

-4. De algemene ledenvergadering kan op voorstel van het algemeen 
bestuur besluiten andere verplichtingen aan de leden op te 
leggen mits deze rechtstreeks verband houden net doel, aard 
en werkzaamheden van het CDJA, 

- 

-5. De leden kunnen niet door opzegging van het lidmaatschap 
de toepasselijkheid te hunnen Opzichte uitsluiten van be-
sluiten van de algemene ledenvergadering waarbij hun finan-
ciële verplichtingen werden verzwaard. 

-6. Het huishoudelijk reglement kan het uitoefenen door de leden 
van hun vergaderrechten, het uitbrengen van stemmen daaronder 
begrepen, aan beperkingen onderwerpen. De beperkingen kunnen 
uitsluitend betrekking hebben op de identificatie der leden 
en op den goede vergaderorde. 

Schorsing 

artikel 9 

-1. Het algemeen en het dagelijks bestuur zijn bevoegd met een 
meerderheid van tenminste drievierde der uitgebrachte stemmen 
een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste zestig 
dagen, ingeval het lid bij herhaling in strijd handelt met 
zijn lidmaatschapsverplichtingen of door hem één of meerdere 
handelingen zijn verricht, welke de belangen en/of het aan-
zien van het CDJA in ernstige mate schaden. Het dagelijks be-
stuur brengt de betrokkene terstond per aangetekend schrijven 
op de hoogte van de schorsing. 
Gedurende de periode van schorsing kan het geschorste lid 
zijn lidmaatschapsrechten niet uitoefenen. 

-2. Het geschorste lid kan binnen veertien dagen na dagtekening 
van de kennisgeving tot schorsing door indiening van een be-
roepschrift in beroep gaan bij de commissie van beroep als 
bedoeld in artikel 48. 
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep blijft de 
schorsing van kracht. Binnen dertig dagen na ontvangst van 
het beroepschrift doet de commissie van beroep - na algemeen 
c.q. dagelijks bestuur en betrokkene zedelijkerwii.s de moge-
lijkheid te hebben geboden om gehoord te worden - schrifte-
lijk onder opgaaf van redenen uitspraak. Deze uitspraak is 
voor alle partijen bindend. 

-3. Het algemeen c.q. dagelijks bestuur is belast met de uitvoe-
ring van de uitspraak  van de commissie van beroep en draagt 
zorg voor bekendmaking van de essentie van de uitspraak in 
het verenigingsorgaan. 

-4. Het dagelijks bestuur is bevoegd een lid dat zijn financiële 
verplichtingen jegens het CDJA niet nakomt te schorsen, over-
eenkomstig de regels daartoe in het huishoudelijk reglement 
gesteld. 
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Beëindiging lidmaatschap 

artikel 10 

-1. Het lidmaatschap van de vereniging eindigt: 
a) door het overlijden van het lid; 
b) door opzegging door het lid; 
c) door opzegging namens het CDJA; 
d) door royement. 

-2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts 
geschieden tegen het einde van een boekjaar mits schrif-
telijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van 
negentig dagen. 
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad loopt 
het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende 
boekjaar. 

-3. Opzegging van het lidmaatschap namens het CDJA vindt plaats 
wanneer een lid de gestelde leeftijdsgrens heeft bereikt 
- behoudens evenwel het bepaalde in artikel 5, derde lid, 
in welke gevallen de opzegging plaatsvindt ingeval de daar-
bedoelde functie eindigt. De opzegging geschiedt schrifte-
lijk, door het dagelijks bestuur en wel tegen het einde 
van het boekjaar waarin het lid de gestelde leeftijd be-
reikte, dan wel de bedoelde functie beëindigde. Het dage-
lijks bestuur neemt een opzeggingstermijn van negentig 
dagen in acht. Indien een opzegging niet tijdig geschiedde, 
loopt het lidmaatschap door tot het einde van de derde 
kalendermaand, volgende op die waarin de opzegging plaats-
vond. 
Opzegging van het lidmaatschap namens het CDJA vindt tevens 
plaats, wanneer een lid ophoudt te voldoen aan andere ver-
eisten voor het lidmaatschap gesteld en wanneer een lid 
zijn financiële verplichtingen jegens het CDJA niet nakomt. 
De schriftelijke opzegging kan geschieden tegen het einde 
van elke kalendermaand. Het dagelijks bestuur neemt een 
opzeggingstermijn van dertig dagen in acht. 

-4. Indien het lidmaatschap eindigt in de loop van een boekjaar 
blijft de jaarlijkse bijdrage desalniettemin voor het geheel 
verschuldigd. 

-5. a) Royement kan alleen worden uitgesproken, wanneer een lid 
handelt in strijd met de statuten, reglementen of wettige 
besluiten van het CDJA of het CDJA op onredelijke wijze 
benadeelt; 

b) De bevoegdheid te besluiten tot royement van een lid komt 
toe aan het algemeen bestuur, dat terzake besluit met de 
voorstemmen van tenminste 3/4 van het totaal aantal van 
zijn Stemhebbende leden. 



Het algemeen bestuur kan een voorstel tot royeren van een 
lid niet eerder in stemming brengen, dan nadat de betrokkene 
in de gelegenheid is gesteld om door een afvaardiging van het 
algemeen bestuur, bestaande uit tenminste drie leden, te woor-
den gehoord. 
Het algemeen bestuur stelt de betrokkene onverwijld per aan-
getekend schrijven op de hoogte van het besluit onder opgaaf 
van redenen en wijst betrokkene op zijn beroepsmogelijkheden. 
Tevens wordt de provinciale afdeling, waartoe het lid behoort, 
door het algemeen bestuur van het besluit tot royement in 
kennis gesteld; 

c) Binnen dertig dagen na dagtekening- van de kennisgeving van 
het besluit tot royement kan de geroyeerde beroep aantekenen 
bij de commissie van beroep als bedoeld in artikel 48. 
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het 
lid geschorst. Dit beroep moet schriftelijk worden ingediend 
bij de commissie van beroep. Bij niet inachtneming van het ge-
stelde in dit lid wordt de geroyeerde niet-ontvankelijk 
verklaard; 

d) Binnen veertig dagen na ontvangst van het beroepschrift doet 
de commissie van beroep - na algemeen bestuur en geroyeerde 
redelijkerwijs de mogelijkheid te hebben geboden om gehoord 
te worden - schriftelijk onder opgaaf van redenen uitspraak. 
Deze uitspraak - welke bindend is - wordt terstond schrifte-
lijk aan de betrokkene en het algemeen bestuur bekend gemaakt. 
Het algemeen bestuur is belast met de uitvoering van de uit-
spraak van -de commissie van beroep en draagt zorg voor bekend-
making van de essentie van de uitspraak in het verenigings-
orgaan; 

e) Het besluit tot royement wordt onherroepelijk na het ver-
strijken van de onder artikel 10 vijfde lid sub c gestelde 
termijn of, indien beroep is aangetekend, na een uitspraak 
van de commissie van beroep, waarbij het besluit tot 
royement wordt gehandhaafd. 



Hoofdstuk 2 - 

DE ORGANEN VAN HET CDJA 

artikel 11. 

-1. De organen van het CDJA zijn: 

a) de algemene ledenvergadering 
b) de CDJA-raad 
c) het algemeen bestuur 
d) het dagelijks bestuur 
e) de provinciale afdelingen 
f) de plaatselijke of regionale kernen 
g) de permanente commissies 
h) de commissie van beroep 

-2. Alle leden zijn verkiesbaar in de organen van het CDJA 
tenzij uit statuten of huishoudelijk reglement anders blijkt. 

-3. Het huishoudelijk reglement bepaalt welke functies binnen 
het CDJA niet verenigbaar zijn met functies buiten het CDJA. 

Paragraaf 1 

algemene ledenvergadering 

samenstelling 

artikel 12 

De algemene ledenvergadering bestaat uit de leden van het CDJA. 

taak en bevoegdheden 

artikel 13 

-1. De algemene ledenvergadering spreekt zich uit over het 
politieke en organisatorische beleid van het CDJA. 

-2. Onverminderd hetgeen elders bij of krachtens deze statuten 
aan de algemene ledenvergadering is opgedragen en toegekend, 
heeft zij de volgende taken en bevoegdheden: 

a) hot aannemen van resoluties en het doen van uitspraken; 

b) het vaststellen van het jaarverslag; 

c) het vaststellen van de jaarrekening en de begroting van 
het komende jaar; 

d) het kiezen van de voorzitter van het CDJA; 

a) het kiezen van drie stemhebbende leden van het algemeen 
bestuur en hun plaatsvervangers; 

f) het benoemen van de stemhebbende leden van het algemeen 
bestuur - met uitzondering van die genoemd sub d en e - 
en hun plaatsvervangers op voordracht van de provinciale 
afdelingen als omschreven in artikel 42; 

g) het kiezen van de leden van de commissie van beroep en 
hun plaatsvervangers; 

h) het benoemen van de leden van de kascommissie. 

1) het op voorstel van het algemeen bestuur benoemen van een 
stemcommissie van tenminste drie leden. 
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-3. Aan de algemene ledenvergadering komen Voorts alle bevoegd-
heden in het CDJA toe, die niet door de wet of de statuten 
aan andere organen zijn toegekend. 

Bijeenroeping en werkwijze 

artikel 14 

-1. Ten minste eenmaal per jaar komen de leden in algemene 
ledenvergadering bijeen. 

-2. De jaarlijkse algemene ledenvergadering wordt door het 
algemeen bestuur uitgeschreven op een termijn van ten 
minstens 60 dagen door schriftelijke oproeping van de 
leden of publicatie in het verenigingsorgaan. 

-3. a) De oproeping of publicatie dient vergezeld te gaan van 
de agenda, eventuele voorstellen van het algemeen bestuur 
betreffende politieke en organisatorische zaken, de voor-
dracht van het algnmeen bestuur beti-effende de door de 
algei.tene ledenvergadering te kiezen functionarissen en 
dient voorts te vermelden het recht van de leden tot 
uiterlijk dertig dagen Voor de vergadering voorstellen 
en/of resoluties bij het algemeen bestuur in te dienen; 

b) Voorstellen en resoluties niet afkomstig van het algemeen 
bestuur dienen te zijn ondertekend door ten minste 25 leden 
en te zijn voorzien van een toelichting. 

-4. Uiterlijk 14 dagen voor deze algemene ledenvergadering dienen 
de leden in kennis gesteld te worden van: 

a) het jaarverslag; 

b) de jaarrekening en de begroting voor het komende jaar; 

c) de door de leden, overeenkomstig het bepaalde in het 
vorige lid onder b, ingediende voorstellen en resoluties 
met de daarbij behorende prae-adviezen van het algemeen 
bestuur; 

d) de namen van bij het algemeen bestuur voorgestelde kandidaten 
voor de door de algemene ledenvergadering te verkiezen 
functionarissen, overeenkomstig het gestelde in artikel 26 
tweede lid; 

-5. Voor wat actuele politieke zaken betreft, kunnen tijdens de 
vergadering voorstellen en/of ontwerp-resoluties schriftelijk 
worden aangeboden. 
De algemene ledenvergadering besluit of ze deze voorstellen 
in behandeling neemt. 

-6. Amendementen op voorstellen of op ontwerp-resoluties kunnen 
ter vergadering schriftelijk worden ingedient, mits onder-
tekend door ten minste 5 leden. 

-7. Het huishoudelijk reglement bevat bepalingen omtrent de 
orde van de algemene ledenvergadering. 
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artikel 15. 

-1. Bovendien komt het CDJA in algemene ledenvergadering bijeen: 

a) als het algemeen bestuur zulks wenselijk oordeelt,; 

b) als ten minste drie provinciale afdelingen daartoe een met 
redenen omkleed verzoek schriftelijk bij het algemeen 
bestuur indienen of op schriftelijk verzoek van ten minste 
een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen 
van een tiende gedeelte der stemmen in de algemene leden-
vergadering. 
Ingeval het tiende gedeelte van het aantal leden dat bevoegd 
is tot het uitbrengen van een stem in de algemene ledenver-
gedering evenwel meer dan 100 leden bedraagt, is voor het 
doen bijeenroepen van een algemene ledenvergadering een 
schriftelijk verzoek van 100 leden voldoende. 
Het algemeen bestuur is op grond van een dergelijk verzoek 
verplicht de vergadering bijeen te roepen op een datum ge- 
legen binnen dertig dagen na ontvangst van het verzoek; 

c) als de CDJA-raad het algemeen bestuur schriftelijk verzoekt 
een geschil tussen deze organen ten aanzien van het politiek 
beleid voor te leggen aan de algemene ledenvergadering. 
Het algemeen bestuur is dan verplicht de vergadering bijeen 
te roepen op een datum gelegen binnen dertig dagen na ont-
vangst van het verzoek van de CDJA-raad. 

-2. Tussen de oproeping voor en de datum van de te houden algemene 
ledenvergadering moet een termijn liggen van ten minste: 

- 21 dagen in het geval van het eerste lid sub a van dit artikel 
- 10 dagen in het geval van het eerste lid sub b van dit artikel 

- 10 dagen in het geval van het eerste lid sub c van dit artikel 

-3. De bijeenroeping van een algemene ledenvergadering, als genoemd 
in het vorige lid, geschiedt door het algemeen bestuur middels 
aanschrijving van de leden of via een publicatie in het vereni-
gingsorgaan. 

-4. De bepalingen van artikel 14 vijfde, zesde en zevende lid zijn 
van toepassing op de in dit artikel genoemde algemene 
ledenvergaderingen. 

artikel 16 

-1. De algemene ledenvergaderingen zijn openbaar. 

-2. Indien hetdagelijks bestuur of tenminste vijfentwintig leddn 
dat noodzakelijk achten worden de deuren van de vergadering 
gesloten. 
De vergadering beraadslaagt en besluit vervolgens of met gesloten 
deuren zal worden vergaderd. Het besluit wordt met een volstrekte 
meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen genomen. 
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Stemrecht en stemmingen. 

artikel 17. 

-1. In de vergaderingen van alle organen van het CDJA wordt het stem-
recht uitgeoefend door de leden die verder door de statuten of 
de reglementen van het CDJA als lid van die organen worden aan-
gemerkt. 

-2. Een lid kan niet meer dan én stem uitbrengen. 
- 

-3. De leden kunnen hun stemrecht uitsluitend in persoon uitoefenen; 
de leden kunnen een ander lid machtigen hun overiqe vergaderrechten 
uit te oefenen. Omtrent deze machtigingsbevoegdheid kan het huis-
houdelijk reglement nadere regels stellen. 

artikel 18. 

-1. 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 een 
schriftelijke stemming verzoekt. 

-2. 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 aan-
genomen. Stemmingen geschieden bij handopsteken, tenzij de meer-
derheid van de stemhebbende leden een hoofdelijke of een schrif-
telijke stemming verlangt. 

artikel 19. 

-1. Voorzover in deze statuten niet anders is bepaald, worden in de 
vergaderingen van alle organen van het CDJA besluiten genomen 
met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen. 

-2. Staken de stemmen bij besluiten over zaken, dan wordt het betref-
fende voorstel geacht te zijn verworpen. 

-3. a) Bij stemmingen over personen zijn de eerste twee stemmingen vrij 
Is een derde stemming noodzakelijk, omdat niemand de volstrekte 
meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen op zich ver-
enigd heeft, dan kan slechts worden gekozen tussen de twee 
personen, die bij de tweede vrije stemming de meeste stemmen 
op zich verenigd hebben. 

b) Hebben evenwel personen bij de tweede vrije stemming een gelijk 
aantal stemmen  on  zich verenigd , ddnwordt de jongste in - 

leeftijd toegelaten tot de derde stemming. 

c) Staken bij de derde stemming de stemmen dan wordt de jongste 
in leeftijd geacht te zijn verkozen. 

-4. Bij stemmingen over zaken en personen worden voor het bepalen van 
het aantal uitgebrachte stemmen de blanco stemmen en de stemmen 
die door de stemcommissie overeenkomstig het hieromtrent in het 
huishoudelijk reglement gestelde ongeldig worden verklaard, niet 
meegeteld. 
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Paragraaf 2 

CDJA-RAAD 

Samenstelling en verkiezing 

artikel 20 

-1. De CDJA-raad bestaat uit stemhebbende en adviserende leden. 

-2. a) De stemhebbende leden zijn: 
- de stemhebbende leden van het algemeen bestuur, tenzij 

het in artikel 23, zesde lid, bepaalde in werking treedt. 
- leden vanuit provinciale afdelingen en/of kernen. Het aantal 

laden vanuit provinciale afdelingen en/of kernen is afhankelijk 
van het provinciale ledental en wordt bepaald volgens een 
in het huishoudelijk reglement opgenomen verdeelsleutel. 

Voor de vaststelling van de provinciale ledentallen geldt 
het aantal bij het landelijk secretariaat geregistreerde leden 
op een door het algemeen bestuur vast te stellen peildatum. 

b) De adviserende leden zijn de adviserende leden van het 
algemeen bestuur. Naast de adviserende leden van het 
algemeen bestuur kunnen andere adviseurs aan de read worden 
toegevoegd volgens de regels daartoe in het reglement 
van de raad gesteld. 

-3. De afgevaardigden vanuit provinciale afdelingen en/of kernen 
worden voor twee jaar gekozen op een door of krachtens het 
huishoudelijk reglement te bepalen wijze. Zij zijn eenmaal 
herkiesbaar. 

Presidium en Voorzitter CDJA-raad 

artikel 21 

-1. Het huishoudelijk reglement stelt nadere regels met betrekking 
tot bet presidium van de raad. Het kan daarbij het vijfde 
lid van dit artikel op het presidium van toepassing verklaren. 

-2. De voorzitter van de raad wordt door en uit de stemhebbende 
leden van de raad voor een periode van twee jaar verkozen en 
is in die functie eenmaal herkiesbaar, ongeacht het feit of hij 
bij zijn aftreden stemhebbend lid is van de raad. 

-3. De voorzitter van de raad is adviserend lid van het algemeen 
bestuur. 

-4. De voorzitter van de raad heeft geen stemrecht in de raad. 

-5. a) Voor de verkiezing van de voorzitter van de raad draagt 
het presidium van de raad - het dagelijks bestuur gehoord 
hebbende - één kandidaat voor. 
Deze voordracht wordt tenminste 60 dagen Voor de vergadering, 
waarin de verkiezing van de voorzitter zal plaatsvinden, 
ter kennis gebracht van de provinciale besturen. 

b) Ieder provinciaal bestuur heeft het recht uiterlijk 
21 dagen voor de vergadering één kandidaat voor het voorzit-  
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terschap van de raad schriftelijk bij het presidium 
van de raad in te dienen. Het provinciaal bestuur 
dient met betrekking tot zijn eventuele voordracht 
zijn provinciale afgevaardigden in de raad en zo mogelijk 
het provinciaal congres te raadplegen. 

c) De voorzitter kan uitsluitend worden gekozen uit de 
voorgedragen kandidaten. 

-6. Wanneer de voorzitter wordt gekozen uit de stemhebbende 
leden uit een provinciale afdeling, treedt een der door 
de afdeling benoemde plaatsvervangers als stemhebbend lid 
in zijn plaats. 

-7. Met het voorzitterschap is onverenigbaar het stemhebbend 
of plaatsvervangend lidmaatschap van het algemeen of een 
provinciaal bestuur. 

Taak en bevoegdheden 

artikel 22 
-1. iDe taak van de raad omvat: 

a) het vaststellen van de hoofdlijnen voor het politieke 
beleid van het algemeen bestuur en het vastleggén daarvan 
in werkprogramma's. 

b) het bespreken van het politieke beleid van het CDJA. 

-2. De raad heeft de bevoegdheid: 

a) tot het doen van uitspraken en het vaststellen van 
resoluties over vraagstukken van politiek beleid. 

b) tot het horen van het aigmeen bestuur over zijn gevoerde 
beleid; het algemeen bestuur is gehouden de raad daartoe 
alle gewenste inlichtingen te verstrekken. 

Bijeenroeping en werkwijze 

artikel 23 

-1. De CDJA-raad wordt tenminste tweemaal per jaar door de 
voorzitter in openbare vergadering bijeengeroepen. 

-2, De CDJA-raad komt bovendien bijeen, indien het Presidium 
dat wenst of tenminste éénzesde van de leden van de raad 
bij de voorzitter een met redenen omkleed verzoek daartoe 
hebben 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 voorzitter niet bijeengeroepen wordt, kunnen de 
verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan, hetgeen 
schriftelijk dient te geschieden, 

De CDJA-raad komt bovendien bijeen, indien het Presidium 
dat wenst of tenminste éénzesde van de leden van de raad 
bij de voorzitter een met redenen omkleed verzoek, de 
raad bijeen te laten komen; indien binnen 21 dagen de raad 
door de voorzitter niet bijeengeropen wordt, kunnen de 
verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan, hetgeen schrif-
telijk dient te geschieden. 
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-3. Stemmingen in de raad vinden plaats overeenkomstig het be-

paalde in de artikelen 18 en 19. 

-4. De raad stelt voor zijn functioneren een reglement van orde 
op. Dit reglement behoeft de goedkeuring van de algemene 
ledenvergadering. 

-5. Indien het presidium of eenvijfde deel der stemhebbende 
leden dat noodzakelijk acht, worden de deuren van de ver-
gadering gesloten. De vergadering beraadslaagt en besluit 
vervolgens of met geslcbten deuren zal worden vergaderd. 
Het besluit wordt met een volstrekte meerderheid der geldig 
uitgebrachte stemmen genomen. 

-6. De stemhebbende leden van het algemeen bestuur onthouden 
zich van stemming, wanneer bslist wordt over het voorstel 
het verzoek als bedoeld in artikel 15, eerste lid, sub c, 
te doen. 

Paragraaf 3 

Algemeen Bestuur 

Samenstelling - 

artikel 24 

-1. Het algemeen bestuur bestaat Uit stemhebbende leden en 
adveiserende leden. 

-2. De stemhebbende leden zijn: 

a) de voorzitter, door de algemene ledenvergadering in functie 
verkozen; 

b) de leden van het dagelijks bestuur, door het algemeen 
bestuur benoemd; 

c) drie door de algemene ledenvergadering rechtstreeks 
verkozen leden; 

d) de door de algmene ledenvergadering op voordracht van 
- de provinciale afdelingen benoemde leden. 

-3. De adviserende leden zijn: 

a) de voorzitter van de CDJA-raad; 

b) de door het algemeen bestuur benoemde secretaris; 

c) de voorzitters van organisatie, binnenland en buitenlandcommissie 

d) één afgevaardigde van het partijbestuur van het CDA. 

-4. Pet algemeen bestuur kan adviseurs aan zich toevoegen, die tot 
de bestuursvergaderinoen kunnen worden uitgenodigd, maar daarin 
geen stemrecht hebben. 

Verkiezing stemhebbende leden. 

artikel 25. 

-1. Voorzover niet anders in deze statuten is bepaald, worden leden 
van het algemeen bestuur verkozen voor een periode van twee 
jaar en zijn zij slechts éénmaal onmiddellijk herkiesbaar. 
In deze statuten wordt onder een zittingsperiode van een jaar 
verstaan de periode tussen twee achtereenvolgende laarli-)kse 
algemene ledenvergaderingen als bedoeld in artikel 14. 
Indien zij één jaar of korter voor hun eerste herverkiezing 
als lid van het algemeen bestuur waren benoemd, zijn zij bij hun 
tweede periodieke aftreden voor een tweede keer herkiesbaar. 
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-2. Een niet herkiesbaar algemeen bestuurslid is evenmin verkiesbaar 
als plaatsvervangend algemeen bestuurslid. 

-3. Een eenmaal gekozen of herkozen voorzitter is niet verkiesbaar 
als lid van het algemeen bestuur. 

13000 de algemene ledenvergadering  te kiezen voorzitter. 

artikel 26. 

-1. Voor de verkiezing van de door de algemene ledenvergadering 
in functie te kiezen voorzitter doet het algemeen bestuur 
een enkelvoudige, dan wel dubbele voordracht. 
Deze voordracht wordt tenminste 60 dagen voor de vergadering, 
waarin de verkiezing zal plaatsvinden, bekend gemaakt door 
aanschrijving van de leden. 

-2. Tot uiterlijk 30 dagen voor de algemene ledenvergadering kunnen 
de namen van kandidaten voor de functie van voorzitter schrif-
telijk bij het algemeen bestuur worden ingediend, mits deze 
kandidaatstelling door tenminste vijfentwintig leden wordt onder-
steund en is medeondertekend. 

-3. De algemene ledenvergadering kan uitsluitend uit de overeen-
komstig het eerste en tweede lid van dit artikel voorgedragen 
kandidaten de voorzitter kiezen. 

-4. De voorzitter wordt verkozen voor een periode van twee jaar en 
is in die functie eenmaal onmiddellijk herkiesbaar, behalve 
in het geval genoemd in het volgende lid. 

-5. De voorzitter die in totaal zes jaren van het algemeen bestuur 
heeft deel uitgemaakt, is niet herkiesbaar. 

Door de algemene ledenvergadering te kiezen drie leden van het 
algemeen bestuur. 

artikel 27. 

-1. Voor de verkiezing van de door de algemene ledenvergadering te 
kiezen drie leden van het algemeen bestuur draagt het algemeen 
bestuur per te vervullen plaats een tweetal voor. Deze voor-
dracht wordt tenminste 60 dagen voor de vergadering, waarin de 
verkiezing zal plaatsvinden, bekend gemaakt door aanschrijving 
van de leden. 

-2. Tot uiterlijk 30 dagen voor de algemene ledenvergadering kunnen 
de namen van andere kandidaten schriftelijk bij het algemeen 
bestuur worden ingediend, mits herbij is aangegeven voor welk 
tweetal deze kandidaatstelling geldt en deze kandidaatstelling 
door tenminste 30 leden wordt ondersteund en is medeondertekend. 

-3. De algemene ledenvergadering kan uitsluitend uit de overeenkom-
stig het eerste en tweede lid van dit artikel voorgedragen kan-
didaten de drie leden voor het algemeen bestuur kiezen. 

-4. Die kandidaat of kandidaten voor een bepaalde vacante plaats in 
het algemeen bestuur, welke niet door de algemene ledenvergadering 
in het algemeen bestuur zijn gekozen, zullen in rangorde van de 
meeste op hen uitgebrachte stemmen als plaatsvervanger(s) van het 
gekozen lid optreden. 
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Door de algemene ledenvergadering te benoemen leden van het 
algemeen bestuur, op voordracht van de provinciale afdelingen 

artikel 28 

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

Voor de vaststelling van de provinciale ledentallen geldt 
het aantal bij het landelijkd secretariaat geregistreerde 
leden op een door het algemeen bestuur vast te stellen 
peildatum. 

-2. Per te vervullen plaats in het algemeen bestuur doet de 
provinciale afdeling, overeenkomstig het bepaalde in artikel 43, 
een bindende voordracht aan de algemene ledenvergadering, 
bestaande uit het kandidaat-bestuurlid en zijn kandidaat-
plaatsvervanger. Deze voordrachten dienen door de provinciale 
besturen uiterlijk 25 dagen voor de algemene ledenvergadering, 
waarin de benoeming zal plaatsvinden, ter kennis van het 
algemeen bestuur te worden gebracht. 

-3. Een voordracht van een provinciale afdeling kan door de 
algemene ledenvergadering slechts worden doorbroken met 
een meerderheid van tweederde der geldig uitgebrachte 
stemmen, mits tenminste tweederde van het aantal leden 
ter vergadering aanwezig is. 

-4. Indien in de loop van een zittingsjaar van het algmeen 
bestuur blijkt, dat een provinciale afdeling door groei 
van het aantal bij het landelijk secretariaat geregistreerde 
leden volgens de in het huishoudelijk reglement vastgestelde 
verdeelseutel recht kan doen gelden op een groter aantal 
leden in het algemeen bestuur, dan die benoemd zijn door 
de algemene ledenvergadering, kan het provinciaal congres 
per extra plaats één lid en één plaatsvervangend lid 
van het algemeen bestuur benoemen. 
Het in artikel 42, derde tot en met vijfde lid bepaalde 
is op de benoeming van deze leden van toepassing. 
De zittingsduur van deze leden is beperkt tot de eerstvol-
gende algemene ledenvergadering. Het huishoudelijk reglement 
regelt nader op welke wijze wordt vastgesteld of een 
provinciale afdeling dit recht kan doen gelden. 

Door het algemeen bestuur te benoemen lid op voordracht van 
de werknemers 

artikel 29. 

-1. Het algemeen bestuur benoemt één lid en één plaatsvervangend 
lid op voordracht van de bij het CDJA in dienst zijnde werknemers. 

-2. Eén maand voor de algemene ledenvergadering waarop de in het 
eerste lid bedoelde leden aftreden conform het in artikel 31 
bedoelde rooster van aftreden, deelt het dagelijks bestuur aan 
elk der werknemers mede, dat er een vacature zal ontstaan en 
dat zij tot de algemene ledenvergadering in de gelegenheid zijn 
voor de vervulling van de vacature een voordracht te doen. 
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Over een voordracht wordt door het algemeen bestuur beslist in 
de eerste vergadering na de algemene ledenvergadering, doch ui-
terlijk binnen een maand daarna. Indien de werknemers niet of 
niet tijdig een voordracht doen, behouden zij het recht om te  
alien  tijde alsnog een voordracht te doen. Het algemeen bestuur 
beslist dan binnen drie maanden over de voordracht. 

-3. Het algemeen bestuur kan besluiten een voorgedragen lid of 
plaatsvervangend lid niet te benoemen tot algemeen bestuurslid. 
Een dergelijk besluit wordt binnen één week gemotiveerd ter ken-
nis van elk der werknemers gebracht. De werknemers kunnen dan 
een nieuwe voordracht doen, dan wel beroep aantekenen bij de 
geschillencommissie voor democratische bestuurssamenstelling. 
Indien de werknemers een nieuwe voordracht doen, beslist het 
algemeen bestuur daarover in de eerstvolgende vergadering, 
doch niet later dan na zes weken. Indien de werknemers beroep 
aantekenen is de beslissing van de geschillencommissie bindend. 

-4. Bij tussentijds aftreden of ontslag wordt, in afwijking van 
het in artikel 31, vierde lid, bepaalde, binnen twee weken door 
het dagelijks bestuur aan elk der werknemers medegedeeld dat 
een vacature is ontstaan. 
Binnen één maand doen de werknemers aan het algemeen bestuur 
een voordracht voor vervulling van de vacature. Indien die voor-
dracht bij een vacature van een lid zijn plaatsvervanger vermeldt, 
wordt die geacht onmiddellijk als lid te zijn benoemd. In andere 
gevallen beslist het algemeen bestuur binnen één maand op de 
voordracht. 

-5. De in  hat  eerste lid bedoelde bestuursleden handelen als bestuurs-
lid zonder last of ruggespraak met hen die hen hebben voorge-
dragen. Zij zijn tezamen met de andere algemeen bestuur'sleden 
verantwoording schuldig aan de algemene ledenvergadering en 
kunnen afzonderlijk en tezamen met hen te allen tijde worden 
geschorst en ontslagen overeenkomstig het in artikel 33, tweede 
lid, bepaalde. Bovendien kunnen zij worden ontslagen op voor-
dracht van de werknemers, die bindend is voor het algemeen bestuur. 

-6. De in het eerste lid bedoelde bestuursleden kunnen niet tevens 
werknemer zijn, dan wel door detachering of feitelijke werk-
zaamheden bij het CDJA in dienst zijn, dan wel lid van de CDJA-
raad, permanente commissies, de commissie van beroep, de kas-
commissie of een provinciaal bestuur zijn. Zij behoeven geen 
lid van het CDJA te zijn, doch worden wel geacht te voldoen 
aan het gestelde in artikel 5, eerste lid, tweede volzin. 
Bet in de statuten en reglementen elders gestelde met betrek-
king tot onverenigbaarheid van functies met het lidmaatschap 
van het algemeen bestuur is op  hen niet van toepassing. 

Taak en bevoegdheden. 

artikel 30. 

-1. Bij het algemeen bestuur berust de algemene leiding van het 
CDJA, zowel in organisatorisch als in politiek opzicht. 

-2. Het algemeen bestuur bereidt de voorstellen ter behandeling 
op de algemene ledenvergadering voor. Het algemeen bestuur kan 
tevens voorstellen doen ter behandeling in de CDJA-raad. 

Het CDJA wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de 
voorzitter, de vicevoorzitter en de penningmeester, gezamenlijk 
handelend. 
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De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede 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. 

-4. Het algemeen bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeen-
komsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van register-
goederen, tot het sluiten van overeenkomsten Waarbij het 
CDJA zich als borg of medeschuldenaar verbindt, zich voor een 
derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling van een schuld 
van een derde verbindt, mits viervijfde van de stemhebbende 
leden van het bestuur aanwezig is in een vergadering, waarin 
een besluit tot het verrichten van een rechtshandeling als in 
dit lid omschreven, wordt genomen met een meerderheid van 
tenminste viervijfde der geldig uitgebrachte stemmen. 

-5. Voor zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het al-
gemeen bestuur door leden van het CDJA aangegane verplichtingen 
is het CDJA niet aansprakelijk. 

-6. Het algemeen bestuur bevordert de oprichtine, de instandhouding 
en het functioneren van de provinciale afdelingen. 

-7. Het algemeen bestuur is belast met de kandidaatstelling van 
de door de algemene ledenvergadering rechtstreeks te kiezen 
drie algemeen bestuursleden en hun plaatsvervangers. 

-8. Het aloemeen bestuur is belast met de kandidaatstelling van 
de door de algemene ledenvergadering te kiezen voorzitter van 
het CDJA. 

-9. Het algemeen bestuur heeft tot taak de instellinq en instand-
houding van de permanente commissies. 

-10. Het algemeen bestuur onderhoudt contacten met de partij-
organen van het CDA 

Bijeenroeping en werkwijze. 

artikel 31, 

-1. Het algemeen bestuur komt ten minste zesmaal per jaar bijeen. 
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk door de voorzitter op 
een termijn van tenminste acht dagen, 

-2. Het algemeen bestuur komt bovendien bijeen, indien tenminste 
eenvijfde van zijn stemhebbende leden bij de voorzitter een 
daartoe met redenen omkleed schriftelijk verzoek heeft ingediend. 
De voorzitter is verplicht op een datum, gelegen binnen veertien 
dagen na de ontvangst van het verzoek het algemeen bestuur 
bijeen te roepen, bij gebreke waarvan de verzoekers zelf tot 
schriftelijke bijeenroeping kunnen overgaan. 

-3. Elk iaar treedt op de jaarlijkse algemene ledenvergadering een 
deel van de stemhebbende leden van het algemeen bestuur af. 
De algemene ledenvergadering stelt een rooster van aftreden vast, 
waarin ernaar gestreefd wordt dat elk jaar de helft van het 
aantal lede afereedt. Indien zij dat daartoe noodzakelijk 
acht, kan zij bij de benoeming van één of meer bestuursleden 
hun zittinosduur beperken tot een jaar. 

-4. Wanneer een algemeen bestuurslid wordt ontslagen of tussentijds 
aftreedt, wordt hij opgevolgd door zijn plaatsvervanger, die 
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zitting heeft voor de rest van de termijn waarvoor het uitge-
treden lid was benoemd. Wanneer een plaatsvervanger ontbreekt, 
wordt in de eerstvolgende algemene lèdenvergadering een nieuw 
algemeen bestuurslid verkozen, dat zitting heeft voor de rest 
van de termijn waarvoor het uitgetreden algemeen bestuurslid 
was benoemd. 

-5. Een lid van het algemeen bestuur kan in een vergadering ver-
vangen worden door zijn plaatsvervanger. Deze treedt tijdens 
de gehele vergadering in alle vergaderrechten van het des-
betreffende lid. 

Stemmingen 

artikel 32 

-1. Voorzover niet anders in deze statuten bepaald, worden alle 
besluiten van het algemeen bestuur genomen in een vergadering, 
waarin tenminste de helft van de stemhebbende leden aanwezig 
is, of door een plaatsvervanger wordt vervangen. 

-2. Besluiten van het algemeen bestuur worden genomen overeenkomstig 
het gestelde in de artikelen 18 en 19. 

-3. Indien met betrekking tot een voorstel wegens het ontbreken 
van het vereiste quorum geen rechtsgeldig besluit kan worden 
genomen, kan in de volgende vergadering met betrekking tot 
het desbetreffende voorstel een besluit worden genomen, onge-
acht het aantal aanwezige algemeen bestuursleden, hetgeen in 
de oproep van deze vergadering moet worden vermeld. 

Verantwoording 

artikel 33 

De stemhebbende en plaatsvervangende leden van het algemeen 
bestuur zijn tezamen en ieder afzonderlijk aan de algemene 
ledenvergadering verantwoording schuldig voor het gevoerde 
bestuur en beleid en geven te dien aanzien alle door de 
algemene ledenvergadering verlangde inlichtingen. 

-2. De stemhebbende en plaatsvervangende leden van het algemeen 
bestuur kunnen tezamen en ieder afzonderlijk te allen tijde 
door de algemene ledenvergadering worden geschorst en ontslagen. 
Een besluit tot schorsing of ontslag kan worden genomen, 
ingeval het bestuurslid in strijd handelt met zijn lidmaatschaps- 
verplichtingen en/of zijn verplichtingen als bestuurder, of 
door hem ddn of meerdere handelingen of gedragingen zijn gepleegd, 
welke de belangen en/of het aanzien van het CDJA in ernstige 
mate schaden. 

-3. Een belsuit tot een schorsing of een ontslag van een algemeen 
bestuurslid dient door de algemene ledenvergadering te worden 
genomen met een volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. 
Een besluit tot schorsing kan worden uitgesproken voor een 
periode van ten hoogste 60 dagen. 
De uitspraak van de algemene ledenvergadering is bindend en 
wordt onmiddellijk van kracht. 
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-4. De provinciale afdeling op welker voordracht een 
stemhebbend of plaatsvervangend - 

lid van het algemeen bestuur is benoemd heeft het recht dat 
algemeen bestuurslid om de in het tweede lid genoemde redenen 
voor ontslag aan de algemene ledenvergadering voor te dragen. 
Een besluit daartoe dient door het provinciaal congres te 
worden genomen met een meerderheid van tweederde der geldig 
uitgebrachte stemmen. De algemene ledenvergadering volgt deze 
voordracht, tenzij zij met een meerderheid van tweederde der 
geldig uitgebrachte stemmen tot het tegendeel besluit in een 
vergadering waar tenminste tweederde der leden aanwezig is. 
Een door het provinciaal congres voor ontslag voorgedragen 
algemeen bestuurslid is tussen het besluit tot de voordracht 
en het besluit van de algemene ledenvergadering terzake, als 
zodanig geschorst. 

Paragraaf 4 

Dagelijks bestuur 

Samenstelling  

artikel 34 

-1, Het dagelijks bestuur bestaat uit vijf dan wel zeven stemheb-
bende leden en tenminste één adviserend lid. Het aantal stem-
hebbende leden wordt vastgesteld door het algemeen bestuur. 
De stemhebbende leden zijn: 
a) de voorzitter; 
b) vier dan wel zes leden, door het algemeen bestuur gekozen. 
De secretaris is adviserend lid. 
Het dagelijks bestuur kan adviseurs aan zich toevoegen. Wan-
neer zij een permanente functie vervullen, behoeft een be-
sluit tot benoeming van een adviseur de goedkeuring van het 
algemeen bestuur, 

-2. a) De in het eerste lid sub b bedoelde stemhebbende leden worden 
door het algemeen bestuur benoemd. 

b) Het algemeen bestuur benoemt ieder jaar in de eerste ver- 
gadering na de jaarlijkse ledenvergadering drie leden van 
het dagelijks bestuur voor een termijn van twee jaar. 
Deze leden kunnen worden benoemd uit: 
- de stemhebbende leden van het algemeen bestuur 
- de op de jaarlijkse algemene ledenvergadering afgetreden 

leden van het algemeen en dagelijks bestuur. 
c) Indien een dagelijks bestuurslid tussentijds aftreedt, be-

noemt het algemeen bestuur uit zijn midden een opvolger, 
die zitting heeft voor de rest van de termijn waarvoor het 
afgetreden lid was benoemd. 

d) De dagelijks bestuursleden zijn bij hun aftreden één keer 
herkiesbaar. Indien zij één jaar of korter voor hun eerste 
herverkiezing als lid van het dagelijks bestuur waren be-
noemd, zijn zij bij hun tweede periodieke aftreden voor een 
tweede keer herkiesbaar. 
Leden die totaal zes jaren algemeen bestuurslid zijn geweest 
zijn niet herkiesbaar. 



-20- 

-3. De leden van het algemeen bestuur die in het dagelijks bestuur 
zijn gekozen worden in het algemeen bestuur opgevolgd door 
hun volgens artikel 27 of 42 gekozen plaatsvervanger. 

-4. Het algemeen bestuur kiest in de tweede vergadering na de jaar-
lijkse algemene ledenvergadering op voorstel van het dagelijks 
bestuur een vicevoorzitter en een penningmeester uit de leden 
van het dagelijks bestuur. 

-5. Met het lidmaatschap van het dagelijks bestuur is onverenigbaar 
een stemhebbende bestuursfunctie in een provinciale afdeling. 

Taken en bevoegdheden 

artikel 35 
-1. Het dagelijks bestuur is belast met: 

a) de voorbereiding van de vergadering van het algemeen bestuur 
b) de uitvoering van de besluiten van het algemeen bestuur 
c) de dagelijkse leiding van het CDJA op organisatorisch gebied 
d) de uitvoerende aspecten van het politiek beleid. 

--2. Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de hand-
having van de statuten en reglementen en draagt de zorg 
voor de uitvoering van besluiten -van organen die bevoegd 
zijn namens het CDJA besluiten te nemen. 

-3. Het dagelijks bestuur is bevoegd, voorzover deze bevoegdheid 
niet bij enig ander orgaan berust, de benoemingen te doen. 

-4. Het dagelijks bestuur beslist in alle aangelegenheden, 
waarin niet of onvoldoende is voorzien door deze statuten, 
door enig reglement of door een wettig besluit van de al-
gemene ledenvergadering-of het älgeneeh bestuur, onver-
minderd het gestelde in artikel 13,derde lid. 
Tegen besluiten van het dagelijks bestuur staat beroep 
open bij het algemeen bestuur, onverminderd het gestelde 
in artikel 48, vierde lid, 

-5. Het dagelijks bestuur onderhoudt contacten met de partij-
organen van het CDA. 

Het dagelijks bestuur is verantwoording schuldig aan het algemeen 
bestuur. 

-7. Onverminderd het bepaalde in artikel 33 kunnen de stemhebbende 
leden van het dagelijks-  bestuur tezamen en ieder afzonderlijk 
te allen tijde door het algemeen bestuur worden geschorst en 
onstslagen. Het in artikel 33 tweede en derde lid bepaalde 
is van overeenkomstige toepassing. Een besluit tot ontslag 
kan slechts genomen worden wanneer de agenda voor de verga-
dering daartoe een voorstel bevat. 

Stemmingen  

artikel 36 
-1. Het dagelijks bestuur kan uitsluitend besluiten nemen, in 

een vergadering waarin tenminste de helft van de stemhebbende 
leden aanwezig is. 

-2. Besluiten van het dagelijks bestuur worden genomen overeenkomstig 
het gestelde in de artikelen 18 en 19. 
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De secretaris 

artikel 37 
-1. De secretaris en overige bi] het CDJA in dienst zijnde per-

sonen worden benoemd door het algemeen bestuur, op voordracht 
van het dagelijks bestuur, na overleg met het CDA en de andere 
bij het CDJA in dienst zijnde personen. 

-2. De secretaris en overige bij het CDJA in dienst zijnde personen 
dienen bij indiensttreding lid te Zijn van het CDJA. 

-3. Het dagelijks bestuur stelt de arbeidsvoorwaarden vast van de 
secretaris en de overige bij het CDJA in dienst zijnde personen 
met inachtneming van het in het huishoudelijk reglement bepaalde. 

-4. De secretaris is adviserend lid van de CDJA-raad, het algemeen 
bestuur en het dagelijks bestuur. 

Paraqraaf 5 

De provinciale afdelingen 

artikel 38 
15bi5 het CDJA aangesloten leden behoren tot provinciale afde-

lingen Tot Welke provinciale afdeling leden behoren, wordt be-
paald door de aan het CDJA-secretariaat opgegeven woonplaats. 
Het huishoudelijk reglement kan hierop uitzonderingsregels stellen. 

-2. De provinciale afdelingen zijn onverdeeld in plaatselijke en/of regionale kernen. 

-3. a) Leden, woonachtig in het buitenland en leden zonder vaste 
woonplaats behoren tot de provinciale afdeling waartoe zij 
laatstelijk behoorden, dan wel tot de provinciale afdeling 
Zuid Holland indien zij niet eerder tot een provinciale af-
deling behoorden, tenzij hetdagelijks bestuur op een schrif-
telijk ingediend verzoek van een lid besluit het lid bij een 
andere provinciale afdeling in te delen. 

b) Leden woonachtig in een niet tot een provincie behorend 
gebied behoren tot een door het algemeen bestuur aan te 
wijzen provinciale afdeling. 

-4. Voor de vaststelling van het ledental van een provinciale af-
deling zijn de gegevens van het CDJA-secretariaat bepalend. 

Samenstelling. 

artikel 39. 

-1. Het hoogste orgaan van een provinciale afdeling is het provin-
ciaal congres, dat wordtvormd door de gezamenlijke tot de 
betrokken provinciale afdeling behorende leden, die als zo-
danig bij het secretariaat van het CDJA zijn geregistreerd. 
Het provinciaal congres komt tenminste édnmaal per jaar bijeen. 

-2. De dagelijkse leiding van een provinciale afdeling berust bij 
het provinciaal bestuur, dat door het provinciaal congres wordt 
benoemd uit de leden van de provinciale afdeling. 

-3. Het provinciaal bestuur bestaat Uit tenminste vijf leden, die 
worden verkozen Voor een periode van twee jaren. 
Zij zijn onmiddellijk eenmaal herkiesbaar. 

-4. De voorzitter van het provinciaal bestuur wordt door het provin-
ciaal congres in functie gekozen en is als zodanig eenmaal 
herkiesbaar. 

-5. Het provinciaal bestuur kan adviseurs aan zich toevoegen die tot 
de bestuursvergaderingen worden uitgenodigd, maar daarin geen 
stemrecht hebben. 
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Doel, taken en bevoegdheden. 

artikel 40. 

De provinciale afdeling stelt zich Eed doel: 

a) De jongeren binnen de provinciale afdeling de doelstellingen en 
de opvattingen van het CDJA geregeld onder de aandacht te bren-
gen, met name door het organiseren van politieke activiteiten; 

b) het meedenken met en het kritisch begeleiden van de 
christendemocratische politiek in het algemeen en in de 
provincie en het bijzonder. 

c) het geven van politieke voorlichting en het stimuleren van 
vormingswerk; 

d) het leggen en onderhouden van contacten met personen en organi-
saties  binned  de provincie, zowel op politiek en maatschappelijk 
terrein als op het gebied van het jeugd- en jongerenwerk; 

e) het bevorderen van al datgene dat het doel van het CDJA ten 
goede komt. 

artikel 41 

-1. Het provinciaal congres spreekt zich uit over het politieke 
en organisatorische beleid van de afdeling. 

-2. Daarnaast heeft het provinciaal congres de volgende taken en 
bevoegdheden: 

a) het aannemen van resoluties en het doen van uitspraken; 

b) hdt vaststellen van het jaarverslag van de provinciale afdeling; 

c) het vaststellen van de jaarrekening en de begroting voor het 
komende jaar van de provinciale afdeling; 

d) het kiezen van een voorzitter; 

e) het kiezen van de aan de algemene ledenvergadering door de 
provinciale afdeling ter benoeming voor te dragen leden van 
het algemeen bestuur; 

f) het kiezen van afgevaardigden van de provinciale afdeling naar 
cie CDJA-raad; 

g) alle andere taken welke het provinciaal congres bij deze sta-
tuten en andere reglementen zijn opgedragen. 

artikel 42 

Tot de taken en bevoegdheden van het provinciaal bestuur worden ge-
rekend: 

a) het instellen, begeleiden en activeren van regionale kernen 
en fractiebegeleidingsgroepen; 

b) het stimuleren van cie oprichting, het begeleiden en activeren 
van de plaatselijke en regionale kernen en de provinciale 
afdeling. 

c) het onderhouden van contacten en communicatie tussen de tot 
de provinciale afdeling behorende leden, plaatselijke en/of 
regionale kernen, fractiebegeleidingegroepen onderling en 
tussen hen en het algemeen bestuur; 

d) de voorbereiding en uitvoering van de verkiezing door het 
provinciaal congres van de leden van de CDJA-raad en de 
kandidaat-leden van het algemeen bestuur; alsmede desge-
wenst het voordragen van een kandidaat voor het voorzitter-
schap van de CDJA-raad overeenkomstig het gestelde in arti-
kel 21, vijfde lid, sub b; 
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e) het onderhouden van contacten met partijorganen van het CDA 
binnen het werkgebied van de provinciale afdeling; 

t) het houden van bijeenkomsten, waaronder minimaal éénmaal per 
jaar een provinciaal congres; 

g) vormingswerk; 

h) het geven van informatie aan leden en niet-leden; 

i) het uitgeven van een ledencontactbjad; 

j) het goedkeuren van reglementen van plaatselijke en regionale 
kernen; 

k) het stimuleren van de instelling van studie- en werkgroepen; 

1) alle andere taken en bevoegdheden, het bij deze statuten en 
andere reglementen opgedraqen, 

procedur. prov 
m 

inciale voordracht voor leden van het 
algeeenJestU 

kel 4 . 

-1. Uiterlijk honderd dagen voor de algemene ledenvergadering, waar-
in leden van het algemeen bestuur moeten worden benoemd, doet 
het algemeen bestuur hiervan mededeling aan de besturen van die 
provinciale afdelingen, welke volgens het rooster van periodiek 
aftreden leden voor het algemeen bestuur moeten voordiagen. 

-2. Tenminste 30 dagen voor de algemene ledenvergadering komt het 
provinciaal congres in vergadering bijeen voor het kiezen van 
de kandidaten voor het algemeen bestuur. 

-3. Per te vervullen plaats in het algemeen bestuur stelt het pro-
vinciaal bestuur een tweetal kandidaten voor aan het provin-
ciaal congres. Deze voordracht dient uiterlijk 21 dagen voor 
de vergadering van het provinciaal congres ter kennis van de 
leden te zijn gebracht. 

-4. Tot uiterlijk vijf dagen voor de vergadering van het provinciaal 
congres kunnen andere kandidaten schriftelijk hij het provinciaal 
bestuur worden opgegeven, mits hierbij is aangegeven voor welk 
tweetal deze kandidaatstelling wordt gedaan en deze kandidaat-
stelling door tenminste tien leden van de provinciale afdeling 
wordt ondersteund en is medeondertekend. 

-5. Per te vervullen plaats in het algemeen bestuur stelt het provin-
ciaal congres,uit de overeenkomstig het derde of vierde lid van 
dit artikel gestelde kandidaten, een Voordracht voor de algemene 
ledenvergadering Samen, bestaande uit één kandidaat-algemeen 
bestuurslid en zijn kandidaat-plaatsvervanger. 
Voor elk voor te dragen tweetal worden bij afzonderlijke schrif-
telijke stemmingen twee kandidaten gekozen. De kandidaat, waarop 
de meeste stemmen zijn uitgebracht, wordt het door de provinciale 
atdeling voor te dragen kandidaat-lid voor het algemeen bestuur, 
de kandidaat met het op één na hoogste aantal stemmen wordt het 
voor te dragen kandidaat-plaatsvervangend algemeen bestuurslid. 
De stemmingen vinden plaats overeenkomstig het gestelde in ce 
artikelen lö en 19. 

-6. De voordracht(en) dienen door het provinciale bestuur uiterlijk 
25 dagen voor de algemene ledenvergadering, waarin de benoeming 
zal plaatsvinden, ter kennis van het algemeen bestuur te worden 
gebracht. 
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-7. De leden van een provinciale afdeling in het algemeen bestuur 
zijn ha van het orovinciaal bestuur voorzover zij niet 
uit anderen hoofde tot stemhebbend lid zijn verkozen. 

-8. Wordt een algemeen bestuurslid gekozen in het dagelijks bestuur 
van het CDJA, dan volgt zijn plaatsvervanger het in het 
a]qeneen bestuur op. 

Werkwijze. 

artikel 44. 

-1. Het provinciaal congres kan met betrekking tot de Organisatie 
van cie provinciale afdeling een eigen provinciaal reglement 
vaststellen, nat geen bepalingen mag bevatten die in strijd zijn 
met de statuten oh het huishoudelijk reglement. 
sen provinciaal reglement, alsmede wijzigingen daarin, behoeven, 
alvorens in werking te Kunnen treden de goedkeuring van 
het algemeen bestuur. 

-2. Indien een provinciale afdeling geen gebruik maakt van haar 
bevoegdheid tot het vaststellen van een eigen reglement 
worden de inrichting en werkzaamheden van de provinciale af-
deling beheerst door ce regels gesteld in het bij deze statuten 
behorende modelreglement. 

Paragraaf U. 

Plaatselijke en regionale kernen. 

artikel 45. 

-1. Onder plaatselijke en regionale Kernen worden verstaan groepen 
van leden, die regelmatig in georganiseerd verband activiteiten 
beleggen op de grondslag en met het doel als omschreven in de 
artikelen 2 en 3. 

-2. De plaatselijke en regionale kernen kunnen bij eigen reglement 
voorschriften met betrekking tot hun organisatie en werkwijze 
vaststellen, 

-3. Indien plaatselijke of regionale kernen geen gebruik maken van 
bun bevoegdheid tot vaststelling van een eigen reglement, worden 
de inrichting en werkzaamheden beheerst door eet door de algemene 
ledenvergadering vastgestelde landelijk modelreglement voor 
plaatselijke en regionale kernen. 
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-4. Plaatselijke en regionale reglementen behoren de artikelen 
2 en 3 van deze statuten te bevatten en mogen geen bepalingen 
bevatten in strijd met landelijke en provinciale statuten en 
reglementen en behoeven alvorens in werking te treden de goed-
keuring van het provinciaal bestuur. Onthoudt net provinciaal 
bestuur goedkeuring aan plaatselijke en/of regionale reglementen, 
dan is beroep op hetdagelijks bestuur mogelijk. 

Paragraaf 7. 

Commissies. 

artikel 46. 

-1. Door het algemeen bestuur worden permanente commissies ingesteld. 
Daarnaast kunnen algemeen en dagelijks bestuur zonodig overgaan 
tot het instellen van ad hoc-commissies. 
De taak waarmee een commissie wordt belast, wordt door het alge-
meen of dagelijks bestuur, voordat de commissie wordt geinstal- 
leerd, schriftelijk vastgelegd en zonodig later bijgesteld. 

-2. De voorzitter en de leden van permanente commissies worden op 
voordracht van het dagelijks bestuur door het algemeen bestuur 
benoemd voor twee jaar. De leden van ad hoc-commissies worden 
benoemd door het dagelijks bestuur. 

-3. De commissies benoemen uit hun midden een vicevoorzitter. 

-4. De commissies, met uitzondering van de commissie van beroep, 
zijn adviserende en/of uitvoerende organen van het algemeen 
bestuur en zijn voor hun werkzaamheden aan bet algemeen bestuur 
verantwoording schuldig. 

-5. Commissies kunnen aan daartoe bevoegde organen verzoeken in 
verklaringen de door hen ingenomen standpunten in de open-
baarheid te brengen. zij zijn zelf niet bevoegd tot het doen 
van Openbare uitspraken namens het CDJA 

artikel 47. 

-1. lot cie permanente commissies behoren onder meer: 

a) de organisatiecommissie, belast met de behandeling van alle 
organisatorische en van financiöle aangelegenheden, de 
leiding van de propaganda en de organisatorische aspecten van 
de kadervorming; 

b) de binnenlandcommissie, nelast met het bevorderen van de menings-
vorming en -uiting over binnenlandse vraagstukken. De com-
missie coördineert het werk van de door het algemeen bestuur 
ingestelde tractiebegeleiciingsgroepen voorzover deze zich 
met binnenlands politieke vraagstukken bezighouden; 

c) de buitenlandcommissie, belast met het bevorderen van de 
rnenincrsvozming en -uiting over buitenlandse vraagstukken. De 
commissie coördineert het werk van de door het algemeen 
bestuur ingestelde tractiebegeleidingsgroepen die zich met 
het buitenlands beleid en defensie bezighouden en onderhoudt 
contacten met organisaties in het buitenland. 
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d) de redactiecorsnissie, belast met de redactie van het officiële orgaan 
van de vereniging. De werkzaamheden, bevoegdheden en de instructie 
van de commissie worden, in afwijking van het in artikel 46 bepaalde, 
vastgelegd in een door de algemene ledenvergadering, op voorstel 
van het algemeen bestuur, de commissie gehoord, vast te stellen 
redactiestatuut. 

e) de vormingscommissie , belast net zaken aangaande (kader) vorming. 

-2. Leden van permanente ccxrinissies worden benoemd voor een periode van twee 
jaar en zijn terstond herbenoembaar. 

-3. Terzake van de benoeming van de voorzitter en leden van permanente comnis-
sies worden deze daarover op initiatief van het dagelijks bestuur eerst 
gehoord. 

-4. Leden van permanente commissies kunnen slechts in één  vain  de bovengenoemde 
cnxrimissies zitting hebben,net uitzondering van de secretaris. 
Ten hoogste eenderde deel van de stemhebbende leden ken tevens stem-
hebbend lid van het algemeen bestuur zijn. 

-5. In het huishoudelijk reglement worden nadere regels gesteld net betrek- 
king tot de samenstelling en werkwijze van de permanente commissies. 

Paragraaf U. 

De commissie van beroep. 

artikel 48. 

-1. De commissie van beroep bestaat uit drie leden en drie plaats-
vervangende leden. 
De leden en plaatsvervangende leden worden voor een periode van 
twee jaar gekozen en kunnen gedurende deze periode niet worden 
ontslagen, behoudens in die gevallen welke in het huishoudelijk 
reglement zijn genoemd. 
Zij zijn terstond herkiesbaar. 

-2. Met het lidmaatschap van de commissie van beroep zijn alle overige 
functies in het CDJA onverenigbaar. 

-3. De leden en plaatsvervangende leden worden door de algemene 
ledenvergadering op voordracht van het algemeen bestuur, benoemd, 
volgens regels te stellen door het huishoudelijk reglement. 

-4. De commissie van beroep is belast met de beslechting van geschil-
len, ontstaan binnen het CDJA tussen de leden en organen van het 
(2DJA, dan wel tussen de organen onderling. 
Een beroep op de commissie dient schriftelijk met opgaaf van 
redenen plaats te vinden. 

-5. De commissie van beroep doet, voorzover in deze statuten niet 
anders is bepaald, van alle aan haar voorgelegde geschillen 
schrittelijk onder opgaaf van redenen uitspraak, uiterlijk 60 
dagen na ontvangst van het beroepschrift. 

-. De commissie van beroep behoort aan betrokken Partij(en) rede-
lijkerwijs de mogelijkheid te bieden te worden gehoord. 

-7. Indien het aan de commissie van beroep voorgelegde geschil een 
lid van de commissie aangaat, neemt een plaatsvervangend lid 
zitting in de commissie van beroep. 

-8. De uitspraken van de commissie van beroep zijn voor alle partijen 
bindend. 

-9. Het huishoudelijk reglement Han nadere bepalingen bevatten met be-
trekking tot Organisatie en werkwijze van cie commissie van beroep. 
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hOOFDSTUK III 

FRACTIEBEGELEIDINGSGROEPEN. 

artikel 49. 

-1. Er kunnen door hetdagelijks bestuur voor iedere sector van bet 
politiek beleid, waarmee de CDA-fracties in de Staten-Generaal 
en de met het CDA verwante tractie in het auropese Parlement 
zich bezighouden, een centrale of meerdere over het land ver-
spreide fractiebegeleidingsgroepen worden ingesteld, die belast 
zijn met de ondersteuning van cie fracties aangaande de oetref-
fende beleidssector. 

-2. De besturen van de provinciale afoelingen kunnen fractiebegelei-
dingsgroepen instellen, cie de CDA-fractie in ce betreffende 
Provinciale Staten en/of gewestelijke raden ondersteunen in 
één of meerdere beleidssectoren, 

-3. De besturen van plaatselijke/regionale kernen kunnen fractiebe-
geleidingsgroepen instellen ter ondersteuning van raadsfractie 
van het CDA in de gemeente of gemeenten, gelegen binnen het 
gebied van de betrokken kernen. 

-4. Leden van fractiebegeleidingsgroepen kunnen behalve leden van 
bet CDJA Ook sympathisanten zijn, die zich daartoe bij de groep 
willen aansluiten en zich verwant voelen aan grondslag en doel 
van bet CDJA,Het huishoudelijk reglement kan regels stellen voor 
de uitwerking en beperking van deze bepaling. 

artikel 50. 

-1. Fractiebegeleidingsgroepen houden zich bezig met het bestuderen 
van het beleid der betrokken fracties, de toetsing daarvan aan 
het werkprogramma van het CDJA en het partijprogramma van het 
CDA, alsmede het ontwikkelen van een eigen visie ten aanzien Van 
de betreffende beleidssector. 

-2. Daarnaast kunnen de fractiebegeleidingsgroepen zich bezighouden 
met het informeren van CDJA-organen over zaken die de door haar 
bestreken beleidssector betreffen, het voorbereiden van stand-
punten van CDJA-organen over deze zaken, en het inbrengen van 
deze standpunten bij de bespreking van het partijprogramma. 

artikel 51. 

-1. De activering en onderlinge coördinatie van de door het dagelijks 
bestuur ingestelde fractiebegeleidingsgroepen is in handen van 
de buitenlandcommissie voor wat betreft de fractiegroepen die 
zich bezighouden niet het buitenlands beleid en defensie, en in 
handen van de binnenlandcolltmissie voor de overige fractie-
begeleidingsgroepen. 

-2. De activering en onderlinge coördinatie van de overige fractiebe-
geleidingsgroepen berusten bij bet orgaan, dat de desbetreffende 
fractiebegeleidingsgroep heeft ingesteld. 

-3. De organisatiecommissie draagt zorg voor de integratie van het 
werk van de provinciale, regionale en plaatselijke fractie-
begeleidingsgroepen in het activiteitenpakket van de provinciale 
afdelingen. 
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artikel 52. 

Het algemeen bestuur benoemt voor iedere beleidssector waarvoor het 
fractiebegeleidingsgroepen instelt, een lid van een fractiebegeleidings-
groep in de permanente commissie die zich met de coördinatie van de 
groep en/of groepen bezighoudt. 

artikel 53. 

De fractiebegeleidingsgroepen, alsmede zij die daarvan deel uitmaken, 
onthouden zich van uitspraken namens het CDJA)  mondeling zowel als 
schriftelijk, in de openbaarheid.De fractiebegeleidingsgroepen kunnen 
aan het bevoegde orgaan verzoeken de door hen ingenomen standpunten 
als standpunten van het CDJA in de openbaarheid te brengen. 

HOOFDSTUK  IV.  

VERHOUDING CDJA - CDA. 

artikel 54. 

-1. Teneinde bet in artikel 3 genoemde doel te bereiken, dient 
het CDJA de door het CDA geboden mogelijkheden - Waarbij met 
name gedacht Wordt aan de vertegenwoordigingen in alle partij-
organen van het CDA - zoveel en zo goed mogelijk te benutten. 

-2. Indien door het CDA mogelijkheden worden geboden aan vertegen-
woordigers van het CDJA om zitting te nemen in organen van het 
CDA, dienen in het huishoudelijk reglement bepalingen terzake 
te worden opgenomen, waarbij tenminste geregeld dient te zijn: 

a) Welk orgaan van het CDJA de vertegenwoordigers benoemt; 

b) op Welke zij ze de vertegenwoordiging zonodig Word opge-
schort c.q. beeindigd. 

HOOFDSTUK V. 

GELDMIDDELEN. 

Het CDJA verkrijgt zijn inkomsten uit: 

a) de contributie der leden naar door de algemene ledenverga-
dering te stellen regels; 

b) subsidies; 

c) opbrengsten uit publicaties en activiteiten; 

d) andere bronnen. 

artikel 56. 

Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar. 

artikel 57. 

De begroting voor het komende boekjaar wordt door het algemeen bestuur 
opgemaakt op voorstel van het dagelijks bestuur en door de algemene 
ledenvergadering al dan niet gewijzigd vastgesteld. 

artikel 58. 

-1. De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks een commissie van 
tenminste drie leden, welke de rekening en verantwoording van 
het algemeen bestuur over het afgelopen jaar onderzoekt en van 
haar bevindingen verslag uitbrengt aan de algemene ledenvergadering, 
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-2. Sterthebbende en plaatsvervangende leden van het algemeen bestuur zijn van 
het lidmaatschap van de in het vorige lid bedoelde comnissie uitgesloten. 

-3. Het algemeen bestuur is verplicht aan daze commissie alle door 
haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de 
kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken en bescheiden 
van het CDJA te geven. 

HOOFDSTUK  VI.  

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. 

artikel 59. 

-1. Het CDJA kent een huishoudelijk reglement dat wordt vastgesteld 
en gewijzigd door de algemene ledenvergadering met volstrekte 
meerderheid der uitgebrachte stemmen. 

-2. Het huishoudelijk reglement, dat geen bepalingen mag bevatten 
in strijd met deze statuten, bevat onder neer nadere regels over 
de Organisatie, de samenstelling, de werkwijze en de taak en be-
voegdheden van de organen van het CDJA en verder alles, waarin 
deze statuten niet of onvoldoende voorzien. 

HQÖ'flTTW VTT 

ONTBINDING. 

4-41-1 Zfl 

-1. Tot ontbinding van het CDJA kan uitsluitend worden besloten op 
voorstel van het algemeen bestuur of van tenminste tweevijfde 
deel der aangesloten laden. 

-2. Een voorstel tot ontbinding, dat afkomstig is van leden, dient 
schriftelijk, onder opgave van redenen en medeondertekend door 
tenminste tweevijfde deel der aangesloten leden bij het algemeen 
bestuur te worden ingediend. 

-3. Een voorstel tot ontbinding kan slechts worden behandeld in een 
algemene ledenvergadering. 

-4. De algemene ledenvergadering neemt een voorstel tot ontbinding 
van het CDJA alleen in behandeling, indien dit voorstel ten-
minste 150 dagen voordien schriftelijk ter kennis is gebracht 
aan de leden. 

-5. Het voorstel dient vergezeld te gaan van een preadvies van het 
algemeen bestuur. 

;1 

Een besluit tot ontbinding van het CDJA kan door de algemene leden-
vergadering slechts worden genomen met een meerderheid van tenminste 
drievierde van het aantal in een schriftelijke stemming uitgebrachte 
stemmen. 
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LIQUIDATIECOMMISSIE. 

artikel 62. 

-1. Bij ontbinding van het CDJA 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 ver-
antwoording door de liquidatiecommissie,zal aan het eventuele 
batig saldo een zodanige bestemming worden gegeven als door de 
algemene ledenvergadering in haar vergadering waar tot ontbin-
ding is besloten met tenminste tweederde der uitgebrachte 
stemmen is besloten. 

HOOFDSTUK  VIII.  

STATUTENWIJZIGING. 

artikel 63. 

-1. Tot wijziging van, deze statuten kan slechts worden besloten 
door de algemene ledenvergadering op voorstel van het algemeen 
bestuur of van tenminste eenvijfde deel der aangesloten leden 
of van tenminste 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, respectieve-
lijk de provinciale bestuursleden bij het algemeen bestuur te 
worden ingediend. 

-3. Tenminste 60 dagen voor de algemene ledenvergadering dient het 
voorstel tot statutenwijziging tezamen met de concrete wijzigings-
voorstellen en een preadvies van het algemeen bestuur ter kennis 
van de leden te worden gebracht, alsmede ter visie worden gelegd. 

4. Een voorstel tot statutenwijziging kan door de algemene leden- 
vergadering uitsluitend worden aangenomen met een meerderheid 
van tenminste tweederde der uitgebrachte stemmen. 

-5. De statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan nadat 
daarvan een notariële akte is opgemaakt. De in artikel 30, 
derde lid, genoemde leden van het algemeen bestuur zijn gerechtigd 
de akte van statutenwijziging te doen verlijden. 



-31- 

ADDITIONELE ARTIKELEN. 

artikel A. 

Van de datum af, waarop de oprichting van de vereniging CDJA een feit 
is zullen de provinciale afdelingen en plaatselijke of regionale 
kernen volgens de op deze organen betrekking hebbende en bij deze 
Statuten behorende modelreglementen functioneren, zolang deze organen 
niet over goedgekeurde reglementen beschikken. 

artikel B. 
Van de zes in 1982 te Leijoemen leden van het dagelijks bestuur 
worden door het algemeen bestuur drie leden voor ddn jaar benoemd. 
Zij zijn bij hun aftreden nog 9&n keer als dagelijks bestuurslid 
herkiesbaar. 
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HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

HOOFDSTUK 1. 

ALGEMENE BEPALINGEN 

Lidmaatschap 

artikel 1 

Uiterlijk 1 februari ontvangen de leden een op naam ge-
stelde lidmaatschapkaart waaraan zijn hun li-dmaatschaps-
rechten ontlenen. 

- 2. Bij uitreiking van stembiljetten voor een schriftelijke 
stemming kan gevraagd worden een geldige lidmaatschap-
schapskaart te tonen. 

- 3. Wanneer activiteiten georganiseerd worden onder verant-
woordelijkheid van een orgaan van het CDJA zijn de leden 
onverminderd de hun statutair toegekende rechten,gerechtigd 
een beroep te doen op organisatorische, politieke en geldelijke 
steun van het bestuur onder wiens verantwoordelijkheid het 
orgaan functioneert. 

- 4. De leden ontvangen na de eerste aanmelding zo spoedig moge-lijk 
maar in ieder geval binnen twee maanden een op naam gestelde 
lidmaatschapskaart, alsmede in-formatie over de geldende contri-
butieregeling1- de statuten-, het huishoudelijk reglement, de 
actieprogramma's en verder uitgebreide informatie over de 
activiteiten van commissies en fractiebegeleidingsgroepen. 

Sympathisanten 

artikel 2 

- 1. Bijeenkomsten en activiteiten staan in beginsel open voor 
sympathisanten, die geen lid zijn van het CDJA. 

- 2. Met inachtneming van artikel 16, tweede lid, der statuten 
zijn bijeenkomsten van plaatselijke en regionale kernen, 
provinciale afdelingen en de landelijke vereniging,alsmede 
de algemene ledenvergaderingen hiervan,niet toegankelijk 
voor niet-leden of sympathisanten, wanneer door een vol-
strekte meerderheid van de aanwezige stemhebbende leden 
daartoe besloten wordt. 

Kandidaatstelling. 

artikel 3 

Wanneer schriftelijke kandidaatstelling plaatsvindt voor de ver-
kiezing van leden in een orgaan van bet CDJA wordt door het betref-
fende orgaan vooraf een beschrijving gegeven van de kandida(a)t(en). 
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HOC)PDSTTW 2 

DE ORGANEN VAN HET CDJA 

Paragraaf 1: De Algemene ledenvergadering. 

Jaarvergadering. 

artikel 4. 

De algemene ledenvergadering als bedoeld in artikel 14, eerste lid, 
der statuten behandelt in ieder geval het jaarverslag, de jaar-
rekening en de begroting. 

Jaarverslag. 

artikel 5 

Het jaarverslag dient tenminste te bevatten: 
a) een getrouw beeld van het functioneren van het CDJA; 

b) de essenties van de besluiten van de algemene ledenvergadering 
en de CDJA-raad; 

c) een verslag met betrekking tot de provinciale afdelingen; 

d) een verslag van de contacten met en de inbreng in het CDA; 

e) een verslag van de wer]aamheden Van de permanente en andere 
commissies en de fractiebegeleidingsgroepen; 

f) eventuele wijzigingen in statuten en huishoudelijk reglement. 

artikel 6 

De jaarrekening en begroting gaan vergezeld van een toelichting. 

Vergaderorde. 

artikel 7 

Elk lid heeft het recht in de vergadering overeen onderwerp 
tenminste eenmaal het woord te voeren, afgezien van de mogelijk-
heid om door hem ingediende voorstellen toe te lichten. 
De vergadering kan besluiten elk lid het recht te geven ook in 
tweede of derde termijn het woord te voeren 

artikel 8 

-1. De algemene ledenvergadering wordt geleid door de voorzitter 
van het CDJA. 

-2. Voor de behandeling van voorstellen en ontwerp-resoluties 
wordt telkens vooraf een spekerslijst samengesteld. De voor-
zitter stelt vooraf de spreektijd vast. 

-3. Voor de indiening van ontwerp-resoluties omtrent actuele 
politieke zaken stelt hetdagelijks bestuur een laatste tijd-
stip van indiening op de dag der vergadering vast en brengt 
dit bij de in artikel 14, vierde lid, der statuten bedoelde 
convocatie ter kennis van de leden. 
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artikel 9 

-1. Indien een lid daartoe vooraf verzoekt telt de stemcommissie 
bij een mondelinge stemming de uitgebrachte stemmen voor, 
tegen en blanco. 

-2. Wordt onmiddelijk nadat de voorzitter heeft geconcludeerd dat 
een besluit genomen is d  juistheid daarvan betwist, dan vindt 
een herstemming plaats, wanneer de meerderheid van de vergader-
ing,of,indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of 
schriftelijk geschiedde, €dn stemgerechtigd lid dit verlangt. 

-3. Aan een-herstemming kan slechts worden deelgenomen dobr de leden 
die Ook aan de oorspronkelijke stemming deelnamen. 

-4. Bij een schriftelijke stemming deelt de stemcommissie vooraf 
mede hoe een geldige stem wordt uitgebracht. 

-5. Een stem is ongeldig indien: 
a) een ander dan het voor de stemming uitgereikt stembiljet 

wordt gebruikt 
b) meer of andere personen worden vermeld dan er gekozen kunnen 

worden 
c) twijfel bestaat omtrent de betekenis van een stem. 

In alle gevallen hier niet genoemd beslist de stemcommissie. 

artikel 10 

-1. De stemcommissie bestaat uit een voorzitter en twee leden. 

-2. De stemcommissie wordt direct na de opening van de vergadering 
door de vergadering benoemd op voorstel van de voorzitter. 

-3. De stemcommissie oefent haar taak uit voor één vergadering. 

artikel 11 

-1. De voorzitter verleent het woord en kan het ontnemen, wanneer 
een lid de spreektijd overschrijdt, van het onderwerp van be-
spreking afwijkt, in herhaling vervalt of argumenten van anderen 
herhaalt, dan wel onwelvoeglijke taal uit, 

-2. De voorzitter kan een lid dat voortdurend de orde verstoort of 
beledigende taal uit, de toegang tot de vergadering ontzeggen. 

-3. Van de beslissingen, door de voorzitter op grond van het eerste 
en/of tweede lid van dit artikel genomen,is geen beroep op de 
vergadering mogelijk. 

artikel 12 

-1, Bij motie van orde kan de vergadering besluiten tot wijziging 
van besluiten van de voorzitter inzake de spreektijd,tot een 
tijdelijke schorsing van de vergadering en andere zaken de orde 
der vergadering betreffende, voorzover uit dit reglement niet 
het tegendeel blijkt. 

-2. Bij motie van orde kunnen niet voorstellen of ontwerp-resoluties 
die niet tijdig waren ingediend, alsnog in behandeling worden 
genomen. 

-3. Moties van orde kunnen schriftelijk worden ingediend door ten 
minste vijf leden en dienen onmiddelijk in behandeling te wor-
den genomen. 
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artikel 13 
De vergadering kan geschorst worden indien de voorzitter dat 
nodig acht, of bij motie van orde daartoe wordt besloten. Indien 
een schorsing langer duurt dan een half uur dient de vergadering 
ertoe te besluiten. 

artikel 14 
De vergadering kan worden verdaagd op voorstel van het dagelijks 
bestuur of ten minste 25 leden. Het besluit hiertoe dient genomen 
te worden met een meerderheid van ten minste tweederde der geldig 
uitgebrachte stemmen. 
Het algemeen bestuur 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 overeenkomstig 
artikel 15, derde lid van de statuten, 

artikel 15 
Het dagelijks bestuur draagt de zorg voor het naar buiten brengen 
van de uitspraken van de algemene ledenvergadering. Dit omvat 
tenminste publikatie in het CDJA-orgaan, kennisgeving aan de media 
en aan het CDA. 

artikel 16 
Ieder lid kan gebruik maken van zijn recht voorstellen, ontwerp-
resoluties of amendementen in te dienen zonder ter vergadering 
aanwezig te zijn. Hij laat een daartoe strekkende, ondertekende 
verklaring ter hand stellen van de voorzitter, die hiervan 
mededeling doet aan de algemene ledenvergadering. 

Baragraaf 2: De CDJA-raad 

artikel 17 

-1, De leden van de CDJA-raad worden gekozen door de kiesgerech-
tigde kernen en de provinciale afdelingen. 

-2. Een kern is kiesgerechtigd indien hij op een door het algemeen 
bestuur te bepalen peildatum een minimum aantal leden heeft 
overeenkomstip de volgende tabel: 

totaal aantal geregis- minimaal vereist aantal 
treerde CDJA-leden leden van de kern 

0 - 1750 10 
1750 - 2000 11 
2000 - 2250 12 
2250 - 2500 14 
2500 - 2750 15 
2750 - 3000 17 
3000 - 3250 18 
enz. enz. 

-3. Elke kiesgerechtigde kern en elke provinciale afdeling benoemt 
één raadslid. Daarenboven benoemt elke kiesgerechtigde kern en 
elke provinciale afdeling een extra raadslid per op de in het 
vorige lid bedoelde peildatum vol aantal leden, overeenkomstig 
de volgende tabel: 
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totaal aantal qeregis- aantal leden vereist 
treerde CDJA-leden voor extra raadslid 

0 - 1250 18 
1250 - 1500 22½ 
1500 - 1750 27 
1750 - 2000 31½ 
2000 - 2250 36 
enz. enz. 

-4. Voor 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 gezamen-
lijk aantal leden van de onder de betreffende provinciale af-
deling ressorterende kiesgerechtigde kernen. 

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

-6. De provinciale afdeling benoemt plaatsvervangende leden van de 
raad. Hun aantal bedraagt tenminste eenvierde van het totale 
aantal raadsleden dat wordt benoemd door de provinciale afde-
ling en de onder die afdeling ressorterende kiesgerechtigde 
kernen. 

artikel 17a 

-1. De door de kiesgerechtigde kernen te benoemen raadsleden 
worden verkozen door de algemene ledenvergadering van de 
kern. Zij dienen blijkens hun inschrijving bij het landelijk 
secretariaat tot de kern te behoren. 

-2. De door de provinciale afdelingen te benoemen raadsleden en 
plaatsvervangende leden worden verkozen door het provinciaal 
congres, op dezelfde wijze als de leden van bet provinciaal 
bestuur. Zij dienen blijkens hun inschrijving bij het lande-
lijk secretariaat tot de provinciale afdeling te behoren. 

-3. Raadsleden worden gekozen voor de termijn van één jaar. Zij 
zijn drie keer herkiesbaar. De verkiezing vindt plaats uiter-
lijk 30 juni, behoudens bij tussentijdse vacaturevervulling. 

Reqlement van orde 

artikel 18 
De CDJA-raad stelt een reglement van orde voor zijn vergaderingen vast, 
dat de goedkeuring behoeft van de algemene ledenvergadering. 

artikel 19 
:n het reglement van orde dient in ieder geval geregeld te 
worden: 
a) het smanestellen en binnen een bepaalde tijd verzenden van 

de agenda en de stukken welke daarbij behoren voor gewone 
en buitengewone vergaderingen van de raad; 

b) het indienen van agendapunten door leden van de raad; 

c) de voorbereiding en het doen van politieke uitspraken en 
het Opstellen van resoluties; 

d) procedures ten aanzien van het indienen en behandelen van amendementen; 
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e) procedures ten aanzien van de verkiezing van de voorzitter 
en de twee vicevoorzitters; 

f) stemprocedures met inachtneming van artikel 18 en 19 der 
statuten; 

g) het verloop van de vergadering en de bevoegdheden van de voor-
zitter; 

h) de rechten in de vergadering van de stemhebbende en adviserende 
leden van de raad; 

i) de taak en de bevoegdheden van het voorzittersoverleg; 

j) de wijze van verkiezing van adviserende leden van de raad. 

k) de samenstelling van de provinciale fracties van de raad en de 
wijze waarop de plaatsvervangende leden en de stemgerechtigde 
algemeen bestuursleden uit de betreffende provinciale afdeling 
daarbij worden betrokken. 

Het Presidium 

artikel 20 
-1. Het presidium van de raad bestaat uit de voorzitter van de 

raad, twee vicevoorzitters en de secretaris, die een adviserende 
stem heeft. 

-2. De twee vicevoorzitters van de raad worden gekozen op gelijke 
wijze als de voorzitter en zijn eenmaal herkiesbaar. 

-3. Het presidium draagt zorg voor het bijeenroepen van de raad 
en het voorzittersoverleg en regelt de overige huishoudelijke 
zaken. 

Voorzittersoverlea 

artikel 21 
Er is een voorzittersoverleg, bestaande uit het presidium van 
de raad, de voorzitters van elke provinciale afvaardiging en 
een vertegenwoordiger van hetdagelijks bestuur. 

Paragraaf 3: Algemeen Bestuur 

artikel 22 
Iedere provinciale afdeling heeft in het algemeen bestuur een 
aantal per peildatum vast te stellen aantal leden, overeenkomstig 
onderstaande tabel: 
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totaal aantal aantal leden aantal leden aantal leden 
geregistreerde vereist voor vereist voor vereist voor 
CDJA-leden gén AB-lid 2 AH-leden 3-leden 

0-1250 1 100 200 
1250-1500 1 125 250 
1500-1750 1 150 300 
1750-2000 1 175 350 
2000-2250 1 200 400 
2250-2500 1 225 450 
2500-2750 1 250 500 
enz. enz. enz. enz.  

artikel 23 
1. Een provinciale afdeling heeft recht op een tussentijdse extra 

plaats in het algemeen bestuur overeenkomstig het gestelde in 
artikel 28 vierde lid der statuten, wanneer het aantal ledrn 
is gestegen boven het aantal dat per e-ildatuxn vereist was 
voor een extra plaats, vermeerderd met tien procent. 

2. Het dagelijks bestuur stelt, al dan niet -op verzoek van het 
desbetreffende provinciaal bestuur, vast, of een provinciale 
afdeling recht kan doen gelden op een extra plaats. Tegen een 
afwijkende beslissing van het dagelijks bestuur staat voor 
het provinciaal beStuurberoep open bij het algemeen bestuur. 

Werkwijze 

artikel 24 
1. Het algemeen bestuur streeft ernaar, dat tijdens zijn vergade-

ringen door de provinciale vertegenwoordigers kort verslag 
wordt gedaan van de activiteiten en het functioneren van de 
provinciale afdelingen. Van de gehouden provinciale congressen 
ontvangt het algemeen bestuur een schriftelijk verslag. 

2. HOt algemeen bestuur onderhoudt de contacten net de partij-: 
organen van het CDA, voorzover dat niet aan andere organen 
is opgedragen. 

3. Adviseurs van het algemeen bestuur worden op voorstel van ten--
minste twee leden voor de duur van een of meer vergaderingèn 
gekozen. 

artikel 25 

Het algemeen bestuur draagt er zorg voor, dat bij de planning van 
activiteiten en van de verdeling der financiële, personele en or-
ganisatorische middelen jaarlijks de commissies en andere organen 
van het CDJA voldoende worden betrokken. 

Paragraaf 4: Dagelijks Bestuur 

artikel 26 

-1. De voorzitter leidt de vergaderingen van het dagelijks en 
algemeen bestuur en de algemene ledenvergadering. Hij regelt 
de werkzaamheden binnen het bestuur en zorgt voer een juiste uitvoering 
van de genomen besluiten, voorziver niet aan andere opgedragen. 
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-2. De penningmeester voert het financieel beheer en is daarvoor 
verantwoordelijk. Regelmatig wordt door hem aan het algemeen 
bestuur en jaarlijks aan de algemene ledenvergadering rekening 
en verantwoording afgelegd van het gevoerde beheer en verslag 
uitgebracht over de financiële toestand van het CDJA 

-3. De vicevoorzitter vervangt bij ontstentenis de voorzitter. 

De secretaris 

artikel 27 

De secretaris draagt zorg voor: 

a) het secretariaat, daaronder begrepen de ledenadministratie, het 
archief, de administratieve ondersteuning van de commissies en 
het beantwoorden van binnengekomen reacties en verzoeken; 

b) de verslaggeving, schriftelijke voorbereiding en schriftelijke 
uitvoering van de besluiten van de algemene ledenvergadering 
bijeenkomsten vande CDJA-raad, het algemeen bestuur en het 
dagelijks bestuur. 

-1. De secretaris draagt zorg voor de centrale ledenadministratie. 

-2. Mutaties in het ledenbestand worden door de secretaris zo moge-
lijk eens per twee maanden doorgeven aan de besturen van de 
provinciale afdelingen, waaronder deze leden ressorteren 

-3. Mutaties in het ledenbestand worden door de provinciale 
besturen zo mogelijk eens per twee maanden doorgeven aan de 
plaatselijke en/of regionale kernen waaronder deze leden 
ressorteren. 

-4. Plaatselijke en regionale kernen - zijn verplicht mutaties 
in hun ledenbestand door te geven aan de secretaris van het 
provinciale, respectievelijk algemeen bestuur. 

-5. Elk jaar ontvangen de provinciale afdelingen van de secretaris 
een overzicht van het ledenbestand in de betreffende provincies. 

-6. Elk jaar ontvangen de plaatselijke en regionale kernen van het 
provinciaal bestuur een overzicht van het ledental in de betref-
fende plaats of regio. 

artikel 29 
De secretaris ontvangt van het algemeen bestuur een instructie
betreffende de taak en werkwijze van het secretariaat en de - 

samenwerking met de diverse organen binnen het CDJA. 

artikel 29a. 

-1. Het dagelijks bestuur is verplicht de werknemers vooraf te horen 
omtrent voorstellen, dan wel besluiten over: 
- inkrimpingen, reorganisaties en uitbreidingen van het personeels- 
bestand; 

- het aangaan van samenwerkingsverbanden en fusies; 
- het wijzigen van statuten en reglementen; 
- het vaststellen van regels m.b.t. opleiding, bijscholing, werk- 
tijden en vakanties; 

- het vaststellen van het beleid t.a.v. detachering van andere 
werknemers bij het CDJA, dan wel van werknemers van het CDJA 
bij andere instellingen. 
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-2. Het dagelijks bestuur is verplicht alle redelijkerwijs noodzake-
lijke informatie aan de werknemers te verschaffen welke nodig is 
tot oordeelsvorming over het in het eerste lid bedoelde beleid. 

-3. Het dagelijks bestuur is verplicht de werknemers te horen over 
de benoeming en het ontslag van mede-werknemers. 
Bij sollicitatieprocedures wordt hieraan gestalte gegeven door 
vaststelling van een procedure, waarin werknemers op dezelfde 
wijze als het dagelijks bestuur in staat worden gesteld zich een 
oordeel te vormen. 
Bij de vaststelling van de voordracht aan het algemeen bestuur 
wordt aan het oordeel van de werknemers een zwaar gewicht verleend. 
Wanneer het besluit van dat oordeel afwijkt, wordt de afwijking 
gemotiveerd. Indien het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur 
een meervoudige voordracht doet, wordt het oordeel van de werk-
nemers ter kennis van het algemeen bestuur gebracht. Wanneer het 
besluit van het algemeen bestuur van het oordeel afwijkt, wordt 
de afwijking gemotiveerd. 

-4. Indien de werknemers dat wensen, wordt bij de besluitvorming bin-
nen het dagelijks bestuur over één der in dit artikel bedoelde 
zaken het op hun voordracht benoemde algemeen bestuurslid be-
trokken met een adviserende stem. 

Paraaraaf 5: Provinciale afdelinqeri. 

artikel 30 

Het provinciaal reglement bevat bepalingen omtrent de bijeenroeping 
van het provinciaal congres. 

artikel 31 

Het provinciaal congres kan een provinciaal huishoudelijk reglement 
vaststellen, waarin nadere regelen gesteld kunnen worden ten aanzien 
van de in het provinciaal reglement geregelde onderwerpen. Dit 
provinciaal huishoudelijk reglement wordt ter kennis gebracht van 
het algemeen bestuur van het CDJA. 

artikel 32 

-1. De leden van het provinciaal bestuur worden verkozen door het 
provinciaal congres voor een termijn van twee jaar. Zij zijn één 
keer herkiesbaar. De voorzitter wordt in functie verkozen. 

-2. Voor elke te vervullen plaats in het provinciaal bestuur stelt het 
bestuur één of twee kandidaten, nadat de leden in de gelegenheid 
zijn gesteld namen van mogelijke kandidaten onder de aandacht 
van het bestuur te brengen. De voordracht van het bestuur moet 
uiterlijk 21 dagen voor de vergadering van het provinciaal congres  
tar  kennis van de leden worden gebracht. 

-3. Tot uiterlijk vijf dagen voor de vergadering van het provinciaal 
congres kunnen andere kandidaten schriftelijk bij het provinciaal 
bestuur worden opgegeven, mits hierbij is aangegeven voor welke 
te vervullen plaats de kandidaatstelling wordt gedaan en deze 
kandidaatstelling door tenminste tien leden of, indien dat minder 
is, tien procent van de leden van de provinciale afdeling wordt 
ondersteund en is mede-ondertekend, 

-4. Het provinciaal congres kiest uit de gestelde kandidaten overeen-
komstig het in artikel 18 en 19 der statuten gestelde. 

artikel 32e 

-1. In afwijking van het in artikel 32, tweede tot en met vierde lid 
bepaalde kan in het provinciaal reglement worden bepaald dat een 
gedeelte van het provinciaal bestuur wordt gekozen op voordracht 
van de kernen of de districten. Het beginsel van de evenredig- 
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heid wordt daarbij in acht genomen. In dit geval wordt de voor-
zitter rechtstreeks gekozen en kunnen ten hoogste twee leden 
van het bestuur eveneens rechtstreeks worden gekozen. 

-2. Het provinciaal congres stelt in dit gevalin een vergadering, 
voorafgaande aan die der verkiezing van de bestuursleden, het 
aantal van de op voordracht van de kernen of de districten te 
verkiezen bestuursleden vast. 

-3. De vaststelling van een voordracht geschiedt binnen kernen en 
districten op overeenkomstige wijze als hetgeen gesteld in artikel 
32, tweede tot en met vierde lid. 

artikel 33 
- 1. In het provinciaal reglement kan worden bepaald dat de provinciale 

afdeling is onderverdeeld in een aantal districten. 
-2. De grenzen van de districten zijn vastgelegd in het provinciaal 

reglement. 
-3. Het provinciaal reglement bepaalt welke taken van de provinciale 

afdeling geheel, dan wel mede door de districten worden vervuld. 
-4. Het provinciaal reglement regelt de inrichting en Werkwijze 

van de districten en het toezicht van de provinciale afdeling 
op de districten. 

-5. In geval aan de districten bevoegdheden van het provinciaal 
congres worden overgedragen, dan Wel die %evoegdheden door de 
instelling van de districten worden beperkt, dient het provinciaal 
reglement tenminste te voorzien in de instelling van een districts-
ledenvergadering en een daardoor verkozen en daaraan verantwoor-
ding verschuldigd districtsbestuur. 

Paragraaf 6: Plaatselijke en 
regionale kernen. 

artikel 34. 

-1. De plaatselijke of regionale kern omvat de in een gemeente of 
een groep van gemeentenwoonachtjge leden, dan wel, wanneer de 
situatie in een gemeente daartoe bepaaldelijk aanleiding geeft, de in een deel van een gemeente woonachtige leden. 

-2. Een plaatselijke kern omvat tenminste 5 leden. Wanneer in een 
gemeente minder dan 5 leden woonachtig zijn, stelt het provinci-
aal bestuur een regionale kern in. 

-3. In afwijking hiervan kan het provinciaal bestuur voor een plaat-
selijke kern bepalen, dat Ook leden van het CDJA buiten de ge-
meente tot de plaatselijke kern behoren, mits deze leden niet 
meer dan 25% van het totaal aantal leden van de kern uitmaken. 

-4. De oprichting van een plaatselijke of regionale kern geschiedt 
onder goedkeuring van het provinciaal bestuur. Indien leden niet 
het initiatief tot oprichting nemen, doet het provinciaal bestuur 
dat zelf. 

-5. Het provinciaal bestuur kan kernen samenvoegen of splitsen,mits 
wordt voldaan aan het bepaalde in de voorgaande leden en vooraf 
overleg heeft plaatsgevonden met de betreffende besturen van de 
kernen. 
Tegen een dergelijk besluit staat beroep open bij het dagelijks 
bestuur van het CDJA. 

-6. Het provinciaal bestuur meldt de indeling van kernen, alsmede 
wijziging daarin aan het algemeen bestuur. 
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artikel 35 
Het reglement van de kern kan een regeling bevatten terzake van het 
doen van een voordracht aan het bestuur tot royement van een lid. 

artikel 36 

- 1. De kern kent tenminste de volgende organen: 
- de algemene ledenvergadering 
- het bestuur van de kern. 

- 2. De leden van het bestuur worden verkozen door de algemene leden-
vergadering voor een termijn van één jaar en zijn onbeperkt her-
kiesbaar. De verkiezing geschiedt op overeenkomstige wijze als 
hetgeen gesteld is in artikel 32, tweede tot en met vierde lid, 
met dien verstande dat de voordracht van het bestuur uiterlijk 
zeven dagen voor de algemene ledenvergadering ter kennis van de 
leden moet worden gebracht, dat tot uiterlijk één dag voor de al-
gemene ledenvergadering andere kandidaten kunnen worden gesteld 
en dat een kandidaatstelling door leden ondersteund moet worden 
door tenminste drie leden. 

artikel 37 

Het provinciaal bestuur is belast met het begeleiden van de kernen-
Het provinciaal reglement bevat een regeling betreffende het bijeen-
roepen van een algemene ledenvergadering van de kern, wanneer het 
bestuur nalatig blijft dit te doen. 

Paragraaf 7: Commissies 

artikel 38:. 

De permanente commissies worden elk bijgestaan door een medewerker 
van het secretariaat van het CDJA, aan te wijzen door het dagelijks 
bestuur, gehoord de commissie. Hij is ondergeschikt aan de secretaris-
Hij is adviserend lid van de commissie. 

artikel 39 

Het dagelijks bestuur kan uit zijn midden een adviserend lid van een 
permanente commissie aanwijzen. 

artikel 40 

De permanente commissies brengen jaarlijks verslag uit van hun werk-
zaamheden aan het algemeen bestuur. 

artikel 41 

Commissies nemen besluiten met een volstrekte meerderheid der geldig 
uitgebrachte stemmen. De artikelen 18 en 19 der statuten zijn van 
toepassing. 

Organisatiecommissie. 

artikel 42., 

De organisatiecommissie is belast met: 

a)  het onderzoeken van en gevraagd en ongevraagd adviseren over 
de organisatie van het CDJA, wanneer daaraan behoefte blijkt 
te bestaan; 

b)  de begeleiding van de provinciale afdelingen en via de provin- 

ciale afdelingen de plaatselijke en regionale kernen, waar 
het hun organisatorisch functioneren betreft; 

c)  het opzetten en stimuleren van ledenwerving; 

d)  het organiseren van regionale introductieconferenties in alle 

aspecten, in samenwerking mét de vormingscommlssié; 

e)  het ontwikkelen van informatie over het CDJA; 
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f) het voorbereiden en uitvoeren van de Organisatie van de al-
gemene ledenvergaderingen; 

g) het opzetten van kadertraining, in samenwerking met en op 
verzoek van de vormingscommissie, en het verlenen van mede-
werking aan studieconferenties, op verzoek van de organisa-
toren daarvan. 

h) het adviseren van de penningmeester over de financiële 
zaken, die voor de organisatie van belang zijn. 

artikel 43- 

De organisatiecommissie bestaat uit tenminste 11 stemhebbende leden 
alsmede adviserende leden. Elf stemhebbende leden zijn ieder afkomstig 
uit een provincie. De penningmeester is adviserend lid onverminderd 
het in artikel 39 bepaalde. 
artikel 44. 

De leden van de commissie worden voor een periode van twee jaar 
benoemd door het algemeen bestuur, Indien het betreft een lid af- 

komstig uit een provincie als bedoeld in het voorgaande artikel 
geschiedt de benoeming, gehoord het bestuur van de provincie waar-
voor de vacature geldt. 

artikel 45 

Verhuizing van een lid uit de provincie, waaruit hij afkomstig is, 
leidt niet tot ontslag als lid van de commissie. Alsdan benoemt het 
algemeen bestuur niettemin een nieuw lid afkomstig uit die provincie. 

artikel 46 

De stemhebbende leden van de commissie, die vanuit een provincie 
zijn benoemd, vertegenwoordigen de commissie bij de provinciale 
organisatie. Als zodanig zijn zij adviserend lid van het provinciaal 
bestuur, voorzover zij niet tot stemhebbend lid zijn gekozen van het 
provinciaal bestuur. 

Binnenlandcommissie. 

artikel 47 

De binnenlandcommissie is belast met het bevorderen van de menings-
vorming met betrekking tot binnenlandse politieke vraagstukken, 
voorzover niet gelegen op het werkgebied van de buitenlandcommissie. 
Zij coërdineert daartoe de fractiebegeleidingsgroepen op haar werk-
gebied en onderhoudt contacten met landelijke organisaties. 
Voorts heeft de commissie tot taak: 

a)het verzamelen van informatie en op basis daarvan voorbereiden 
en formuleren van resoluties,verklaringen e.d. 

b)het tenminste eenmaal per jaar organiseren van een studiebij-
eenkomst. 

c)het regelmatig uitbrengen van bulletins over bepaalde onder-
werpen. 

d)het uitbrengen van adviezen aan het algemeen bestuur. 

e)het onderhouden van contacLen met leden van de Tweede Kamer. 

f)het voordragen van vertegenwoordigers in organisaties die zich 
bezighouden met op haar terrein liggende onderwerpen. 
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artikel 48 

De commissie bestaat uit maximaal vijftien stemhebbende leden, 
alsmede adviserende leden. 

artikel 49 

De commissie is bevoegd voor het geven van bepaalde adviezen aan de 
commissie een subcommissie in te stellen. Tenminste een lid van de 

- commissie dient van een subcommissie deel uit- te maken. - - 

artikel 50 

De binnenlandcommissie is belast met het opstellen van voordrachten 
voor, dan wel adviseren over de benoeming van vertegenwoordigers 
van het CDJA in organisaties die zich bezighouden met zaken op het 
werkgebied van de commissie, actiegroepen, initiatiefcomités e.d. 
Vertegenwoordigers in deze organisaties worden benoemd voor een 
periode van maximaal twee jaar. 

artikel 51 

De binnenlandcommissie kan onder eigen verantwoordelijkheid bulletins 
uitgeven over onderwerpen op haar werkgebied. De inhoud van deze bul-
letins behoeven niet de voorafgaande goedkeuring van algemeen-  of 

- 
dagelijks bestuur. - - - - 

Buitenlandcommissie 

artikel 52 

-1. De buitelandcommissie is belast met het bevorderen van de menings-
vorming ten aanzien van vraagstukken van buitenlands beleid, defen-
sie en ontwikkelingssamenwerking. 

-2. Daartoe vervult de commissie de volgende taken: 

a) de co6rdinatie van de fractiebegeleidingsgroepen op de in 
het eerste lid genoemde gebieden; 

b) het verzamelen van informatie en op basis daarvan voorbe-
reiden en formuleren van resoluties, verklaringen, e.d.; 

c) het tenminste ddnmaal per jaar organiseren van een studie-
bijeenkomst; 

d) het regelmatig uitbrengen van bulletins op de in lid 1 ge-
noemde gebieden; 

e) het uitbrengen van adviezen aan het algemeen bestuur. 
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artikel 53 

-1. De commissie is voorts belast met het onderhouden van externe con-
tacten op de terreinen van buitenlandsbeleid,defensie en ontwikkelings-
samenwerking. 

-2. Daartoe onderhoudt de commissie contacten met: 
a) de geestverwante fracties in Tweede en Eerste Kamer; 

b) de geestverwante fractie in het Europees Parlement; 

c) de Europese Unie van Jonge Christen-democraten; 

d) de Internationale Unie van Jonge Christen-democraten; 

e) andere buitenlandse of internationale organisaties met name 
organisaties van geestverwanten; 

f) Nederlandse organisaties, aktiegroepen, initiatiefcomits, 
e.d. die zich bezig houden met de in lid 1 genoemde gebieden. 

-1. De commissie is tenslotte belast met het opstellen van voordrachten 
voor, dan wel adviseren over benoeming van vertegenwoordigers in de 
organisaties genoemd in artikel 51, lid 2, sub c tot en met f. 
Permanente vertegenwoordigers worden benoemd door het algemeen be-
stuur, vertegenwoordigers naar één bijeenkomst door het dagelijks 
bestuur. 

2. Alle vertegenwoordigers brengen jaarlijks verslag uit over de werk-
zaamheden van de organisatie. Dit verslag maakt deel uit van het ver- 
slag dat de commissie jaarlijks uitbrengt aan het algemeen bestuur. 

artikel 55 

De buitenlandcommissie bestaat uit maximaal vijftien stemgerechtigde 
leden alsmede adviserende leden. De voorzitter van de buitenland-
commissie maakt deel uit van de buitenlandccztinissie van het cDJA. 

artikel 56 

De commissie is bevoegd voor het geven van bepaalde adviezen aan 
de commissie een subcommissie in te stellen. Tenminste een lid van 
de commissie dient van een subcommissie deel uit te maken. 

artikel ST 

De buitenlandcommissie kan onder eigen verantwoordelijkheid bulletins 
uitgeven over onderwerpen op haar werkgebied. De inhoud van deze 
bulletins behoeft niet de voorafgaande goedkeuring van het algemeen 
of het dagelijks bestuur. 

Redactiecommissie. 

artikel 58 

-1. De redactiecommissie bestaat uit tenminste vijf stemgerechtigde 
leden, alsmede adviserende leden. 

-2. Stemhebbende of adviserende leden van het dagelijks bestuur kun-
nen niet stemgerechtigd lid zijn van de redactiecommissie. 
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artikel 59 

-1. De redactiecommissie is belast met de redactie van het leden-
contactorgaan van hét CDJA, alsmede van andere organen waarvan 
zulks door het algemeen bestuur is bepaald, met inachtneming van 
de hiernavolgende bepalingen en de bepalingen van het redactie-
statuut. 

Voorts kan het algemeen bestuur bepalen dat de redactiecommissie 
medewerking verleent aan onder de verantwoordelijkheid van het 
bestuur verschijnende (periodieke) uitgaven. 

-2. Het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de secretarIs 
zijn bevoegd buiten verantwoordelijkheid van de redaktie offi-
ciéle mededelingen van niet-opiniërende aard in het CDJA-orgaan 
te doen opnemen, mits beperkt tot een redelijke hoeveelheid. 

artikel 60 

-1. De redactiecommissie bepaalt het beleid dat ten aanzien van de on-
der haar verantwoordelijkheid vallende organen wordt gevoerd. 

-2. De redaktiecommissie geeft het algemeen bestuur alle gewenste 
inlichtingen over het gevoerde beleid. 

-3. Het algemeen bestuur is bevoegd met de redaktie-commissie in 
overleg te treden en ten aanzien van haar beleid te adviseren. 

-4. Wanneer de redaktiecommissie met het algemeen bestuur van mening 
verschilt over een door het algemeen bestuur gegeven advies 
geeft zij daarvan met redenen omkleed kennis aan bet algemeen 
bestuur. 

-5. Het algemeen bestuur kan op grond van gebleken belangrijke 
meningsverschillen over het redakionele beleid de gehele re-
daktiecommissie ontslaan. 
Individuele redaktieleden kan slechts ontslag worden verleend op 
eigen verzoek, dan wel op verzoek van de redaktiecommissie, op 
grond van disfunctioneren. 

Vormingscommissie 

artikel 61 

De vormingscommissie is belast met de verantwoordelijkheid voor en 
deorganisatie van het CDJA-Vormingswerk, bestaande uit: 

- introduktiebijeenkomsten voor nieuwe leden, in samenwerking 
met de organisatiecommissie; 

- vormingsbijeenkomsten, gericht op de uitbreiding van de 
politieke kennis en vaardigheden van de CDJA-leden; 

- specifieke op vorming gerichte onderdelen in andere 
CDJA-bijeenkomsten; 

- het aanbieden van diskussiemateriaal voor bijeenkomsten van 
plaatselijk en regionale CDJA-kernen; 

- vormingsbijeenkomsten voor jongeren die geen lid zijn van 
het CDJA, vooral gericht op het vergroten van de belangstelling 
voor de politiek bij deze jongeren; 

- medewerking aan projekten van andere (jongeren) organisaties 
gericht op politieke vorming. 
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artikel 62 

(is vervallen) 

artikel 63 

De commissie is bevoegd, de door haar georganiseerde aktiviteiten 
die vooral op leden zijn gericht, tevens open te stellen voor niet-
leden van het CDJA, mits niet tegen gunstiger financiële voorwaarden 
dan gelden voor leden en mits daardoor de deelnemingsmogelijkheden 
voor leden niet worden beperkt. 

artikel 64 

De commissie onderhoudt binnen haar taakopdracht contacten met organi-
saties, die zich bezighouden met Politiek vormingswerk voor jongeren. 

artikel 65 

Ten behoeve van de Uitvoering van haar werkzaamheden binnen de pro-
vincies overlegt de commissie tenminste tweemaal per jaar met ver-
tegenwoordigers van de provinciale besturen. 

paragraaf 8:Commissie van beroep 

Algemeen. 

artikel 66 

Er bestaat een commissie van beroep, welke uitspraak doet in geschil-
len, welke voortvloeien uit de toepassing van de statuten en/of 
reglementen van het CDJA en voorts in gevallen in de statuten bepaald. 

artikel 67 

Beroep kan worden ingesteld door §én of meer leden of door een or-
gaan tegen besluiten, waarbij zij betrokken zijn. 

artikel 68 

Geen beroep staat open tegen besluiten van zuiver Politieke aard. 

artikel 69. 

Met een besluit wordt een weigering een besluit te nemen gelijk 
gesteld. 

artikel 70 

-1. Het dagelijks en het algermen bestuur-van het CDJA kan buiten gevallen 
als bedoeld in artikel 65 van dit reglement de commissie van 
beroep om advies vragen omtrent de interpretatie en toepassing 
van de statuten en/of reglementen van het CDJA. 

-2. De commissie brengt dit advies uit binnen zestig dagen na ontvangst 
van het verzoekschrift. Het advies heeft geen bindend karakter. 
De artikelen 80„,89, lid 2 en 90, lid 3 zijn van overeenkanstige toepassing. 

Samenstelling van de commissie. 

artikel 71 
De commissie van beroep bestaat uit drie leden en drie plaatsver-
vangende leden, die minstens drie jaar lid zijn van het CDJA. 
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artikel 72 

-1. De leden van de commissie en hun plaatsvervangers worden door 
de algemene ledenvergadering van het CDJA gekozen bij volstrekte 
meerderheid van stemmen. 

-2. Het algemeen bestuur doet daartoe een voordracht. Zij maakt de 
kandidaten minstens 60 dagen voor de algemene ledenvergadering 
bekend. 

-3. Minimaal vijf leden kunnen tot dertig dagen voor aanvang van de 
vergadering schriftelijk bezwaar maken bij het bestuur tegen een 
of meerdere kandidaten. Dit bezwaar moet met redenen omkleed zijn. 
Over dit bezwaar wordt door de Algemene Ledenvergadering gestemd. 
Indien het bezwaar door de volstrekte meerderheid van de vergade-

ring wordt gesteund, trekt het bestuur de betreffende kandidat' 
r(en) in en doet terstond een nieuwe voordracht. 
Daarna volgt gewone stemming zoals in het eerste lid anschrefl 

artikel 73 

Vervanging vindt plaats bij ontstentenis van een van de leden van de 
commissie en voorts in de gevallen bedoeld in artikel 74 van dit 
reglement. 

artikel 74 

Met het lidmaatschap en het plaatsvervangend lidmaatschap van de com-
missie van beroep zijn alle funkties binnen het CDJA onverenigbaar- 

artikel 75 

-1. De leden en plaatsvervangend leden worden gekozen voor een periode 
van twee jaar en kunnen gedurende deze periode niet ontslagen 
worden, tenzij een situatie zich voordoet als bedoeld in artik

el  

11 en 12 lid 1 Wet op de Rechterlijke Organisatie of op eigen 
verzoek. 

-2. Zij zijn terstond herkiesbaar, 
-3. Indien een lid of plaatsvervangend lid tijdens deze periode de 

maximaal toelaatbare leeftijd voor het lidmaatschap van het CDJA 
overschrijdt, blijft hij in funktie, totdat zijn 
is beëindigd. Daarna is hij niet meer herkiesbaar. 

artikel 76 

-1. Indien een lid betrokken is bij een geschil of twijfelt aan Zijn 
objectiviteit, ten aanzien van de zaak, moet hij om vervanging vragen. 

-2. Indien een lid van de commissie kennelijk betrokken is bij een 
geschil, kan een der partijen verzoeken om vervanging van bet lid 
bij de behandeling van het betreffende geschil. 

-3. In gevallen als bedoeld in lid 1 en 2 beslist de commissie omtrent 
het verzoek. 

artikel 77 

-1. De leden van de commissie kiezen uit hun midden een voorzitter 
en een plaatsvervangend voorzitter en maken dit binnen twee 
weken bekend aan het algemeen bestuur, dat voor spoedige algemene 
bekendmaking zorgt. 

-2. De commissie wordt bijgestaan door een secretaris, aangewezen 
door het dagelijks bestuur. 
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-3. Het secretariaat van de commissie is gevestigd op het 
secretariaat van de vereniging. 

De beroepsgang. 

1. Termijnen. 

artikel 78 

Tegen besluiten kan binnen dertig dagen in beroep worden gekomen, 
tenzij anders is bepaald in de statuten. 

artikel 79 

Bij overige geschillen, niet betrekking hebbend op besluiten, 
kan te allen tijde in beroep worden gekomen. 

artikel 80 

Het beroep wordt schriftelijk ingediend bij het secretariaat met 
toezending van de relevante stukken. 

2. De behandeling van een beroep. 

artikel 81 

-1. De voorzitter kan een beroep kennelijk niet-ontvankelijk ver-
klaren. 

-2. In dat geval is schriftelijk verzet mogelijk bij de gehele 
commissie binnen veertien dagen. 

artikel 82 

-1. De commissie kan een beroep niet-ontvankelijk verklaren. 

-2. In dat geval is geen verzet mogelijk. 

artikel 83 

Gronden voor niet-ontvankelijkheid zijn: 

- de termijn is overschreden. 

- betrokkenheid ontbreekt. 

- de commissie is niet bevoegd. 

- dezelfde zaak is reeds eerder onderwerp van geschil geweest. 

- het besluit is aan goedkeuring onderworpen. 

- het beroep is niet bij het secretariaat ingediend. 
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artikel 84 

-1. Binnen dertig dagen na ontvangst van het beroepschrift biedt 
de commissie de partijen de mogelijkheid om gelijktijdig ge-
hoord te worden. 

-2. De commissie kan eventueel hieraan voorafgaand de partijen 
apart horen. 

-3. De plaats voor het horen van partijen wordt door de commissie 
bepaald. 

artikel 85 

-1. Een orgaan wordt vertegenwoordigd door haar voorzitter. 

-2. Indien het orgaan door een ander vertegenwoordigd is, moet deze 
in het bezit zijn van een volmacht. 

artikel 86 

De behandeling is openbaar. 
Wanneer een der partijen om behandeling met gesloten deuren ver- 
zoekt, beslist de commissie. 

artikel 87 

De commissie kan inzage in alle gewenste stukken eisen. 

artikel 88 

De secretaris maakt een proces-verbaal van de behandeling. 

artikel 89 

-1, De commissie doet na onderling beraad, doch binnen zestig dagen 
na ontvangst van het beroepschrift uitspraak. 
Bij beroep in geval van schorsing doet de commissie binnen dertig 
dagen na ontvangst van bet beroepschrift uitspraak. Bij beroep in 
geval van royement doet de commissie binnnen veertig dagen na ont-
vangst van het beroepschrift uitspraak. 

-2. Deze uitspraak is schriftelijk en met redenen omkleed. 

artikel 90 

-1, De uitspraak wordt toegezonden aan de betrokken partijen en 
is bindend. 

-2. De uitspraak wordt ter vertrouwelijke kennisname toegezonden 
aan het algemeen bestuur. 

-3. De essentie van de uitspraak wordt gepubliceerd door het 
dagelijks bestuur. 
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HOOFDSTUK 3. 
FRACTIEBEGELEIDINGSGROEPEN. 

artikel gj 

De fractiebegeleidingsgroepen worden onderscheiden in landelijke, 
provinciale en regionale/plaatselijke fractiebegeleidingsgroepen. 

artikel 
Landelijke fractiebegeleidingsgroepen worden ingesteld en ontbonden 
door het dagelijks bestuur en gecoördineerd door de buitenlandcom-
missie voorzover het fractiebegeleidingsgroepen betreft op de be-
leidsterreinen van buitenlandse zaken, ontwikkelingssamenwerking en 
defensie, en door de binnenlandconimissie voorzover het de overige 
fractiebegeleidingsgroepen betreft. De commissies kunnen de coördi-
natie van de fractiebegeleidingsgroepen aan ddn of neer leden uit hun 
midden opdragen. 

artikel 93. 

Provinciale fractiebegeleidingsgroepen worden ingesteld en ontbonden 
door het provinciaal bestuur en gecoördineerd door het provinciaal 
bestuur dan wel een door het provinciaal bestuur daartoe aangewezen 
orgaan van het CDJA. Het provinciaal bestuur c.q. het orgaan kan de 
coördinatie aan ddn of meer leden uit zijn midden opdragen. 

artikel 94 

Regionale en plaatselijke fractiebegeleidingsgroepen worden ingesteld, 
ontbonden en gecoördineerd door het bestuur van de kern. Het bestuur 
kan de coördinatie aan één of meer leden uit zijn midden opdragen. 

Leden. 

artikel 95 

Leden van een fractiebegeleidingsgroep kunnen zijn de leden van het 
CDJA die zich daartoe bij het coördinerend orgaan hebben aangemeld. 
Het coördinerend orgaan kan de toelating om redenen van organisato-
rische aard weigeren. 

artikel 96. 

Leden van een fractiebegeleidingsgroep kunnen voorts zijn sympathisan-
ten van het CDJA, die zich verwant voelen met grondslag en doel van 
het CDJA en die zich bij het coördinerend orgaan hebben aangemeld. 
Het coördinerend orgaan kan de toelating onder meer weigeren om redenen 
van organisatorische aard, dan wel omdat het aantal niet-leden van het 
CDJA in de fractiebegeleidingsgroep groter zou worden dan dit reglement 
bepaalt. 
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artikel 9. 

Het aantal leden van een fractiebegeleidingsgroep, niet-leden van 
het CDJA, kan nimmer groter zijn dan de helft van het totaal aantal 
leden van een fractiebegeleidingsgroep. 

artikel 98 

Men houdt op lid van een fractiebegeleidingsgroep te zijn: 

- door opzegging bij het coördinerend orgaan; 

- door opzegging namens het coördinerend orgaan wegens disfunctio-
neren; 

- door beëindiging van het lidmaatschap van het CDJA; 

- door het bereiken van de leeftijd van dertig jaar, voorzover 
het niet-leden van het CDJA betreft. 

Werkwil ze. 

artikel 99 

Een fractiebegeleidingsgroep kiest uit haar midden een voorzitter en 
secretaris. De voorzitter en secretaris dienen lid van het CDJA te 
zijn. Zij onderhouden de contacten met het coördinerend orgaan. 

artikel io.o 

Een fractiebegeleidingsgroep regelt, na overleg met het coördinerend 
orgaan en de betrokken fractieleden, haar werkwijze overeenkomstig 
het in de statuten, dit reglement en andere reglementen van het CDJA, 
alsmede door het orgaan dat haar heeft ingesteld bepaalde. 

artikel ioi 

De fractiebegeleidingsgroepen brengen, door tussenkomst van het 
coördinerend orgaan, jaarlijks verslag uit van hun werkzaamheden aan 
het instellend orgaan. 

artikel 102 

Organen van het CDJA kunnen aan daarvoor in aanmerking komende 
fractiebegeleidingsgroepen advies vragen met betrekking tot politieke 
vraagstukken. 

Slotbepaling, 

artikel 103 

Het in dit hoofdstuk bepaalde. vindt overeenkomstige toepassing voor 
werkgroepen van het CDJA, welke zich bezighouden met politieke 
vraagstukken, doch zich niet ten doel stellen een CDA-fractie in een 
vertegenwoordigend lichaam te begeleiden. 
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HOOFDSTUK 4 
ONVERENIGBAARHEID VAN FUNCTIES 

artikel 104 
Leden van 44n der Kamers der Staten-Generaal en van het 
Europees Parlement, ministers en staatssecretarissen kunnen 
niet tevens stemhebbend of adviserend lid zijn van het algemeen 
bestuur, de CDJA-raad, permanente commissies, de commissie 
van beroep of door het algemeen bestuur ingestelde fractiebegelei- 
dings groepen. 

artikel 105 
Leden van Provinciale Staten of van een rrad van een bij de wet in-
gesteld gewest kunnen niet tevens stemhebbend lid zijn van een 
provinciaal bestuur of een districtsbestuur, zoals voorzien in 
artikel 33, vijfde lid van dit reglement. 

artikel 106 
Leden van een gemeenteraad, een deelgemeenteraad, een wijkraad, 
een raad van een bij gemeenschappelijke regeling ingesteld gewest 
en een commissie ex artikel 62 van de gemeentewet kunnen niet 
tevens stemhebbend lid zijn van een bestuur van een plaatselijke 
of regionale kern. 

artikel 107 
-1. Ingeval een lid benoemd of verkozen wordt in een functie 

binnen het CDJA, terwijl hij tevens een functie vervult, 
waarmee de CDJA-functie niet verenigbaar is, is de benoeming 
of verkiezing nietig, tenzij hij op het moment daarvan de 
andere functie neerlegt. 

-2. Ingeval een lid dat een CDJA-functie bekleedt, een benoeming 
aanvaardt in een functie waarmee de CDJA- functie niet 
verenigbaar is, is hij met ingang van de dag waarop de 
functie aanvaard wordt, van rechtswege uit de CDJA-functie 
ontslagen. 

artikel 108 
-1. Hen lid is niet benoembaar of verkiesbaar tot stemhebbend 

lid van enig CDJA-orgaan waarin reeds een stemhebbend lid 
maatschap bekleed wordt door degene waarmee hij gehuwd is, 
dan wel in een duurzame relatie samenwoont. 

-2. Een dergelijke benoeming of verkiezing is nietig, tenzij het 
andere lid op het moment daarvan zijn functie neerlegt. 

artikel 109 
Het algemeen bestuur kan naast de in de artikelen 104 tot en met 
108 genoemde onverenigbaarheden, beleidslijnen formuleren ten 
aanzien van andere onwenselijke vereniging van functies. Deze 
beleidslijnen worden door de zorg van het algemeen bestuuur 
gepubliceerd en door tot benoeming of verkiezing geroepen 
organen in aanmerking genomen. 
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HOOFDSTUK 5 

VERHOUDING CDA-CDJA. 

artikel 110 

-1. CDJA-leden die als zodanig lid zijn van enig CDA-orgaan nemen 
zitting gedurende eenzelfde termijn als in een overeenkomstig 
CDJA-orgaan. 

-2. Zij Zijn al dan niet herkiesbaar volgens de regels daaromtrent 
gesteld voor een overeenkomstig CDJA-orgaan. 

artikel 111 

-1. Het algemeen bestuur kiest uit zijn midden tien leden die lid 
zijn van het CDA-congres. 

-2. De overige CDJA-leden die als zodanig lid zijn van het CDA-con-
gres Worden door de algemene ledenvergadering overeenkomstig 
het bepaalde in artikel 27 der statuten gekozen; 
een kandidaatstelling door leden dient echter door tenminste 
tien leden te worden ondersteund en mede-ondertekend. 

artikel 112 

Lid Van de partijraad van het CDA zijn de leden van het dagelijks 
bestuur, of hun plaatsvervangers aan te wijzen door het algemeen 
bestuur. 
artikel 113 

Het algemeen bestuur kiest uit zijn midden een vertegenwoordiger 
die samen met de voorzitter van het CDJA lid is van het partijbestuur 
van het CDA. 

artikel 114 

-1. Het congres van een provinciale afdeling van het CDJA kiest de 
vertegenwoordiger(s) van die provinciale afdeling in het bestuur 
van een provinciale CDA-afdeling, van een CDA_Kamerkringafdeling 
en van een bijzondere afdeling van het CDA. 

-2, Indien de grenzen van een CDA-Kamerkringafdeling samenvallen 
met die van een plaatselijke of regionale kern van het CDJA 
wordt tenminste édn vertegenwoordigergekozen door de algemene 
ledenvergadering van die kern. 

-3. Indien de grenzen van een bijzondere afdeling van het CDA samen-
vallen met die van een plaatselijke of regionale kern wordt/ 
worden de vertegenwoordiger(s) gekozen door de algemene leden-
vergadering van die kern. 
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artikel 115 

-1. De algemene ledenvergadering van een plaatselijke kern kiest de 
vertegenwoordiger(s) van die kern in het bestuur van een gemeente-
lijke afdeling van het CDA. 

-2. De algemene ledenvergadering van een regionale kern kiest de 
vertegenwoordiger(s) van die kern in de besturen van de gemeente-
lijke afdelingen van het CDA, liggend binnen die regio. 

-3. -  De algemene ledenvergadering van een plaatselijke kern kiest de 
vertegenwoordigers van die kern in de besturen van wijk-en dorps 
afdelingen van het CDA, gelegen binnen het werkgebied. 

-4. Indien in een gemeente meer plaatselijke kernen bestaan, 
worden de vertegenwoordigers in het bestuur van de gemeentelijke 
afdeling van het CDA benoemd door de gezarrenlijke algemene leden-
vergaderingen van die kernen. De plaatselijke reglementen voor-
zien in de wijze waarop dat geschiedt. 

artikel 116 

-1. Voor de verkiezingen bedoeld in de artikelen 114 en 115 draagt 
het bestuur van de provinciale afdeling,plaatselijke of regionale 
kern per te vervullen plaats ten minste 4n kandidaat voor. 
Deze voordracht wordt ten minste vijftien dagen voor de vergadering 
waarin de verkiezing zal plaatsvinden bekend gemaakt door aan-
schrijving van de leden. 

-2. Tot uiterlijk zeven dagen voor de vergadering van het provinciaal 
congres en de ledenvergadering van de plaatselijke/regionale 
kern kunnen de namen van andere kandidaten schriftelijk bij het 
bestuur van de afdeling of kern worden ingediend, mits de kandi-
daatstelling door ten minste drie leden wordt ondersteund en 
mede-ondertekend. 

artikel 117 

Het algemeen bestuur onderhoudt de contacten met de organen, bijzondere 
organen en bijzondere organisaties van het CDA, voorzover niet aan 
andere organen van het CDJA opgedragen. Het algemeen bestuur benoemt, 
wanneer daartoe mogelijkheden geboden worden, een vertegenwoordiger 
van het CDJA. 

artikel 118 

De algemene ledenvergadering van een orgaan van bet CDJA, dat vertegen-
woordigd is in een orgaan van het CDA, kan met een meerderheid van ten-
minste tweederde der geldig uitgebrachte stemmen besluiten de vertegen-
woordiging op te schorten of te beëindigen. Dit geldt ook voor de ver-
tegenwoordigers van het algemeen bestuur in partijraad, congres, partij-
bestuur en dagelijks bestuur van het CDA. 
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artikel 119. 

-1. CDJA-leden die als zodanig lid zijn van een CDA-orgaan onder-
houden intensief contact met het orgaan dat hen benoemd heeft. 

-2. Zij doen verslag van activiteiten en werkzaamheden van het CDA-
orgaan waarin zij zitting hebben aan het CDJA-orgaan dat hen 
benoemd heeft. 

artikel 120 
De in artikel 114 en 115 genoemde vertegenwoordigers kunnen adviserend 

lid zijn van het provincta2.e,  districts-  of plaatselijke 
bestuur van het CDJA, voorzover zij daarvan geen stemhebbend lid zijn. 

HOOFDSTUK 

GELDMIDDELEN 

Financieel beleid en beheer 

artikel 121 

Het financieel beleid van het CDJA wordt bepaald door het algemeen 
bestuur, binnen de grenzen, die door de vaststelling van de begroting 
door de algemene ledenvergadering daaraan zijn gesteld. 

artikel 122. 

De uitvoering van het financieel beleid en het beheer der geldmiddelen 
van het CDJA zijn opgedragen aan de penningmeester, die daartoe wordt 
bijgestaan door de secretaris. De penningmeester geeft het algemeen 
bestuur alle gevraagde inlichtingen en een regelmatig overzicht van 
de staat van baten en lasten van het CDJA. 

artike11-2 3  

Het toezicht op het financieel beleid en beheer is opgedragen aan de in 
artikel 58 der statuten bedoelde kasconimissie. 
De kascommissie brengt van haar bevindingen jaarlijks verslag uit aan 
de algemene ledenvergadering en kan tussentijds het algemeen bestuur 
gevraagd en ongevraagd adviseren. 

Begroting en afrekening. 

artikel 124 

Het algemeen bestuur stelt jaarlijks op voorstel van het dagelijks be-
stuur een begroting op van alle zekere en vermoedelijke inkomsten en  
uitgavenvoor het volgende boekjaar. Deze begroting wordt in de jaarlijk

-

se algemene ledenvergadering al dan niet gewijzigd vastgesteld. 
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artikel 125 

Goedkeuring van de begroting machtigt de penningmeester binnen bet 
kader van het door het algemeen bestuur bepaald beleid, de daarop 
aangegeven uitgaven te doen. Wanneer de begroting niet is vastgesteld 
voor de aanvang van het boekjaar heeft hij het recht niettemin de voor 
de lopende zaken noodzakelijke uitgaven te doen tot een derde van 
de bedragen van de laatst vastgestelde begroting. Wanneer een begro-
tingspost overschreden dreigt te worden, deelt de penningmeester dit 
onverwijld mee aan het algemeen bestuur en de kascommissie. 

artikel 126 

De rekening en verantwoording over het afgelopen boekjaar wordt door 
het algemeen bestuur op de jaarlijkse algemera ledenvergadering afge-
legd. De kascommissie doet in die vergadering verslag van haar bevin-
dingen naar aanleiding van het door haar gepleegde onderzoek naar de 
juistheid van de rekening en verantwoording en de rechtmatigheid en 
doelmatigheid van de daarop aangegeven uitgaven. 
Indien zij zich bij haar onderzoek heeft laten bijstaan door een 
accountant, dan brengt zij het rapport van de accountant ter kennis 
van de ledenvergadering. 

artikel 127 

De goedkeuring van de rekening en verantwoording door de ledenverga-
dering strekt het algemeen bestuur tot decharge voor het gevoerde 
beleid en de penningmeester voor het gevoerde beheer. 

Contributie en andere geldelijke 
Iichtin9en. 

artikel 128 

De jaarlijkse contributie wordt vastgesteld door de algemene ledenver-
gadering voor de aanvang van het boekjaar waarvoor zij zal gelden. 
Indien zij niet of niet tijdig is vastgesteld wordt de contributie 
over het vorige boekjaar geacht stilzwijgend te zijn verlengd. 

artikel 129 

Andere geldelijke verplichtingen kunnen aan leden niet worden opgelegd, 
door enig orgaan van het CDJA, behoudens het in het volgende artikel 
bepaalde. 

artikel 130 

De kosten voor deelname aan activiteiten, voor brochures en andere 
van het CDJA uitgaande zaken worden vastgesteld door of vanwege het da-
gelijks bestuur, dan wel het bestuur van een provinciale afdeling of 
een plaatselijke/regionale kern, al naar gelang het een activiteit is 
die van de gehele vereniging, dan wel de afdeling of de kern uitgaat 
Voor de toelating tot vergaderingen van de algemene ledenvergadering, 
het provinciaal congres en de ledenvergadering van een plaatselijke/ 
regionale kern kunnen geen kosten aan leden in rekening worden gebracht. 
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artikel 131 

De leden zijn verplicht hun contributie te voldoen binnen 30 dagen 
na ontvangst van een schriftelijk verzoek daartoe, uitgaande van 
het dagelijks bestuur. Indien zij aan die verplichting niet vol-
doen, worden zij aan hun verplichting herinnerd in een tweede ver-
zoek, waarvan de onkosten voor hun rekening zijn. 
Indien zij niet binnen 30 dagen na ontvangst van het tweede ver-
zoek aan hun verplichtingen alsnog hebben voldaan, kan het dagelijks 
bestuur hen schorsen voor Onbepaalde tijd. 
Indien zij binnen dertig dagen na ontvangst van het bericht van de 
schorsing nog steeds niet aan hun verplichtingen hebben voldaan, 
zegt het dagelijks bestuur het lidmaatschap namens het CDJA op, met 
inachtneming van een opzeggingstermijn van dertig dagen. 
Indien een lid de contributie voldoet gedurende de schorsing of de 
opzeggingstermijn, dan eindigt de schorsing en vervalt de opzegging 
onmiddelijk. 

artikel 132 

Ten aanzien van leden de niet voldoen aan andere geldelijke ver-
plichtingen die zij ten opzichten van het CDJA zijn aangegaan,vi.ndt 
het in artikel 123 bepaalde overeenkomstige toepassing, met dien 
verstande, dat het bestuur van een provinciale afdeling of regionale/ 
plaatselijke kern het dagelijks bestuur eerst nadat een lid na drie 
verzoeken in gebreke blijft, kan verzoeken tot schorsing over te gaan 

Afdracht aan verbanden. 

artikel 133 
De penningmeester draagt jaarlijks een gedeelte van de binnen-
gekomen contributie af aan de provinciale afdelingen en de 
plaatselijke/regionale kernen. 

artikel 134 
Het algemeen bestuur regelt op welke wijze de afdracht over de 
provinciale afdelingen en de plaatselijke en regionale kernen 
wordt verdeeld. 

artikel 135 
-1, De penningmeester betaalt vooruitlopend op de definitieve 

vaststelling van de afdracht voorschotten uit overeenkomstig 
de door het algemeen bestuur vastgestelde regeling. 

-2. De uitbetaling van voorschotten en de definitieve afdracht 
kan door het algemeen bestuur van administratieve voorwaarden 
afhankelijk worden gesteld. 
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el l36 
voorzover daartoe in de begroting middelen zijn aangewezen, kan het 
...
.lijks bestuur ter uitvoering van een door het algemeen bestuur 

vast 
 te  stellen regeling, subsidies toewijzen aan provinciale af de- 

jngen in de organisatiekosten van daarvoor in aanmerking komende 

eieei beheer verbanden. 

artikel 137 

-1et pro„,inciaal reglement en het reglement van een regionale/plaat-
5 lijke kern bevat regels voor het finacieel beheer, de verantwoor-
ding aan de ledenvergadering en het toezicht op het beheer binnen de 

of de kern. 

Kascomm asie., 

ar t ik  el 

De kascommissie bestaat uit drie leden, welke jaarlijks door de 
algemem ledenvergadering worden gekozen. 
Zij kiezen uit hun midden een voorzitter. 

artikel 139 
-_ 

De kascommissie vergadert, zo vaak als zij ter uitoefening van haar 
taak nodig oordeelt. Zij kan de penningmeester en de secretaris tot 
haar vergadering toelaten. 

artikel 149 
Bij de uitoefening van haar taak kan de kascommissie zich laten 
bijstaan door een accountant. 

HOOFDSTUK 7 

itJzIrNv HUISHOUDELIJK REULEMENT 

artikel 141 

Hij ziging van het huishoudelijk reglement geschiedt overeenkomstig 
artikel 59 der statuten. 
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OVERGANGSBEPALINGEN 

artikel a 
-1. Een lid dat op 13 november 1982 functies bekleedt die 

onverenigbaar zijn krachtens de artikelen 104 tot en met 106 
is met ingang van die datum van rechtswege uit de CDJA-functie 
ontslagen, tenzij hij OP die datum de andere functie neerlegt. 

-2. Het in het eerste lid bepaalde is niet van toepassing, 
indien het lid in beide functies voor 1 september 1982 3-S 
benoemd. 

artikel b 
- -1. Indien op 13 november 1982 twee stemhebbende leden van den 

orgaan gehuwd zijn of in een duurzame relatie samenwonen, 
is met ingang van die datum degene die het laatst als lid 
van het orgaan benoemd is, van rechtswege ontslagen, tenzij 
de ander op die datum zijn functie neerlegt. 

-2. Het in het eerste lid bepaalde is niet van toepassing 
indien beide leden voor 1 september 1982 zijn benoemd. 

BELEIDSLIJNEN ONVERENIGBAARHEID VAN FUNCTIES, ex art. 109 
huishoudelijk reglement 
Vastgesteld door het algemeen bestuur d.d. 15 mei 1982 

Het algemeen bestuur besluit als beleidslijn te hanteren dat 
personen in dienstverband met de partij of een daaraan gelieerde 
organisatie, anders dan het CDJA, of de fracties in vertegenwoor-
digende lichamen, zulks op alle niveaus (Staten-Generaal, 
Provinciale Staten, gemeenteraden enz.) niet op hetzelfde 
niveau in CDJA-functies worden benoemd. De reden om dit als 
beleidslijn te kenschetsen is dat er verschillen bestaan tussen 
de functies van de personen in dienstverband (administratief tot 
leidinggevend) en tussen de functies in het CDJA (fbg of 
dagelijks bestuur) . De benoemdene Organen moeten daarmee bi] 
de toepassing rekening kunnen houden. Een nadere toespitsing 
leidt tot te verregaande detaillering. 
De lijn wordt niet doorgetrokken tot medewerkers van Kamerleden 

- - 

of bewindslieden, omdat de afstand tot het functioneren van partij 
of fractie groter is. 
De lijn wordt niet doorgetrokken tot bestuur- en commissieleden 
van de partij, omdat dat in strijd is met de bevordering van 
de participatie van CDJA-ers in de partij. 
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REGLEMENT VAN ORDE VAN DE RAAD 

DE LEDEN 

Artikel 1 

De raad kent stemhebbende en adviserende leden. 

Artikel 2 

Stemhebbende laden zijn de leden aangewezen door de 
provinciale afdelingen, 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 secre-
taris van het CDJA, tevens secretaris van de raad, de ad-
viserende leden van het algemeen bestuur en voorts diegenen 
die daartoe door de raad, op voorstel van het presidium 
of vier stemhebbende leden, zijn benoemd. 

Artikel 4 

De secretaris houdt een lijst bij van de stemhebbende en 
adviserende leden van de raad, alsmede van de plaatsver-
vangers die door de provinciale afdelingen zijn aangewezen. 
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. 

PRESIDIUM  

Artikel 5 

De raad kant een presidium, bestaande uit de voorzitter, 
twee 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 van de raad bij voorkeur uit de leden 
aangewezen door de provinciale afdelingen. 

Artikel 7 

Zij worden verkozen voor een periode van twee jaar en zijn 
in hun functie eenmaal herkiesbaar. 
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Artikel 8 

Voor de verkiezing van de voorzitter en de 
vice-000rzaOters 

bestuur getaoord, een  kandidaat 
draagt het presidium, het algemeen voordracht vordt ten- 
voor per te vervullen plaats. Deze ring waarin de verkiezing 
minste zestig dagen voor de verade van de provinciale 
zal plaatsvinden, ter kennis gebracht ft het recht 
besturen. Ieder provinciaal bestuur he

eft 
een kandidaat 

uiterlijk 21 dagen voor de vergaderfJjj bi: het presidium 
voor elke te vervullen plaats schei een eventuele kandidaat-
in te dienen. Het bestuur dient bij 
stelling de provincialeafgevaardigden in de raad en 

ZO 

mogelijk het provinciaal congres te raP 
Da leden 

van het presidium kunnen uitsluitend worden gekozen 
cit 

de voorgedragen kandidaten. 

Artikel 9 

De voorzitter wordt - 
als stemhebbend lid aangewezen door 

de provinciale afdeling - 
vervangen door een door de 

provinciale afdeling aangewezen plaatsv 
er en heeft 

zitters blijven 
geen stemrecht in de raad. De vice-VOOr  
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 0f een provinciaal 
bestuur,  

FRACTIES 

Artikel 11 

De stemhebbende leden aangewezen door een provinciale 
afdeling vormen te samen een fractie. 

Artikel 12 

De fracties benoemen elk uit hun midden een voorzitter 
en een secretaris. 

VOORZITTER5OVLEG 

Artikel 13 - 

De stemhebbende leden van het Pres  
iem en de voorzitter 'et 

van de fracties 
d vo

rmen  te 5en 
dan wel hun 

vervr, 
het 

voorzittersovereg, waarvan de secretaris en een lid, aang 
wezen door en uit het algemeen bestuur, 

advi5erend lid zi:n. 
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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 Publi- 
catie-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 terzake; 

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 net een meerderheid van 
tweederde der stemmen tot het tegendeel besluit. 

Artikel 17 

Uiterlijk zestig dagen voor de vergadering zendt de secretaris. 
de agenda aan de-  leden van de raad. 

Artikel 18 

De agenda bevat steeds een rede van de voorzitter van het CDJA en 
de mogelijkheid tot discussie over actuele politiek. Met inacht-
neming 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 Presi- 
dium in overleg met het voorzittersoverleg dat wenst of tenminste 
eenzesde 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 voorzitter 
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 aan- 
schrijving van de leden. De oproeping gaat vergezeld van de 
agenda. De agenda wordt vastgesteld door het presidium, met in- 
achtneming van het verzoekshrif t, Het in artikel 18 bepaalde 
is daarbij niet van toepassing, tenzij-het presidium tot het 
tegendeel besluit. 
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Artikel 20 

Besluitvorming in de vergadering is slechts mogelijk over 
voorstellen en ontwerp-resoluties welke in verband staan niet 
een agendapunt. 

Artikel 21 

Voorstellen en ontwerp-resoluties kunnen uiterlijk vijfenzeventig 
dagen voor de vergadering door het algemeen bestuur, dan wel door 
tenminste vier stemhebbende leden worden ingediend. 
Indien het voorstellen betreft van organisatorische aard, de 
raad betreffende, kunnen Ook het presidium en het voorzittersover-
leg die indienen. 
Het algemeen bestuur is verplicht met betrekking tot de agenda-
punten als bedoeld in artikel 15, onder b, een voorstel of ont-
werp-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 d&n 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 en 
ontwerp-resoluties 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 voorzitters-
overleg voorstellen om het ingediende voorstel c.q. de ontwerp-
resolutie op vergadertechnische gronden te verkorten of aan te 
passen. Het voorzittersoverleg besliet daartoe  diet  dan nadat 
de indieners in staat zijn gesteld om hun mening daaromtrent ken-
baar te maken. 

Artikel 23 

Voorstellen en ontwerp-resoluties worden uiterlijk zestig dagen 
voor de vergadering aan de leden van de read toegezonden. Voor-
zover 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 dertig dagen voor de vergadering kunnen door ten-
minste vier stemhebbende leden amendementen op de voorstellen 
en ontwerp-resoluties bij de secretaris worden. ingediend. 
Amendementen zijn van een toelichting voorzien. 
De secretaris zendt de ingediende amendementen terstond aan het 
dagelijks bestuur en het voorzittersoverleg. 
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Artikel 25  

Door of namens het dagelijks bestuur worden de ingediende amende-
menten voorzien van een gemotiveerd preadvies, voorzover het voor-
stellen of ontwerp-resoluties betreft van politiek-inhoudelijke aard. 

Artikel 26 
- 

Het joorzittersoverleg bespreekt de amendementen en pré-adviezen 
Het kan amendementen op vergadertechnieche gronden samenvoegen 
tot fén amendement. Het kan tevens met een meerderheid van 
drievierde der uitgebrachte stemmen besluiten om een amende-
ment al in het voorstel of de ontwerp-resolutie 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 voorzitter50Ve1]eg toegelaten amendementen en de pread-
viezen, alsmede de eventueel gewijzigde tekst van voorstellen en 
ontwerPre50jJlties aan de raadsleden toegezonden. 

Artikel 27 
- 

Het voorzittersoverleg kan besluiten ter voorbereiding van da 
vergadering van de raad bepaalde voorstellen en ontwerp-reso. 
luties, dan wel onderdelen daarvan, Voor de behandeling in de 
raad, ter bespreking voor te leggen aan één of meer commissies. 
Tot het bijwonen van de vergadering van een commissie wordt 
het algemeen bestuur en elke fractie uitgenodigd één vertegen-
woordiger af te vaardigen. De vergadering wordt geleid door 
een lid van het presidium. De indieners van het Voorstel heb-
ben toegang tot de vergadering. Een Commissie bespreekt het 
aan haar voorgelegde onderwerp en adviseert de raad over de 
te nemen besluiten. 

Artikel 28 

Ontwerp-resoluties worden toegelicht en in het verloop van 
de vergadering verdedigd door de indiener. Een resolutie van 
het algemeen bestuur wordt toegelicht en verdedigd door 
een lid van het algemeen bestuur of door een lid van een 
vaste commissie. 

rtikel 29  

indieners van een voorstel of ontwerp-resolutie kunnen 
dit wijzigen naar aanleiding van amendementen, tot dat 
de beraadslagingen over het betreffende voorstel door de 
voorzitter zijn afgesloten. 

Artikel 30 

in afwijking van artikel 21 kunnen voorstellen en ontwerp-reso-
LUties met betrekking - .tot de actuele politiek, schriftelijk, tot 
de aan-lang 1Tan d€ vergadering bij de secretaris worden ingediend. 
Het Presidium beoordeelt in hoeverre ingediende voorstellen en 
ontwerp_resoluties werkelijk  betrekking hebben op actuele politiek, 
of er voldoende tijd is voor de behandeling en de mate van politieke 
relevantie Op groxd van zijn oordeelstelt het presidium het voorzit- 

rsoverleg voor welke ingediende voorstellen en ontwerp-reso- 
-es behandeld kunnen worden, in welke tijd en in welke volgorde. 
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Van het besluit van het voorzittersoverleg is geen beroep op de ver-
gadering mogelijk. 
Amendementen op deze voorstellen en ontwerp-resoluties kunnen tijdens 
de vergadering worden ingediend totdat de beraadslagingen over het 
betreffende stuk door de voorzitter zijn gesloten. 

Artikel 31 

De raad kan besluiten om de in de artikelen 21, 23, 24 en 26 
genoemde termijnen te verlenen terzake van een bepaald onder-
werp. 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 poli-
tiek-inhoudelijk opzicht, alsmede over de uitvoering van de door 
de raad vastgestelde besluiten en resoluties. Deze notitie wordt uiter-
lijk zestig dagen voor de vergadering aan de raadsleden to

egezonden-

Tijdens de vergadering wordt alleen gesproken over de onderwerpen  
die tijdens een tenminste twee weken tevoren gehoudenvergaderingval, 
het voorzittersoverleg zijn aangemeld, 

OPENBAARHEID 

Paragraaf 7 

Artikel 33 

De vergaderingen van de raad zijn openbaar. Indien het pre-
sidium 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. 

VERGADERORDE 

Artikel 34 

De stemhebbende en adviserende laden van de raad tekenen bij 
binnenkomst een lijst 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 b13 
de naam van het-lid dat hij vervangt, alsmede op een aparte  
lijst waarop de namen van alle plaatsvervangers zijn vernield 
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 verga-
dering definitief verlaat, moet dit kenbaar gemaakt worden 
aan de àecretaris. 
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Artikel 35 

Elk stemhebbend en adviserend lid heeft het recht in de vergadering 
over een onderwerp tenminste eenmaal het woord te voeren, afgezien van 
de mogelijkheid om ingediende voorstellen toe te lichten. De vergade-
ring kan besluiten elk lid het recht te geven ook in tweede of derde 
termijn het woord te voeren. Zij kan het spreekrecht in tweede of derde 
termijn ook beperken tot dén vertegenwoordiger van het algemeen be-
stuur en elke fractie. Voor de behandeling van voorstellen en ontwerp-
resoluties wordt telkens vooraf een sprekerslijst samengesteld. 

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 voorzitter 
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 be-
sluit 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 ver-
gadering 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  
,:an  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 be-
treffende, voor zover uit dit reglement niet het tegendeel 
blijkt. Moties van orde kunnen mondeling worden ingediend. 
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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 ontwerp-
resoluties die niet tijdig waren ingediend, of geen 
betrekking hebben op een agendapunt, alsnog in behandeling 
worden genomen. 

Artikel 42 

In vergaderingen van de CDJA-raad benevens vergaderingen Van  organ  
en 

en commissies van de raad is het roken van tabakswaren niet toegestaan  

vanwege de volksgezondheid. 

STEMMINGEN 

Artikel 43 

De vergadering gaat over tot stemming, nadat de voor-
zitter de braadslagingen over een onderwerp heeft 
afgesloten. Discussie is dan niet meer mogelijk, 
behoudens de mogelijkheid tot het afleggen van een korte 
stemverklaring. 

Artikel 44 

De read 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 enkel-
voudige kandidaatstelling wordt de kandidaat geacht 
verkozen de zijn, tenzij een lid om schriftelijke 
stemming verzoekt. Bij meervoudige kandidaatstelling 
zijn de eerste twee stemmingen vrij. Is een derde stem-
ming noodzakelijk, omdat niemand de volstrekte meerder-
heid 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 jaren toegelaten tot 
de derde stemming. Staken bij de derde stemming de stemmen, 
dan wordt de jongste in leeftijd geacht te zijn gekozen. 
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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 steinhebbende 
leden een hoofdelijke of schriftelijke stemming verlangt. 
Indien een lid daartoe vooraf verzoekt, telt de stemcommissie 
bij een stemming bij handopsteken de uitgebrachte stemmen 
voor, tegen of blanco. 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 reglem'nt niet net tegendeel blijkt, wordt een 
besluit genomen met een volstrekte meerderheid der uit-
gebrachte stemmen. Voor het bepalen van het aantal uit-
gebrachte stemmen worden blanco stemmen en door de  stein-
commissie 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, 46n stemgerechtigd 
lid dat verlangt. 

Artikel 50 

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

ORGANISATIE 

Artikel 51 

Het presidium draagt de zorg voor het naar buiten brengen 
van de uitspraken van de raad. 
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Artikel 52 

De raad en zijn organen hebben recht op bijstand van het 
secretariaat van het CDJA. 

,TIrtikPI 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, voor-
zover dat geregeld is in een door het algemeen bestuur, het 
voorzittersoverleg 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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REDAKTIESTATUUT CDJA  

Artikel 1 

Begripsbepalingen 
In dit redaktiestatuut wordt verstaan onder: 
a. de redaktie, de in artikel 47, eerste lid, sub d. , van de 

statuten bedoelde redaktiekoinmissie; 
b. de organen, het ledencontactorqaan 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. de CDA-redaktie, de kommissie van het CDA, welke belast is 
met de redaktie van het CDA-weekblad. 

Artikel 2 

Redakties tatuut 
Dit reglement, in het vervolg te noemen redaktiestatuut regelt 
de werkzaamheden, bevoegdheden en de instruktie van de redaktie. 

Artikel 3 

De organen 
De organen worden uitgegeven door de vereniging CDA.  Hat  algemeen 
bestuur is verantwoordelijk voor de uitgave, de verspreiding en 
de administratie. Het algemeen bestuur bepaalt de redaktie gehoord, 
de frekwentie van verschijnen. 

Artikel 4 

Functies 

De organen zijn dienstbaar aan de doelstellingen van het CDJA 
en dragen in het bijzonder bij aan de politieke 
voorlichting en vorming gericht op creatieve partici- 
patie 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 derge- 
lijke 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 redaktie bepaalt, gelet op doelgroep en verschijningsfre-
quentie, op welke wijze deze functies in de verschillende 
organen gestalte wordt gegeven. 

Artikel 5 

De redaktie is, met inachtneming van de in het voorgaande artikel 
genoemde funkties, belast met het verzorgen van de inhoud van 
de organen. 
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De redaktie beslist over het al dan niet plaatsen van artikelen, 
behoudens formele mededelingen vanwege het CDJA, als bedoeld in 
artikel 57, tweede lid van het huishoudelijk reglement. 
De redaktie deelt zijn beslissingzo spoedig mogelijk aan schrij-
vers mede. Bij een beslissint tot het niet plaatsen geschiedt 
dat met redenen omkleedt. 
Artikelen worden niet ingekort, dan in overleg met de schrijver. 

Artikel 6 

De redaktie heeft het recht ingezonden brieven, welke reageren 
op artikelen of in het CDJA levende zaken in te korten. Daar-
over treedt zij zo mogelijk in overleg met de briefschrijvers. 

Artikel 7 

Werkwijze 
De redaktie wordt door de voorzitter ten minste één maal per maand 
in vergadering bijeen geroepen. De voorzitter leidt de vergade-
ringen van de redaktie. Bij regelt de werkzaamheden binnen de re-
daktie en houdt toezicht op een juiste uitvoering van de genomen 
besluiten, voorzover niet aan anderen opgedragen. Hij vertegen-
woordigt de redaktie naar buiten.. 
De redaktie stelt het algemeen bestuur desgevraagd in kennis 
van het door haar te voeren beleid. 

Artikel €1 

Eindredaktie 
De sekretaris van de redaktie vervult de normale sekretariaats- 
werkzaamheden. Hij is, tenzij anderen zijn aangewezen, belast 
met de uitvoering ven de besluiten van de redaktie. 
Hij verzorgt de eindredaktie van de organen, met inachtneming van de 
besluiten van de redaktie. Hij kan zich in deze werkzaamheden 
door redaktieleden of vrijwilligers laten bijstaan. 

Artikel 9 

Verhouding tot de CDA-redaktie 
Eén lid van de redaktie maakt als zodanig deel uit van de 
CDA-redaktie. 
Hij houdt de redaktie op de hoogte van het beleid van de CDA- 
redatie. 

Artikel 10 

Diversen 
Dit statuut wordt vastgesteld en gewijzigd door de algemene 
ledenvergadering, op voorstel van het algemeen bestuur, de 
redaktie gehoord. 
In gevallen de taak en bevoegdheden van de Redactiecommissie, 
zoals omschreven in artikel 57 en 58 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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MODELREGLEMENT 

PROVINCIALE AFDELING CDJA. 

Paragraaf 1. 

Alqemene bepalingen. 

artikel 1. 

-1. De provinciale afdeling is de provinciale Organisatie van het 
Christen Democratisch Jongeren Appel, verder te noemen CDJA. 
Zij bestaat uit de leden van het CDJA die woonachtig zijn in 
de provincie...., alsmede de niet in de provincie woonachtige 
leden waarvan door het algemeen bestuur is bepaald dat zij 
tot de provinciale afdeling behoren. 

-2. De provinciale afdeling is gevestigd ten huize van haar 
secretaris. 

artikel 2. 

-1. De provinciale afdeling aanvaardt de Heilige Schrift als 
richtsnoer voor het politiek handelen. 

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

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

artikel 3. 

De provinciale afdeling stelt zich ten doel: 

a) de jongeren binnen de provinciale afdeling de doelstellingen 
en de opvattingen van het CDJA geregeld onder de aandacht te 
brengen, met name door het organiseren van politieke activi-
teiten. 

b) het meedenken met en kritisch begeleiden van de christen-de-
mocratische politiek in het algemeen en in de provincie in 
het bijzonder; 

c) het geven van politieke voorlichting en het stimuleren van 
vormingswerk; 

d) het leggen en onderhouden van contacten met personen en orga-
nisaties binnen de provincie. zowel op politiek en maatschap-
pelijk terrein als op het gebied van het jeugd- en jongeren-
werk; 

e) het bevorderen van al datgene dat het doel van het CDJA ten 
goede komt. 
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Paragraaf 2. 

De leden. 

artikel 4. 

-1. Alle leden die tot de provinciale afdeling behoren, hebben toe-
gang tot en stemrecht op vergaderingen van het provinciaal con-
gres, onverminërd  hat  in de statuten bepaalde. 

-2. Tenzij het provinciaal congres anders bepaalt, zijn vergaderingen 
van het provinciaal congres eveneens toegankelijk voor niet-leden. 

Paragraaf 3. 

De organen van de provinciale 
afdeling. 

artikel 5. 

-1. De organen van de provinciale afdeling zijn; 
- het provinciaal congres, bestaande uit de tot de provinciale 
afdeling behorende leden; 

- het provinciaal bestuur. 

-2. Het provinciaal bestuur kan besluiten een dagelijks bestuur in 
te stellen. 

-3. Alsdan worden de leden van het dagelijks bestuur door en uit 
het provinciaal bestuur gekozen. 

artikel 6. 

-1. Het provinciaal congres is het hoogste orgaan van de provinciale 
afdeling. 

-2. Het provinciaal congres spreekt zich uit over het politieke en 
organisatorische beleid van de afdeling. 

-3. Daarnaast heeft het provinciaal congres de volgende taken en be-
voegdheden; 

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 en begroting voor het 
komende jaar van de provinciale afdeling; 

d) het kiezen van een voorzitter; 

a) het kiezen van de aan de algemene ledenvergadering door de 
provinciale afdeling ter benoeming voor te dragen leden van het 
algemeen bestuur; 

f) het kiezen van afgevaardigden van de provinciale afdeling naar 
de CDJA-raad; 

g) alle andere taken welke het provinciaal congres bij de statuten 
en andere reglementen zijn opgedragen. 
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-4. Het provinciaal congres kan een provinciaal huishoudelijk reglement 
vaststellen, waarin nadere regelen gegeven kunnen worden ten aan-
zien van de in dit reglement geregelde onderwerpen.Dit huishoudelijk 
reglement mag geen bepalingen bevatten die in, strijd zijn met de 
statuten en het huishoudelijk reglement van het CDJA of het pro-
vinciaal reglement. Het provinciaal huishoudelijk reglement wordt 
ter kennis gebracht van het algemeen bestuur van het CDJA. 

artikel 7. 

-1. Het provinciaal congres kont ten minste eenmaal per jaar bijeen 

-2. Het provinciaal bestuur bepaalt de dag of de dagen der bijeenkomst, 
en draagt er zorg voor dat de schriftelijke oproeping voor de ver-
gadering ten minste veertien dagen daaraan voorafgaand wordt 
verzonden. 

-3. Het provinciaal congres komt voorts bijeen, wanneer ten minste 
twintig leden het bestuur daarom schriftelijk hebben verzocht. 
Wanneer het provinciaal bestuur binnen vier weken na de ontvangst 
van een dergelijk verzoek geen oproeping heeft verzonden, dan 
zijn verzoekers daartoe zelf bevoegd. . Het vorige lid is van over-
eenkomstige toepassing. 

-4. Alle leden van de provinciale afdeling hebben het recht op een verga-
dering van het provinciaal congres het woord te voeren en voorstel-
len in te dienen, met inachtneming van hetgeen daaromtrent in het 
huishoudelijk reglement is bepaald. 

-5. Het provinciaal congres benoemt voor elke vergadering een stem-
commissie. 

artikel 8. 

-1. Het provinciaal congres beslist met volstrekte meerderheid van 
de geldig uitgebrachte stemmen. 

-2. Blanco stemmen worden voor de bepaling van de uitslag als ongel-
dig beschouwd, evenals de door de stemcommissie ongeldig verklaar-
de stemmen. 

-3. Met inachtneming van het overigens in dit reglement bepaalde 
geschieden stemmingen over personen schriftelijk. De eerste 
twee stemmingen zijn vrij. 
Is een derde stemming noodzakelijk, omdat niemand de volstrekte 
meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen op zich verenigd 
heeft, dan kan slechts worden gekozen tussen de twee personen 
die bij de tweede vrije stemming de meeste stemmen op zich ver-
enigd hebben. 
Hebben evenwel personen bij de tweede vrije stemming een 
gelijk aantal stemmen op zich verenigd, zodat niet vaststaat 
wie van hen tot de zojuist genoemde twee personen moet worden 
gerekend, dan wordt de jongste in leeftijd toegelaten tot de 
derde stemming. Staken bij de derde stemming de stemmen, dan 
wordt de jongste in leeftijd geacht te zijn verkzen. 

-4. 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 een schriftelijke stem-
ming verlangt. 
Bij staken van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. 
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artikel 9. 

Op een vergadering van het provinciaal congres komen in t  ieder geval 

aan de orde: 

- het jaarverslag; 

de jaarrekening over het voorafgaand boekjaar; 

- het verslag van de kascommissie ;  

- de begroting; 

- een programma van activiteiten. 

artikel 10. 

-1. Het provinciaal bestuur bestaat uit een voorzitter en ten minste 
vier bestuursleden, onder wie in ieder geval: 

- een secretaris; 

- een penningmeester; 

- een bestuurslid, belast met het onderhouden van de contacten met 
de plaatselijke en/of regionale kernen; 

- een bestuurslid, belast net de oprichting en begeleiding van 
provinciale fractiebegeleidingsgroepen. 

-2. De voorzitter wordt op voordracht van het provinciaal bestuur 
door het provinciaal congres in functie gekozen uit de leden 
van de provinciale afdeling. 

-3. De steinhebbende leden van het algemeen bestuur die de 
provincie vertegenwoordigen zijn, als zodanig adviserend 
lid van het provinciaal bestuur, voorzover zij niet 
uit anderen hoofde tol- stemhebbend lid zijn verkozen, 

-4. fl overige leden van het provinciaal bestuur verdelen onderling 
de taken; het provinciaal bestuur Wijst uit zijn midden een 
vice-voorzitter aan. 

artikel 11. 

-1. De leden van het provinciaal bestuur Worden gekozen voor een 
termijn van twee jaar, met dien verstande dat in een jaar de 
helft van het aantal laden wordt gekozen en in het daaropvolgende 
jaar de andere helft. Het congres stelt, op voorstel van het pro-
vinciaal bestuur, een rooster van aftreden vast. 
Zij zijn één keer herkiesbaar, 

-2. Voor elke te vervullen plaats in het provinciaal bestuur stelt 
het bestuur één of twee kandidaten, nadat de leden in de gele-
genheid zijn gesteld namen van mogelijke kandidaten onder de 
aandacht van het bestuur te brengen. De voordracht van het 
bestuur moet uiterlijk 21 dagen voor de vergadering van het 
provinciaal congres ter kennis van de leden worden gebracht. 

-3. Tot uiterlijk vijf dagen voor de vergadering van het provinciaal 
congres kunnen andere kandidaten schriftelijk bij het provin-
ciaal bestuur worden opgegeven, mits hierbij is opgegeven voor 
welke te vervullen plaats de kandidaatstelling wordt gedaan en 
deze kandidaatstelling door tenminste tien leden, of indien dat 
minder is, tien procent van de leden van de provinciale afde-
ling wordt ondersteund en is mede-ondertekend. 

T4 Het provinciaal congres kiest uit de gestelde kandidaten over-
eenkomstig het-in artikel 8, derde lid gestelde. 
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-5. Wanneer in het provinciaal bestuur een tussentijdse vacature 
onstaat, voorziet bet provinciaal bestuur hierin, totdat de vaca-
ture op de in dit reglement bepaalde wijze is vervuld. Alsdan 
heeft een bestuurslid zitting tot het eind van de zittingsperiode 
van het bestuurslid, voor wie hij in de plaats gekozen is. 

-6. De leden van het provinciaal bestuur kunnen ten allen tijde door 
het provinciaal congres worden geschorst of ontslagen. Een besluit 
tot schorsing of ontslag kan worden genomen,ingeval het bestuurs-
lid in strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen en/of 
zijn verplichtingen als bestuurder, of door hem handelingen of 
gedragingen zijn gepleegd, welke de belangen en/of het aanzien van 
het CDJA in ernstige mate schaden. 

-7. Een besluit tot schorsing kan worden uitgesproken voor een periode 
van ten hoogste 60 dagen. De uitspraak van het congres tot schor-
sing of ontslag is bindend en wordt onmiddelijk van kracht. 

artikel 12. 

-1. De dagelijkse leiding van de provinciale afdeling berust bij het 
provinciaal bestuur. 

-2. Tot de taken en bevoegdheden van het provinciaal bestuur worden 
gerekend: 
a) het instellen, begeleiden en activeren van 

fractiebegeleidingsgroepen; 

b) het stimuleren van de oprichting, het begeleiden en activeren 
van de plaatselijke en regionale kernen in de provinciale af-
deling; 

c) het onderhouden van contacten en communicatie tussen de tot de 
provinciale afdeling behore-ideleden.plaatselijke en/of regio-
nale kernen en fractiebegeleidingsgroepen onderling en tussen hen 
en het algemeen bestuur 

d) de voorbereiding en uitvoering van de verkiezing door het pro-
vinciaal congres van de leden van de CDJA-raad en het algemeen 
bestuur; alsmede desgewenst het voordragen van een kandidaat 
voor het voorzitterschap van de CDJA-raad overeenkomstig het 
gestelde in artikel 16; 

e) het onderhouden van contacten met partijorganen van het CDA bin-
nen het werkgebeid van de provinciale afdeling; 

f) het houden van bijeenkomsten, waaronder ten minste eenmaal per 
jaar een provinciaal congres; 

g) vormingswerk; 

h) het geven van informatie aan leden en niet leden; 

i) het uitgeven van een ledencontactblad; 

j) het goedkeuren van de reglementen van plaatselijke en regionale 
kernen; 
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k) het stimeleren van de instelling van studie- en werkgroepen 

1) alle andere taken en bevoegdheden die bij de statuten en 
andere reglementen aan het bestuur zijn opgedragen. 

artikel 13. 

-1. Het provinciaal bestuur beslist met volstrekte meerderheid van 
stemmen 

-2. Het provinciaal bestuur kan adviseurs aan zich toevoegen, die tot 
de bestuursvergaderingen worden uitgenodigd doch daarin geen stem-
recht hebben. 
Adviseur van het orovinciaal bestuur is in ieder geval het 
lid van de organisatiecommissie dat uit de provincie afkomstig is; 

-3. Het provinciaal bestuur kan aan het dagelijks bestuur, wanneer tot 
de instelling daarvan is besloten,machtiging verlenen bepaalde 
taken of werkzaamheden namens hem uit te voeren. Dit dagelijks 
bestuur bestaat uit tenminste drie leden doch steeds uit minder 
dan de helft van het aantal leden van het provinciaal bestuur. 

artikel 14. 

-1. Devoorzitter leidt de vergadering van het provinciaal bestuur 
en het provinciaal congres, regelt de werkzaamheden binnen het 
bestuur en zorgt voor een juiste uitvoering van de genomen be-
sluiten, voorzover niet aan anderen opgedragen. 

-2. De secretaris stelt in overleg met de voorzitter de agenda voor de 
vergaderingen op, convoceert deze en maakt het verslag ervan. 
Hij houdt een adressenlijst bij van de binnen de provinciale 
afdeling aanwezige plaatselijke en/of regionale kernen, alsmede 
de administratie van de onder de afdeling ressorterende leden, 
maakt het jaarverslag en verzorgt het archief. 

-3. De penningmeester heeft het beheer over de gelden en is daar-
voor verantwoordelijk. Regelmatig wordt door hem aan het bestuur 
en jaarlijks aan het provinciaal congres rekening en verantwoor-
ding afgelegd van het gevoerde beheer en verslag uitgebracht 
over de financiele toestand van de provinciale afdeling. Het 
gehele bestuur is verantwoordelijk voor het gevoerde financiele 
beleid. 
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paragraaf 4. 

rkiezmn va ende vgn 
CDJA-raad en algemeen bestuur. 

artikel. 15. 

De verkiezing van de leden en plaatsvervangende leden van 
de CDJA-raad vindt plaats door het provinciaal congres. Ar-
tikel 11, tweede tot en met vierde lid, vindt overeenkomstige 
toepassing. 

-2. De leden en plaatsvervangende leden van de CDJA-raad worden voor 
n jaar verkozen. Zij zijn drie keer herkiesbaar. De verkiezing 

vindt plaats uiterlijk 30 juni, behoudens bij tussentijdse vaca-
turevervulling. 

artikel 16. 

Indien de provinciale afdeling gebruik maakt van haar recht om gèn 
tegenkandidaat te stellen voor de functie van voorzitter van de 
cDJAraad uit de leden van deze raad, dan geschiedt die kandidaat-
stelling door het provinciaal bestuur.Daartoe raadpleegt dit de 
provinciale afgevaardigden in de CDJA-raad en zo mogelijk het pro-
vinciaal congres. 

artikel 17. 

-1. DevoordracIvoOr een of meer leden van het algemeen bestuur van 
het CDJA vindt plaats door het grovinciaal congres, op de wijze 
aangegeven in artikel 42 van de statuten. 

-2. De kandidaat die bij stemming of herstemming het op één na hoog-
ste aantal stemmen op zich verzamelde, wordt voorgedragen als 
plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur. 

-3. De leden van het algemeen bestuur doen in de vergaderingen 
van het provinciaal bestuur verslag van de vergaderingen van 
het algemeen bestuur. 

paragraaf 5. 

Geldmiddelen. 

artikel 18. 

De geldmiddelen van de provinciale afdeling bestaan uit: 

- bijdragen van de landelijke Organisatie van het CDJA; 

- bijdragen van de provinciale en Kamerkringafdeling van het 
CDA; 

- giften; 

- andere baten. 
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artikel 19. 

Voor zonder voorafgaande schriftelijke toesteinmi van het aigeuleen 

bestuur door het provinciaal bestuur aangegane verplichtingen is 
het 

CDJA niet aansprakelijk. 

artikel 20. 

Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 deceinber.  

artikel 21. 

Het provinciaal congres benoemt jaarlijks een kascoIt)mis5e bestaan
de  

geen lid 
uit ten minste twee leden van de provinciale afdeling' die verslag uit zijn van het provinciaal bestuur. De kascommissie brengt ver 
aan het provinciaal congres van haar bevindingen omtrent de jaar- 
rekening. 

Paragraaf 6. 

Fractiebegeleidingsgroepen 
en andere commissies 

artikel 22 

De provinciale fractiebegeleidingsgroepen worden ingesteld en ontminste de 
bonden door het provinciaal bestuur. Zij dienen voor ten 
helft te bestaan uit leden van het CDJA. 

artikel 23  
an  de De fractiebegelejdingsgroepen en andere commissies kunnen aan 

in- 
genomen bevoegde organen verzoeken in verklaringen de door het 
genomen standpunten te uiten. Zij zijn zelf niet bevoegd 

tot 

Openlijk doen van uitspraken. 

Paragraaf 7. 

Verhouding tot het CDA. 

artikel 24 

-1. Het provinciaal congres kiest de vertegenwoordigers van de  
afdeling in het bestuur van een provinciale CDA-afdeling, 
een CDA-Kamerkring en van een bijzondere afdeling -van het 

CDA. 

-2. Indien de grenzenvan een CDA-Kamerkring-afdeling samenvallen 
o het CDJA met die van een plaatselijke of regionale kern var 

de  algemene wordt tenminste én vertegenwoordiger gekozen doe 
ledenvergadering van die kern. 
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Indien de grenzen van een bijzondere afdeling van het CDA samen-

wallen met die van een plaatselijke of regionale kern van het CDJA worden de vertegenwoordigers gekozen door de algemene leden-
-~,ergadering van die kern. 

artikel 25 

toor de bedoeld in het voorgaande artikel, draagt het 

het bes
tuur van de provinciale afdeling of de plaatselijke of 

regionale kern per te vervullen plaats ten minste een kandidaat voor. Deze voordracht wordt tenminste 15 dagen voor de vergadering 

waarin de verkiezing zal plaatsvinden door aanschrijving aan de 
leden bekend gemaakt. 

-2. Tot 
uiterlijk 7 dagen voor de vergadering van het provinciaal 

congres of de algemene ledenvergadering van de plaatselijke of 
regionale kern kunnen de nemen van andere kandidaten schriftelijk 
bil het bestuur worden ingediend, mits deze kandidaatstelling 
door ten minste 3 leden wordt Ondersteund en mede-ondertekend. 

artikel 26 
vertegenwoordigers van het CDJA in organen van het CDA onder- 
houden intensief contact met het orgaan dat hen benoemd heeft. 

-2. Zij doen verslag van activiteiten en werkzaamheden van het CDA-
orgaan waarin zij zitting hebben aan het CDJA-orgaan dat hen 
benoemd heeft. 

3. De in artikel 26 genoemde vertegenwoordigers kunnen voorzover zij 
geen stemhebbend lid zijn van het provinciaal of plaatselijk 
bestuur van het CDJA, adviserend lid van dit bestuur zijn. 

Paragraaf S. 

De plaatselijke of  
ale  kernen.  

artikel 27 

-1. De orovinCia]e afdeling is onderverdeeld in plaatselijke en/of 
regionale kernen. 

-2. De plaatselijke kernen bestaan Uit tenminste 5 leden, die binnen 
een gemeente woonachtig zijn. Wanneer in de gemeente minder dan 
5 leden woonachtig zijn, stelt het provinciaal bestuur een regio-
nale kern in. 

3. In af wijking hiervan kan het provinciaal bestuur voor een plaat-
selijke kern bepalen, dat ook leden van het CDJA buiten de gemeen-
te tot de plaatselijke kern behoren, mits deze leden niet meer 
dan 255 van het totaal aantal leden van de kern uitmaken. 

-4. De oprichting van een plaatselijke of regionale kern geschiedt 
onder goedkeuring van het provinciaal bestuur. Indien leden niet 
het initiatief nemen tot oprichting, doet het provinciaal bestuur 
dat zelf. 
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-5. Het provinciaal bestuur kan kernen samenvoegen of splitsen, mits 
wordt voldaan aan het bepaalde in de voorgaande leden. 
Tegen een dergelijk besluit staat beroep open bij het algemeen 
bestuur van het CDJA. 

-6. Het provinciaal bestuur meldt de indeling van kernen, alsmede 
wijziging daarin aan het algemeen bestuur. 

artikel 28 

Wanneer het bestuur van een kern nalatig blijft een algemene leden-
vergadering te beleggen, dan kan het provinciaal bestuur een verga-
dering uitschrijven, behoudens het geval dat ten minste vijf leden 
van de kern na een daartoe tevergeefs aan het bestuur van de kern 
gedaan verzoek een algemene ledenvergadering uitschrijven. 

Paragraaf 9. 

Slotbepalingen. 

artikel 29 

Dit reglement kan gewijzigd of vervangen worden bij besluit van het 
provinciaal congres, dat de goedkeuring behoeft van het algemeen 
bestuur, alvorens in werking te treden. 

Het provinciaal reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd 
zijn met de statuten en het huishoudelijk reglement van het CDJA. 

artikel 30 

In alle gevallen waarin dit reglement en de statuten en reglementen 
van het CDJA niet voorzien, beslist het provinciaal bestuur, onver-
minderd de mogelijkheid geschillen voor te leggen aan de commissie 
van beroep ingevolge artikel 48 van de statuten van het CDJA. 
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NT  PLAATSELIJKE 

REGIONALE  KERNEN CDJA. 

E BEPALINGEN. 

raaf' 

kell 
dit reglement wordt verstaan onder: 

CDJA: de landelijke vereniging Christen Democratisch 
jongeren Appel, gevestigt te s-Gravenhage. 

- 
kern: de plaatselijke/regionale kern van het CDJA, genaamd... 
omvattende de leden in de gemeente (n)/plaats/wijk ..... 

- 
bestuur het bestuur van de plaatselijke of regionale kern 

- provinci al estuur: het bestuur van de provinciale afdeling 
van het CDJA in de provincie ..... 
(hier in te vullen de provincie, Waarin de kern is gelegen: 
voor DrOnten, Lelystad en Zuidelijke IJsselmeer Polders: - 

Gelderland)  

- 
alifleeTh bestuur; het bestuur van het CDJA. 

artikel 2. 

De kern is de plaatselijke/regionale  Organisatie van het CDJA. 
De kern is gevestigd ten huize van de secretaris. 

artikel 3. 

-1. De kern aanvaardt de Heilige Schrift als richtsnoer Voor het 
politik handelen. 

-2. De kern wil zich blijvend bezinnen op de betekenis van de 
Heilige Schrift voor het politiek beleid, zoals dat onder 
meer gestalte krijgt in het concreet politiek handelen. 

-3. Het CDJA streeft naar een maatschappij waarin de Bijbelse 
gerechtigheid gestalte krijgt, de mens zijn vrijheid en verant-. 
00rdelijkheid kan bJevenen het welzijn van allen wordt ge- 

artikel 4. 
De kern stelt zich op basis van de in artikel 3 genoemde grondlag 
ten doel; 

a) politieke voorlichting en vorming, gericht op creatieve 
participatie en politieke standpuntbepaling; 

b) het meedenken met en het kritisch begeleiden van de 
christen-deinOcratische politiek in het algemeen en in de 
gemeente of regio in het bijzonder. 

artikel 5. 

De kern tracht zijn doel te bereiken door: 
a) te bevorderen dat zijn leden regelmatig bijeenkomen; 
b) het geven van voorlichting, zo mogelijk mede in een eigen 

periodiek; 
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c) te bevorderen, dat leden actief aan het organisatieleven 
in de te 's-Gravenhage gevestigde politieke partij het 
Christen Democratisch Appel (CDA) deelnemen; 

d) Het leggen en onderhouden van contacten met personen en 
organisaties, zowel op politiek en maatschappelijk terrein 
als op het gebied van het jeugd- en jongerenwerk; 

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

DE KERN. 

paragraaf 2. - 

artikel 6. 

De kern wordt gevormd door de in het artikel 1 omschreven gebied 
woonachtige, bij de landelijke secretaris geregistreerde leden van 
het CDJA, overeenkomstig hetgeen in de statuten en huishoudelijk 
reglement van het CDJA is bepaald. - 

artikel 7. 

-1. De plaatselijke kern omvat ten minste 5 leden 

-2. Wanneer in de gemeente minder dan 5 leden woonachtig zijn, 

- 
stelt het provinciaal bestuur een regionale kern in. 

-3. In afwijking hiervan kan het provinciaal bestuur voor een 
plaatselijke kern bepalen, dat Ook leden van het CDJA buiten 
de gmeente tot de plaatselijke kern behoren, mits deze leden 
niet meer dan 25% van het totaal aantal leden van de kern uit-
maken. 

-4. Het provinciaal bestuur kan kernen samenvoegen of splitsen 
wits wordt voldaan aan het bepaalde van de voorgaande leden 
en vooraf overleg heeft plaatsgevonden wet de besturen van 

- de betreffende kernen. Tegen een dergelijk besluit staat be-
roep open hij het algemeen bestuur van het CDJA. 

DE LEDEN. 

- Paragraaf 3, 

artikel 8. 

-1, Elk lid heeft toegang tot de algemene ledenvergaderng. 

-2. Elk lid is gerechtigd aan de beraadslagingen deel te nemen, 
te stemmen, amendementen en moties in te dienen en voorstel-
len te doen. 

-3. Het voorgaande geldt met inachtneming van hetgeen in het huis- 
houdelijk reglement van het CDJA is bepaald. - 

artikel 9. - 

-1. Een lid kan worden geroyeerd door het algemeen bestuur van het 
CDJA op voordracht van het bestuur van kern. Een voorstel tot 
voordracht voor royement moet gemotiveerd en ondertekend bij 
het bestuur worden ingediend. 

-2. Het bestuur geeft het betrokken lid onmiddelijk schriftelijk 
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kennis van het ingediende voorstel, dan wel van het voor-
nemen van het bestuur een voordracht voor royement in te 
dienen. Het lid kan zich binnen vier weken na dagtekening 
van de kennisgeving schriftelijk bij het bestuur tegen  hat  
voorstel of het voornemen verweren. 

-3. Van een besluit van het bestuur tot het doen van een voor-
dracht voor royement wordt onmiddellijk aan het betrokken 
lid schriftelijke mededeling gedaan. 

ORGANEN VAN DE KERN. 

Paragraaf . 4. 

artikel 10. 

De organen van de kern zijn: 

-. de algemene ledenvergadering 

-2, het bestuur. 

.artikel 11. - 

-1. De kern komt ten minste eenmaal per jaar in algemene ledenver-
gadering bijeen. De algemene ledenvergadering is het hoogste 
orgaan van de kern. 

-2. Het bestuur draagt er zorg voor, dat de oproeping voor de al-
gemene ledenvergadering de leden tenminste veertien dagen 
voor de dag der vergadering heeft bereikt. 

-3. De algemene ledenvergaderingen worden voorts gehouden zo dik-
wijls het bestuur dit nodig oordeelt of tenminste vijf leden 
van het CDJA, woonachtig binnen het werkgebied van de kern, 
dit met opgaaf van redenen schriftelijk verzoeken. Het bestuur  
moat  binnen vier weken aan dit verzoek voldoen. Voldoet het 
bestuur niet aan dit verzoek, dan hebben deze leden het recht 
zelf een vergadering te beleggen. 

-4. Wanneer het bestuur nalatig blijft een algemene ledenvergade-
ring te beleggen, dan kan het provinciaal bestuur - behoudens 
het bepaalde in het derde lid - een vergadering uitschrijven. 

artikel 12. 

De algemene ledenvergadering bespreekt jaarlijks in elk geval: 

a) het jaarverslag van de secretaris; 

b) de jaarrekening over het voorafgaande jaar 

c) het verslag van de kascommissie; 

d) de begroting voor het komende jaar; 

a) de verkiezing van bestuursleden. 
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HET BESTUUR. 

Paragraaf 5. 

artikel 13. 

-1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie leden, waaronder een 
voorzitter,een secretaris en een penningmeester. 
De beiden laatste functies kunnen in een persoon verenigd zin. 
Aan het bestuur kunnen adviserende leden worden toegevoegd. 

-2. Leden van een gemeenteraad,deelgemeente- of wijkraad, gewest - 
raad of commissie als bedoeld in artikel 63 van de Gemeente-
wet kunnen geen stemhebbend lid van het bestuur zijn. 

-3. De leden van het bestuur worden gekozen voor een periode van 
een jaar. Zij zijn onmiddelijk herkiesbaar. 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. 

-4. De leden van het bestuur worden gekozen door de algemene leden-

vergadering. De artikelen 16 b/rn 18 zijn hierop van toepassing 

-5. De voorzitter van het bestuur wordt in funktie gekozen. Het be 
tuur verdeelt onderling de overige taken. 

artikel 14. 

-1. Het bestuur is belast met de- algemene leiding van de kern. Het 
bereidt de algemene ledenvergadering voor en voert de besluiten 
ervan uit. - 

-2. Het bestuur overweegt bij voortduring de politieke toestand en 
de toestand van het CDJA, zowel binnen het werkgebied van de 
kern als daarbuiten. 

-3. Bet bestuur dient terzake van de aan de kern opgedragen taken 
initiatieven te ontplooien, voorstellen te doen en besluiten 
te nemen. 

-4. Het bestuur vergadert tenminste zes maal per jaar. 

artikel 15. 

-1. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur, regelt de 
werkzaamheden binnen het bestuur en zorgt voor een juiste  uit-
voering van de genomen besluiten, voorzover niet aan anderen 
opgedragen, - 

-2. Dc  secretaris stelt in overleg met de voorzitter de agenda voor 
de vergaderingen op, convoceert deze en maakt het verslag 
ervan. Hij houdt de administratie bij van de onder de kern res-
sorterende leden, maakt het jaarverslag en bewaart het archief' 

-3. De penningmeester heeft het beheer over de gelden en is daar-  

voor verantwoordelijk. Regelmatig wordt door hem aan het bestuur  

en jaarlijks aan de algemene ledenvergadering rekening en ver-
antwoording afgelegd van het gevoerde beheer en verslag uitge-
bracht over de financiële toestand van de kern. Het gehele be-
stuur is verantwoordelijk voor het gevoerde financiële beleid. 
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STEMHINGEN EN VERKIEZINGEN.  

Zara  raaf 6 . 

116. 

1 De leden van het bestuur worden verkozen door de algemene le-
envergaderirg voor een termijn van één jaar en zijn onbeperkt 

herkiesbaar. 

2. Voor elke te vervullen plaats in het bestuur stelt het bestuur 
- 

één of twee kandidaten, nadat de leden in de gelegenheid zijn 
gesteld namen van mogelijke kandidaten onder de aandacht van 
bet bestuur te brengen. De voordracht van het bestuur moet 
uiterlijk zeven dagen voor de algemene ledenvergadering ter 
kennis van de leden zijn gebracht. 

_ 
Tot uiterlijk één dag voor de algemene ledenvergadering kunnen 
andere kandidaten schriftelijk bij het bestuur worden opgegeven, 
mits hierbij is aangegeven voor welke te vervullen  pleats  de 
kandidaatstelling wordt gedaan en deze kandidaatstelling door 
tenminste drie leden van de kern is ondertekend. 

De algemene ledenvergaderinq kiest uit de gestelde kandidaten 
overeenkomstig het in artikel 18 gestelde. 

kel16a 

-1 Indien de kern gerechtigd is één of meer leden te verkiezen in 
de CDJA-raad, geschiedt de verkiezing door de algemene leden-
vergadering, overeenkomstig het in artikel 16, tweede tot en 
met vierde lid, bepaalde. 

-2. De leden van de CDJA-raad worden voor één jaar gekozen. Zij zijn 
drie keer herkiesbaar. De verkiezing vindt plaats uiterlijk 30 
juni, behoudens bij tussentijdse vacaturevervulling. 

artikel 17. 
-1. Ieder lid heeft een stem. 

-2 De leden kunnen hun stemrecht uitsluitend in persoon uitoefenen; 
de leden kunnen een ander lid machtigen hun overige vergadér- 

- 

rechten uit te oefenen, met inachtneming van de hieromtrent in 
het huishoudelijk reglement gestelde regels. 

-3. Bij een schriftelijke stemming worden voor het bepalen van het 
aantal uitgebrachte stemmen de blanco en ongeldig verklaarde 
stemmen niet meegeteld. 

artikel 18. 
-i. Over personen wordt schriftelijk gestemd, behalve in geval van 

enkelvoudige kandidaatstelling. In het laatste geval wordt de 
kandidaat geacht verkozen te zijn, tenzij één lid om een schrifte-
lijk stemming verzoekt. 

-2. Om te worden verkozen is een volstrekte meerderheid van de uit-
gebrachte stemmen vereist. Behaalt'geen der kandidaten de vol-
strekte meerderheid, dan vindt een tweede stemming plaats over 
alle kandidaten, 

-3. Heeft ook dan geen der kandidaten de volstrekte meerderheid 
behaald,dan vindt een derde stemming plaats tussen de twee 
kandidaten met bet hoogste aantal stemmen. 
Hebben evenwel bij de tweede vrije stemming personen eeh ge-
lijk aantal stemmen op zich verenigd, dan wordt de jongste 
in jaren toegelaten tot de derde stemming. 

4. Staken bij de derde stemming de stemmen, dan wordt de jongste 
in jaren geacht te zijn verkozen. 
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artikel 19. 

-1. 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 een schriftelijke stem-
ming verlangt. 
Bij staken van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. 

-2. Besluitan worden genomen met de volstrekte meerderheid van de uitge-
brachte geldige stemmen. 

FINANCIEN 

Paragraaf 7 

artikel 20. 

De geldmiddelen van de kern bestaan uit: 
a) een van het CDJA te ontvangen deel van de contributie van 

de onder de kern ressorterende leden; - 

b) bijdragen van de afdelingsbesturen dan wel kringbesturen 
van het CDA; 

c) giften; 

d) andere baten. - 

artikel 21. 

Voor zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het algemeen 
bestuur door het bestuur van de kern aangegane verplichtingen is 
het CDJA niet aansprakelijk. - 

artikel 22 

Het boekjaar van de kern loopt van 1 januari tot en met 31 december. - 

artikel 23. - - 

De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks een kascommissie 
bestaande uit minstens twee personen,lid zijnde van de kern en 
buiten het bestuur, die tot taak heeft de boeken van de penningmees-
ter te controleren en verslag uit te brengen aan de algemene leden-
vergadering. 
Goedkeuring van de jaarrekening strekt de penningmeester tot décharge 
van het door hem gevoerde beheer en het bestuur van  hat  gevoerde 
financiële beleid. 

FP.ACTIEBEGELEIDINGSGROEPEN. 

Paragraaf 8. 

artikel 24. 

De plaatselijke/regionale fractiebegeleidingsgroepen worden ingesteld  
an  ontbonden door het bestuur. Zij dienen voor tenminste de helft 
te bestaan uit leden van het CDJA. 

artikel 25. 

De fractiebegeleidingsgroepen er andere commissies kunnen aan daar-
toe bevoegde organen verzoeken in verklaringen de door hen ingenomen 
standpunten te uiten. Zij zijn zelf niet bevoegd tot het openlijk 
doen van uitspraken. 
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VERHOUDING TOT HET CDA. 

aaf 9. 

artike. 

Wanneer vanwege een verband van het CDA vertegenwoordigers van de 
kern in een van de organen van het CDA worden benoemd, geschiedt de 
benoeming met inachtneming van het daaromtrent in het huishoudelijk 
reglement bepaalde, voor zover het bestuursorganen van het CDA be-
treft door de algemene ledenvergadering en voor zover het commissies 
van het CDA betreft door het bestuur. In het eerste geval zijn de 
artikelen 16 t/m 18 van toepassing. 

ONTBINDING. 

paragraaf 10. 

artikel 27. 

-i. Behoudens het bepaalde in artikel 7-van dit reglement vindt 
ontbinding van de kern plaats bij besluit van de algemene 
ledenvergadering, dan wel bij besluit van het algemeen bestuur 
van het CDJA. Het besluit van de algemene ledenvergadering 
behoeft de goedkeuring van het provinciaal bestuur, tegen 
welks besluit beroep bij het algemeen bestuur van het CDJA 
openstaat. 

-2. In geval van ontbinding wijst de algemene ledenvergadering dan 
wel het algemeen bestuur-de bestemming aan van de eigendommen 
van de kern, met die verstande dat zij zo enigszins mogelijk 
worden aangewend ten bate van het doel, waarvoor zij zijn ver- 

- kregen. Het bepaalde in het voorgaande lid is van overeenkom-
stige toepassing. 

-3. In het geval van splitsing van een kern als bedoeld in artikel 
7 treft het provinciaal bestuur een voorziening terzake van de 
eigendommen van de kern. 

SLOTBEPALINGEN 

Paragraaf 11. 

artikel 28. 

Wijzigingen in dit reglement behoeven de goedkeuring van het 
provinciaal bestuur. Tegen een besluit tot weigering van de goed-
keuring staat beroep open op het algemeen bestuur van het CDJA. 

artikel 29 

Dit reglement, alsmede wijzigingen daarin, treedt in werking op 
het tijdstip van goedkeuring door het provinciaal bestuur. 



-90- 

INHOUDSOPGAVE 

TEN GELEIDE 1 

STATUTEN 2 

HUISHOUDELIJK RGEL11ENT 32 

BELEIDSLIJNEN ONVERENIGBAARHEID VAN FUNCTIES 53 

REGLEMENT VN ORDE VAN DE RAAD 61 

REDACTIESTATUUT 71 

MODELREGLEMENT VOOR PROVINCIALE AFDELINGEN 73 

MODELREGLEMENT VOOR PLAATSELIJKE EN REIONALE KERNEN 83 

INHOUDSOPGAVE 90 

J 




	Scan-201006141019.pdf
	Page 1
	Page 2

	Scan-201006142259.pdf
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91




