
Verslagen 

en beschrijvingsbriefbijzondere huishoudelijke partijraadsvergadering 1965 



V erslagen I 962- I 964 

en beschrijvingsbrief 

bijzondere huishoudelijke partijraadsvergadering 1965 

Amsterdam, Tesselschadestraat 3 I. Partij van den Arbeid 



Inhoud 

7 Inleiding 

18 wer~meenscha.ppen 

Organisatorisch verslag van het partijbestuur 
13 Aantal afdelingen 
13 Ledental (zile ook 15 en 16) 
14 Secretariaa.t 
14 Congressen 
17 Partijraad 
17 Bijzondere huishoudelijke partijraad 
17 Kade~rming en scholing 
18 Werkgemeenschappen 
26 N.V. De Arbeiderspers 
26 Periodieken 
27 Brochures 
27 Commissiewerk 
30 Radio- en t.v.-uitzendingen 
31 Verhouding tot andere organisaties 
31 Vrouwenbond 
35 Dr. Wia.rdi Beekman Stichting 
38 Federatie van Jongerengroepen van de Partij van de Arbeid 
40 Slotwoord 

Financiële verslagen 
45 Periode 1 oktober 1962-30 september 1963 

Beschrijvingsbrief 
67 Voorstellen en amendementen. 



Inleiding 

De verslagperiode van 1 oktober 1962 tot en met 30 september 1964 wordt gekenmerkt 
door veelzijdige activiteiten. Het congres 1963 deed een belangrijke uitspraak ten aan
zien van het vraagstuk van oorlog en vrede, de publikatie van de studie over 'de kwali
teit van het bestaan' gaf richtlijnen voor een toekomstig beleid. Ondanks de minder 
gunstige uitslag der verkiezingen voor de Tweede Kamer bleek de ledenwinactie die 
in het seizoen 1963/64 werd gevoerd een succes, ruim 11.500 nieuwe leden werden 
ingeschreven. 

Centrale fakkeldragersdagen vonden in deze periode niet plaats, wel werden de dis
cussieclubs van materiaal voorzien, de antwoorden op concrete vragen werden door 
het secretariaat gerubriceerd en in rapporten samengebracht. 

In de verslagperiode werd begonnen met het concretiseren van nieuwe denkbeelden 
omtrent de organisatievorm en de wijze van optreden naar buiten van de partij. 

In het najaar van 1963 werd een door de voorzitter en de algemeen secretaris op
gestelde 22 punten bevattende nota aan het partijbestuur voorgelegd. Over een aantal 
punten is intussen door het partijbesuur een besluit genomen, andere voorstellen zijn 
in voorbereiding. 

De achtergronden van de nieuwe opzet zijn vervat in een door de algemeen secretaris 
geschreven brochure: 'De Partij van Morgen', en waren onderwerp van bespreking in 
een vijftal regionale kadervergaderingen. 

Het congres 1963 stelde het program op dat als uitgangspunt diende bij de actie voor 
de verkiezingen voor de Staten-Generaal. De verkiezingsuitslag bracht een ernstige 
teleurstelling, in de Tweede Kamer moesten vijf zetels worden prijsgegeven. Daar
tegenover won onze partij bij de verkiezing van de Eerste Kamer 2 zetels. 

De kaderscholing werd intensief voortgezet, aan de wederom ·te Kortehemmen, 
Bennekom, Bentveld en Breda gehouden cursussen wem in het seizoen 1962/63 door 
121, in het seizoen 1963/64 door 124 partijgenoten deelgenomen. 

De radio- en TV-uitzendingen werden in de verslagperiode voortgezet, waarbij 
nieuwe vormen werden ontwikkeld. Overleg met de betrokken instanties leidde er toe 
dat de zendtijd der politieke partijen bij toerbeurt over beide zenders wordt uitge
zonden. 

Ook in de achter ons liggende periode ontvielen ons door overlijden weer vele trouwe 
partijgenoten. Wij zullen met eerbied hun nagedachtenis in ere houden en niet ver
geten wat zij voor onze gemeenschappelijke idealen hebben betekend. 
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Agenda 

Bijzondere huishoudelijke partijraadsvergadering op zaterdag 24 april 1965 in de 
congreszaal van Krasnapolsky, Dam te Amsterdam. 

Aanvang 10.30 uur 's morgens. Sluiting circa 5 uur 's middags. 

1. Opening door de partijvoorzitter. 

2. Benoeming notulencommissie. 

3. Jaarverslagen over de periode 1 oktober 1962-30 september 1964 met de daarbij 
behorende voorstellen. 

4. Huishoudelijk reglement. 

5. Reglement kandidaatstelling. 

6. Regeling kandidaatstelling gemeenteraden. 

7. Huishoudelijk reglement FJG. 

8. Behandeling en afdoening van de voorstellen en amendementen, niet behandeld 
bij andere agendapunten. 

9. Vaststelling Werkschema 1965-1967. 

10. Vaststelling van de begroting voor de periode 1 oktober 1965-30 september 1967. 

11. Benoeming van accountant. 

12. Sluiting. 
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Organisatorisch verslag van 

het partijbestuur 





Organisatorisch verslag 

AANTAL AFDELINGEN 

Tabel I geeft een overzicht van het verloop van het aantal afdelingen in de geweste
lijke- en stedelijke federaties gedurende de versla.gperiode. 

Ook thans onderging het aantal afdelingen- meestal door samenvoeging met an
dere afdelingen- enige teruggang. 

Tabel1 Aantal afdelingen 
------

Toe- of 
Gewesten 1962 1963 1964 afname 

30/9 31/12 31!3 30/6 30/9 31/12 31/3 30/6 30/9 '62-'64 
----------·- ----

Friesland . . . .. .. . . .. . 135 135 135 135 134 132 132 132 131 -4 
Groningen ........... 78 77 77 77 77 77 77 76 76 -2 
Drente ............... 65 65 65 66 65 65 66 66 66 +1 
overijsel ............. 68 68 68 68 68 68 69 69 69 +1 
Gelderland ...... '' .. 106 105 104 104 104 103 104 103 104 -2 
Utrecht .............. 49 49 49 49 49 49 48 48 47 -2 
N.-Holland-Noord 81 81 80 79 78 78 79 80 79 -2 
N.-Holland-Zuid ... 35 35 35 34 35 35 35 35 35 -0 
Zuid-Holland ........ 138 138 138 138 138 138 138 138 137 -1 
Zeeland ......... 52 53 52 53 52 48 48 50 48 -4 
Noord-Brabant 41 43 44 43 43 41 39 40 39 -2 
Limburg . . . . . . . . ' . . . . 21 21 21 21 21 21 19 19 19 -2 
Amsterdam .. .. .. .. .. 16 16 16 17 17 16 16 16 16 -0 
Rotterdam .... 20 21 21 21 21 21 21 21 21 +1 
Den Haag ........ 19 19 19 19 19 19 19 19 19 -0 

Totaal . . . . . . . . . . 924 926 924 924 921 911 910 912 906 -18 

HET LEDENTAL 

Na de aanvankelijke kleine toename van het ledental in het begin van het boekjaar 
1962/63 volgde wederom een lichte teruggang, resulterende in een netto verlies van 
808 leden = 0,6 pct. Gedurende het boekjaar 1963/64 manifesteerde zich een duide-
lijke verbetering, tengevolge waarvan het jaar kOl'i worden afgesloten met een netto 
winst van 3859 leden = 2,8 pct. 

De tabellen op de pagina's 14 en 15 geven een overzicht van die ledentallen geduren-
de d~ verslagperiode. 
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,_. Groningen 9330 9215 394 241 635 268 360 20 3 99 750 6165 3050 -- 115 --1,2 
"" Drente 6502 6675 579 96 675 122 314 8 1 57 502 5005 1670 + 173 + 2,7 

Overijsel 10167 10048 464 95 559 163 391 1 9 114 678 6979 3069 -- 119 --1,2 
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Limburg 1657 1652 71 19 90 26 69 5 2 20 122 1060 565 -- 32 --1,9 
Amsterdam 11857 11887 709 396 1105 475 438 21 3 138 1075 6841 5046 + 30 + 0,3 
Rotterdam 9955 9872 823 429 1252 621 538 30 2 144 1335 5858 4014 -- 83 --0,8 
DenHaag 9188 9015 62·1 196 817 256 605 37 -- 92 990 5184 3831 -- 173 -1,9 

Totaal 139375 138567 7814 3310 11124 4119 6045 222 40 1506 11932 89465 49102 -- 808 -0,6 



Ledental1963--1964 
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Friesland 12007 ·1259& 1246 195 1441 287 387 1 -- 175 850 8338 4260 + 591 +4,9 
Groningen 9215 9430 680 223 903 283 282 12 1 110 688 6248 3182 + 215 +2,3 
Drente 6675 7246 1023 123 1146 178 308 22 -- 67 575 5424 1822 + 571 +8,6 
Overijsel 10048 10167 686 .... 85 771 212 315 27 21 77 652 7067 3100 + 119 + 1,2 

c.n Gelderland 14278 -14915 1632 209 1841 259 762 21 -- 162 1204 10214 4701 + 637 +4,5 
Utrecht 7993 8208 852 176 1028 235 468 7 -- 103 813 5212 2996 + 215 +2,7 
N.-Holl.-Nd. 9412 9523 629 128 757 158 364 -- 4 120 646 5847 3676 + 111 + 1,2 
N.-Holl.-Zd. 10628 10706 688 160 848 208 429 2 -- 131 770 6463 4243 + 78 +0,7 
Zd.-Holland 19320 19650 1520 335 1855 344 976 19 -- 186 1525 12998 6652 + 330 + 1,7 
Zeeland 3639 3695 288 33 321 46 189 4 -- 26 265 2511 1184 + 56 + 1,5 
Nd.-Brabant 2953 3082 471 72 543 94 280 11 3 26 414 2106 976 + 129 +4,4 
Limburg 1625 1712 249 17 266 22 140 3 -- 14 179 1108 604 + 87 +5,4 
Amsterdam 11887 12289 1436 655 2091 763 728 61 -- 137 1689 7036 5253 + 402 +3,4 
Rotterdam 9872 10018 1019 227 1246 352 595 52 2 99 1100 5930 4088 + 146 + 1,5 
DenHaag 9015 9187 923 213 1136 309 516 17 -- 122 964 5262 3925 + 172 + 1,9 

Totaal 138567 142426 13342 2851 16193 3750 6739 259 31 1555 12334 91764 50662 +3859 +2,8 



SECRETARIAAT 

De verkiezingen voor beide Kamers der Staten-Generaal vonden in deze verslagperiode 
plaats. Het secretariaat verzorgde als steeds het schriftelijk materiaal, de affiches en 
drie huis-aan-huisverspreidingen, waarvan als laatste de krant 'Kiezen en Delen'. En
kele bijzondere reclamemiddelen als: zakjes suiker en boekjes lucifers zijn in het alge
meen wel gewaardeerd. Max de Haas vervaardigde een drietal TV -films, waarin ons 
program voor de komende jaren was verwerkt. Dit was ook het geval met de door 
Dr. Wiardi Beekman Stichting opgestelde publikatie over 'De kwaliteit van het be
staan'. 

De colportagekrant 'Mijnheer Vondeling, wat moet ik nou?' bereikte de geschatte 
oplage. 

Onder leiding van dr. W. Drees werd een inzameling gehouden, in het bijzonder ge
richt op geestverwanten. De opbrengst overtrof de verwachtingen. 

De bezoldigde secretaris van de stedelijke federatie Amsterdam, pg. Boetje, trad 
in gemeentedienst, zijn plaats werd niet opnieuw bezet. Als typografisch medewerker 
werd pg. G. Peters vervangen door pge U. de Tex, terwijl bij het afsluiten van dit ver
slag pg. P. Knollema definitief als jongerensecretaris werd aangewezen. Pg. W. van 
Deelen kwam het secretariaat als assistent-bestuurder versterken, hem werd in het 
bijzonder de verzorging van het scholingswerk toevertrouwd. De leiding van de biblio
theek kwam in handen van pg. J. Martens, terwijl pg. P. Dankert als assistent van 
de internationaal secretaris werd aangesteld. Pg. dr. C. de Galan werd benoemd tot 
directeur van de Dr. Wiardi Beekman Stichting, terwijl pg. R. de Rooi als vaste mede
werker in dienst trad. Een ernstig verlies was het overlijden van pge. Hetty Foelkel, in 
het voorjaar van 1964; vanaf maart 1946 heeft zij de verschillende algemeen-secretaris
sen als secretaresse terzijde gestaan. 

Het in de vergaderzaal van het secretariaat staande borstbeeld van Koos Varrink 
werd overgedragen aan het Nivon en zal een plaats krijgen in het Koos Varrinkhuis 
te Lage Vuursche. 

CONGRESSEN 

Het negende partijcongres werd op 18 en 19 januari 1963 te Den Haag gehouden. De 
belangrijkste agendapunten waren de behandeling van het rapport 'In dienst van de 
vrede', uitgebracht door een door het partijbestuur ingestelde commissie. Pg. Ruygers 
leidde de besprekingen in en stelde het standpunt van de meerderheid der commisssie, 
pg. Koopman verdedigde de mening van de minderheid. Pg. Den Uyl gaf een toelich
ting op de nieuwe studie van de Dr. Wiardi Beekman Stichting: 'Om de kwaliteit van 
het bestaan', het ontwerp verkiezingsmanifest 1963 werd door pg. suurhoff ingeleid, 
terwijl pg. Vondeling als fractievoorzitter, voor de eerste maal in een grote rede het 
perspectief voor de komende periode schetste. 

Een buitengewoon congres vond plaats op 16 november 1963 te Utrecht. In deze 
demonstratieve bijeenkomst waarin de prijsstijgingen, de inkomsten- en bezitsver
houdingen, alsmede de woningnood aan de hand van inleidingen uitvoerig werden 
besproken, werd scherp stelling genomen tegen het tekortschieten van het regerings
beleid. 
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PARTIJRAAD 

De partijraad kwam in de verslagperiode vijf maal bijeen. 
Op 13 oktober 1962 werd de jaarrekening over de periode oktober 1960 tot oktober 

1962 goedgekeurd, evenals de begroting over het boekjaar 1962/63. Pg. Meester lichtte 
het schema voor de verkiezingsactie 1963 toe. Vervolgens hield de fractievoorzitter 
pg. Vondeling een beschouwing over de wenselijke samenstelling van de fractie in de 
komende periode. Besloten werd bij de Tweede-Kamerverkiezingen met zes lijsten 
(drie lijstaanvoerders> uit te komen. Ten slotte gaf pg. Vondeling een terugblik op de 
algemene beschouwingen in de Tweede Kamer. 

Op 5 januari 1963 kwam de partijraad bijeen voor de vaststelling van de groslijsten 
voor de verkiezing 1963 van de Tweede Kamer. 

Op 18 maart 1963 stelde de partijraad de groslijsten vast voor de verkiezing 1963 van 
de Eerste Kamer. 

Op 28 juni 1963 gaf pg. Vondeling de partijraad uitvoerige informatie over de stand 
van zaken met betrekking tot de kabinetsformatie. 

Op 21 september 1963 kwam de partijraad bijeen ter bespreking van de wijze waarop 
de als oppositiepartij te voeren politiek het best tot gelding kon komen. De voorzitter 
van de Tweede-Kamerfractie leidde de besprekingen in. 

BIJZONDERE HUISHOUDELIJKE PARTIJRAAD 

De bijzondere huishoudelijke partijraad kwam in de verslagperiode drie maal bijeen. 
Van de op 20 april 1963 gehouden vergadering en de vervolgvergadering op 18 mei 

d.a.v. is een afzonderlijk verslag verschenen. 
Op 11 januari 1964 keurde de bijzondere huishoudelijke partijraad een tijdelijke wijzi

ging van het percentage contributieafdracht van de afdelingen aan de partijkas goed, 
alsmede een wijziging van het contributieaandeel van de stedelijke- en gewestelijke 
federaties. In deze vergadering hielden de pgn. Van der Stoel en Buiter inleidingen 
over de ontwikkelingen binnen de EEG en over de Atlantische samenwerking. 

KADERVORMING EN -SCHOLING 

Het bestuur van het Scholingsinstituut van de partij werd op 30 september 1964 ge
vormd door de partijgenoten: J. J. A. Berger, voorzitter, E. Meester, secretaris, dr. A. 
van Biemen, mej. N. Blaak, ds. Sj. Bijleveld, W. J. van Deelen, dr. C. de Galan, F. J. A. 
van Maanen, mr. dr. A. A. van Rhijn, G. J. N.M. Ruijgers, dr. G. Stellinga, mr. M. van 
der Stoel, ir. A. Vondeling en drs. J. J. Voogd. 

Het Scholingsinstituut organiseerde in ieder van de verslagjaren de kaderscholing 
in vier conferentie-oorden. 

In ieder conferentie-oord werden 8 tweedaagse bijeenkomsten gehouden, met elk 
in totaal24 lestijden, variërend van 2~ tot 3~ uur. Onderricht wordt gegeven in econo
mie, staatsinrichting, internationale politiek en politieke stromingen. De cursisten 
variëren in leeftijd van 18 tot 45 jaar. 

In het verslagjaar 1962/1963 namen 121 cursisten aan deze kaderscholing deel. 
In het verslagjaar 1963/1964 was dit aantal 124. 
In beide jaren werd een cursus voor eerste-jaars deelnemers gegeven. 
Voor de in het seizoen 1964/1965 te houden vervolgcursus hebben zich hiervan in 

totaal 137 cursisten aangemeld. 
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In het verslagjaar 1962/1963 werden de lessen gegeven door de partijgenoten: 
Economie: W. C. F. Bussink, C. Egas, H.M. Stolte, H. Peschar. 
Staatsinrichting: drs. H.M. Franssen, drs. J. M. van Stralen, mr. F. J. Kranenburg 

en dr. M. Troostwijk. 
Internationale politiek: dr. L. de Jong, mr. M. van der Stoel, prof. dr. I. Bamkalden 

en W. Wierda. 
Politieke stromingen: J. J. A. Berger, prof. dr. L. M. de Rijk, ds. L. M. Ruitenberg 

en drs. J. J. Voogd. 
In het verslagjaar 1963/1964 werden de lessen gegeven door de partijgenoten: 
Economie: drs, J. Koopman jr., prof. dr. w. J. van de Woestijne, drs. H. Claus en 

c. Egas. 
Staatsinrichting: drs. H.M. Franssen, drs. J. M. van Stralen, mr. N.H. C. van Tuijl 

van Seroaskerken en dr. M. Troostwijk. 
Internationale politiek: mr. M. van der Stoel, P. Dankert, drs. R. Cohen en W. 

Wierda. 
Politieke stromingen: J. J. A. Berger, prof. dr. L. M. de Rijk, ds. L. M. Ruitenberg en 

F. J. A. van Maanen. 
Als cursusleiders traden op: mej. N. Blaak, dr. A. van Biemen, ds. Sj. Bijlevelden 

F. J. A. van Maanen. 
In het verslagjaar 1963/1964 werd de kaderscholing gevolgd door: 

10 huisvrouwen 
58 vaklieden-handarbeiders 
23 administratieve beroepen 
14 ambtenaren (rijk, provincie, gemeente, enz.) 
7 leerkrachten 
4 studenten 
8 diverse beroepen (zoals tandarts, militair, maatschappelijk werker) 
Van de 124 deelnemers hadden 68 lager onderwijs genoten, 53 middelbaar onderwijs 

en 3 hoger onderwijs. 
In de leeftijdsgroep tot 25 jaar waren 28 deelnemers 
In de leeftijdsgroep van 25-30 jaar waren 33 deelnemers 
In de leeftijdsgroep van 3ü-35 jaar waren 29 deelnemers 
In de leeftijdsgroep van 35-40 jaar waren 21 deelnemers 
In de leeftijdsgroep van 40-45 jaar waren 13 deelnemers 
De leeftijdsgrens voor deze scholing is 45 jaar. 

In het verslagjaar 1963/1964 werd in enkele gewesten een proef genomen met func
tionele kadervorming. Deze proef heeft zeer goede resultaten afgeworpen, zowel wat 
de behandelde onderwerpen als wat de deelneming betreft. 

De volgende onderwerpen werden behandeld: Contact tussen bestuurders en leden; 
De werking van de democratie in de partij; De partij en de socialistische internatio
nale; De betekenis van de studie; Om de kwaliteit van het bestaan; Het omroepbestel. 

In de federatie Rotterdam namen gemiddeld 70 functionarissen aan de kadervorming 
deel, in Den Haag gemiddeld 70, in Noord-Holland-Zuid gemiddeld 50 en in Groningen 
gemiddeld 90. 

In het nieuwe verslagjaar wordt deze kadervorming voortgezet. 

WERKGEMEENSCHAPPEN 

Humanistische Werkgemeenschap 

Bestuur. Aan het einde van de verslagperiode bestaat het hoofdbestuur uit de vol-
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gende partijgenoten: mr. H. B. Engelsman, voorzitter; N. Hesseler, 2de voorzitter; 
H. van Woudenberg, secretaris; mej. R. ter Heege, 2de secretaresse; drs. J. Zwakhals, 
penningmeester; M. W. Engers, drs. Th. J. Hogendorp, drs. J. Koopman jr., E. Meester, 
W. Mensink, dr. P. K. van Meurs, mej. A. B. Pomper, dr. J. P. van Praag, C. de Vries. 

Tevens maakt deel van het bestuur uit K. Timmerman, die redacteur van het maand
blad van de HWG, 'Vernieuwing', is. 

Als buitengewoon lid van het hoofdbestuur is op de jaarvergadering van 2 novem
ber 1963 de toen aftredende voorzitter dr. G. Steilinga benoemd. Zijn buitengewone 
verdiensten voor de werkgemeenschap leidden tot een voorstel op genoemde jaarver
gadering, dat met algemene stemmen werd aangenomen. 

Mutaties. De vacatures J. Engels, A. R. Vermeer, M. G. Warffemius werden op de 
jaarvergadering van 17 november 1962 ingenomen door mej. A.B. Pomper, N. Hesseler 
en drs. Th. J. Hogendorp. 

De vacature-mevr. M. v. d. Bergh-v. d. Meer werd ingenomen door drs. J. Koop
man jr. 

Ook het aftreden van de voorzitter dr. G. Stellinga, wiens plaats werd ingenomen 
door mr. H. B. Engelsman, leverde een vacature in het bestuur. In deze plaats werd 
C. de Vries gekozen. 

Drs. J. Koopman jr. en C. de Vries namen hun plaatsen in op de jaarvergadering van 
2 november 1963. 

Inmiddels is weer een vacature ontstaan door het bedanken van H. J. Jansen. In 
verband met gezondheidsredenen moest hij zijn bestuursfunctie neerleggen. 

De afgetreden bestuursleden wordt dank gebracht voor het werk dat zij voor de 
HWGdeden. 

Bestuursbijeenkomsten. Op de vergaderingen van het hoofdbestuur komen n_aast de 
organisatorische zaken ook regelmatig andere onderwerpen aan de orde. Actuele vraag
stukken of vraagstukken waarover men graag eens een oordeel vanuit de humanistische 
werkgemeenschap wil vernemen, worden dan na een korte inleiding ter discussie ge
steld. 

Zo zijn in deze verslagperiode o.a. aan de orde geweest: het radio- en TV-bestel; 
Spanje en de EEG; humanistische geestelijke verzorging in het leger; de anti-verzui
lingspolitiek; het openbaar en daarmee gelijk te stellen onderwijs. 

Het bestuur vergaderde negen maal. 

Contact met andere werkgemeenschappen. De vraagstukken rondom het radio- en 
TV-bestel waren aanleiding om gezamenlijk met de besturen van de PCWG en de 
KWG een tweetal vergaderingen te houden om over deze zaken van gedachten te 
wisselen. 

Op 14 februari 1963 zette Jan de Troye van de VARA zijn denkbeelden over dit pro
bleem uiteen. Aangezien ook de behoefte werd gevoeld om van het standpunt van de 
VPRO kennis te nemen, hield dr. J. A. de Koning, directeur van de VPRO, op 11 no
vember 1963 een inleiding over dit vraagstuk voor de gezamenlijke hoofdbesturen. 

Jaarvergaderingen. Na de afhandeling van de huishoudelijke zaken op de jaarver
gadering op 17 november 1962 hield dr. A. Vondeling een inleiding over 'Humanisme en 
politiek', waarin hij tot uiting bracht, dat het humanisme de laatste tijd in vele kringen 
aan erkenning wint. Dat men met name in de kring van de KVP begrip krijgt voor 
het humanisme, zal ongetwijfeld mede door de arbeid van de Katholieke Werkgemeen
schap in de Partij van de Arbeid komen. 

19 



De jaarvergadering van 2 november 1963 stond voor de laatste maal onder leiding 
van voorzitter dr. G. Stellinga. Tot zijn opvolger werd gekozen mr. H. B. Engelsman. 
De nieuwe voorzitter roemde de grote bekwaamheid en de rustige wijze waarop dr. Stei
linga de HWG in de zeven jaren van zijn voorzitterschap had geleid. 

Met algemene stemmen werd hij tot buitengewoon lid van het hoofdbestuur be
noemd. 

Na nog een aantal huishoudelijke zaken te hebben behandeld, werd deze vergade
ring verder besteed aan het onderwerp 'Het openbaar en daarmee gelijk te stellen 
onderwijs'. 

Prof. dr. J. C. Brandt Corstius hield een inleiding over dit onderwerp, waarna een 
uitvoerige gedachtenwisseling volgde. 

'Vernieuwing'. De redactie van ons maandblad 'Vernieuwing' bleef in de verslag
periode in handen van K. Timmerman. Naast de artikelen van de redacteur troffen 
we regelmatig artikelen aan van o.a. Meijer de Vries, Henri Sandberg, Anne Vermeer 
en Theo Hogendorp. 

De redactieraad werd gevormd door W. Mensink (voorzitter), mej. A. B. Pomper 
<secretaresse), N. Hesseler en drs. Th. J. Hogendorp. Mej. A. B. Pomper was tevens 
redactie-secretaresse. 

In de verkiezingsactie 1963 kwam een speciaal verkiezingsnummer van 'Vernieuwing' 
als colportagenummer uit. 

Het aantal abonnees op 'Vernieuwing' bleef in stijgende lijn. Toezending van proef
exemplaren aan nieuwe leden, die opgaven belangstelling te hebben voor de HWG, 
leverde in vele gevallen een abonnement op. Vooral in de afdeling Amsterdam had 
dit een vrij groot succes. 

De HWG in de ether. In de verslagperiode kwam er een wijziging met betrekking 
tot de radio-uitzendingen van de werkgemeenschappen, hetgeen echter niet betekende 
dat het geluid van de werkgemeenschappen uit de ether verdween. 

De V ARA stelde per seizoen drie maal de microfoon voor iedere werkgemeenschap 
ter beschikking. 

De uitzendingen voor de HWG vonden plaats op 17 oktober 1962 <mevr. D. Heroma
Meilink); 9 januari 1963 (dr. G. Stellinga); 10 april 1963 (dr. G. Stellinga); 2 novem
ber 1963 (dr. G. Stellinga); 25 januari 1964 <mr. H. B. Engelsman) en 2 mei 1964 (mr. 
H. B. Engelsman). 

Op 12 december 1962 vond er een gemeenschappelijke uitzending plaats van de drie 
werkgemeenschappen over het onderwerp: 'De positie van het openbaar onderwijs in 
de mammoetwet". Aan deze uitzending werd medewerking verleend door dr. J. G. H. 
Tans <KWG), dr. W. H. Vermoaten <PCWG) en drs. A. R. Vermeer <HWG). 

Contacten en vertegenwoordigingen. Namens de HWG werden door een of meer 
leden van het hoofdbestuur o.a. bijgewoond: het partijcongres 1963; het congres van 
de Vrouwenbond 1963; jaarvergaderingen van PCWG en KWG; het congres van het 
Humanistisch Verbond, jaarvergadering van Humanitas en een aantal andere min of 
meer officiële bijeenkomsten e.d. 

In de partijraad hebben voor de HWG zitting H. van Woudenberg en drs. J. Zwak
hals. 

Ook bestaat er contact met het Humanistisch Centrum Mens en Wereld. Dat con
tact werd in de afgelopen periode door mej. R. ter Heege verzorgd. 

Afdelingen en correspondentschappen. In het aantal afdelingen en correspondent
schappen kwam geen wijziging. Het aantal bleef gehandhaafd op 43. 
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Katholieke Werkgemeenschap 
De weerstanden tegen het socialisme in katholieke kring zijn van gevoelsmatige en 
niet meer van principiële aard. Men zou kunnen zeggen, dat paus Johannes XXIII 
in zijn encycliek Mater et Magistra de laatste principiële bezwaren tegen het socialisme 
heeft opgeruimd. Wil dat zeggen, dat niets meer de massale toenadering tussen katho
lieken en de Partij van de Arbeid in de weg staat? Dat zou een al te optimistische 
conclusie zijn. Het is er mee als met huwelijkskansen. Het meisje kan onberispelijk zijn 
en toch de jongen niet aantrekken. Er moet nog iets bijkomen van een fysieke aan
trekkingskracht, dat het meisje zo nodig moet stimuleren door kleding, gebaar en 
make-up. Op de een of andere wijze ontbreekt het de Partij van de Arbeid onder de 
katholieken aan voldoende politiek appeal, wat maar ten dele verklaard wordt door 
de niet opvallend grote politieke belangstelling in katholieke kring. 

Om de ietwat gewaagde beeldspraak van daarnet nog even te rekken: katholiek 
Nederland is rijp voor een verstandshuwelijk met de Partij van de Arbeid, maar het 
gevoel is er nog niet bij betrokken. Dat verstand en gevoel hier en daar botsen, zou 
opgemaakt kunnen worden uit de belangstelling voor een nieuw partijstelsel bij som
mige katholieken die, politiek gezien, eigenlijk socialistisch denken. 

Hoe moeilijk het is een toenadering in de geveelssfeer te bereiken blijkt bij het door
trekken van de gebruikte beeldspraak. Bovendien heeft ook het meisje haar hebbelijk
heden en zijn kleding en make-up slechts hulp- maar geen tovermiddelen. 

Om nog even het gebruikte beeld te voltooien; de huwelijksbeletselen zijn wegge
nomen, maar de vrijage moet nog beginnen. 

De doorbraak-katholieken hebben de eerste fase voltooid van een ontwikkeling, die 
van groot belang is voor de partij en het land en die duidelijk soortgelijke ontwikke
lingen elders in Europa heeft beïnvloed. De zogenaamde kwantitatieve doorbraak moet 
op een breder front plaatsvinden dan de voltooide principiële doorbraak. Het is een 
zaak, die meer dan voorheen de gehele partij aangaat. Het is vooral een kwestie van 
praktische politiek, van presentatie en ook van present zijn van katholieke politici in 
de Partij van de Arbeid. Ons werk in de verslagperiode is in toenemende mate door 
deze ontwikkeling gekenmerkt. 

Beraad algemeen bestuur. Het algemeen bestuur heeft in de verslagperiode uitgebreid 
van gedachten gewisseld over: 

Verkiezingspropaganda onder katholieken 
Overheidssteun aan missie en zending 
Het radio- en TV-bestel 
Politiek en ethiek 
Het periodiekenbeleid van de partij en de KWG 
Hernieuwde bezinning op de doorbràak 
PCWG-rapport over de taak van de werkgemeenschap 
Kwestie-Irene. 

Jaarvergadering 1963. Werd op 9 februari in Den Haag gehouden. Na de gebruikelijke 
bespreking van organisatorische zaken hield de hoofdredacteur van Het Vrije Volk, 
dr. Th. van Veen, een inleiding over 'Het beleid van onze regering tegen de achter
grond van haar christelijk-sociaal program'. 

Zomerconferentie 1963. Werd te Oasterbeek gehouden op 13, 14 en 15 september. Er 
werden inleidingen gehouden door: dr. W. Hessel: Rond het gezamenlijk actieprogram 
van NVV en KAB; J. Reehorst, drs. J. S. van Hessen en prof. dr. L. de Rijk: Verzuiling 
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op de keper beschouwd; prof. dr. J. Arntz O.P.: Politiek en ethiek; mr. J. M.L. Pompe: 
Verantwoording van een partijkeuze. 

Zomercon/erentie 1964. Vond eveneens te Oasterbeek plaats. De volgende inleidingen 
werden gehouden: dr. A. Hulsbosch O.S.A.: De wezenlijke betekenis voor heden en 
toekomst van Teilhard deChardins visie; dr. C. Trimbos: Consequenties van de toe
name der wereldbevolking in de komende decennia; drs. Th. Coppes: De inrichting 
van de maatschappij in de komende 25 jaar; dr. C. de Galan: Hoe reageert het socia
lisme op de uitdaging van de toekomst? 

Bestuurssamenstelling. J. M. Willems, voorzitter; dr. J. G. H. Tans, vice-voorzitter; 
B. Krijnen, secretaris; P. G. Martens, penningmeester; mr. F. H. J. M. Daams, drs. J. 
S. van Hessen, C. H. Letschert, mevr. A. Padt-Jansen, G. J. N.M. Ruygers, prof. dr. 
L. M. de Rijk, dr. ir. W. Verhoeven, dr. J. M.M. de Valk, J. W. Veenhuys, ir. Joh. Vis
ser, J. J. Wijten. 

Leden DB: mevr. Padt-Jansen, Willems, Krijnen, Martens, Letschart, Tans en Ver
hoeven. 

Bestuursvergaderingen. Hiertoe worden ook uitgenodigd de katholieke leden van onze 
Kamerfracties, die geen zitting hebben in het algemeen bestuur, de katholieke gewes
telijke secretarissen van de partij en de vertegenwoordiger van de jongerenfederatie. 
Dit zijn de volgende partijgenoten: mr. Th. J. A. M. van Lier (lid Tweede Kamer), 
J. Reehorst Oid Tweede Kamer), dr. E. Brongersma (lid Eerste Kamer), mr. G. J. P. 
Cammelbeeck (lid Eerste Kamer), F. J. A. van Maanen (gewestelijk secretaris Noord
Brabant), M. C. de Vogel (gewestelijk secretaris Overijssel), L. Gerardts <vertegen
woordiger jongerenfederatie). 

Maandblad. De redactie van De Katholiek in de Partij van de Arbeid bestaat uit: 
G. J. N. M. RUYgers (hoofdredacteur); mr. J. A. J. van Gorkom (redactiesecretaris); 
Reehorst, Daams, Van Lier, De Valk en Hylkema (leden). 

Vertegenwoordiging in de partijraad. Mr. F. H. J. M. Daams en c. H. Letschert. 

KWG-radio-uitzendingen. Deze werden in 1963 verzorgd door Daams, Ruygers en 
Krijnen; in 1964 door Krijnen. 

Propagandistische activiteiten. Deze waren hoofdzakelijk gericht op de verkiezingen 
van 1963. 

Protestants-Christelijke Werkgemeenschap 

Het afgelopen tijdvak is voor de PCWG niet zonder betekenis geweest. De snelle poli
tieke ontwikkeling van Nederland, het feit dat de doorbraak als gedachte algemeen is 
aanvaard, hoewel het nog een geslacht zal vergen alvorens de juiste consequentie van 
deze aanvaarde gedachte zal zijn getrokken, hebben ertoe geleid, dat in de kring van 
de PCWG en uit de aard der zaak ook in het bestuur van de PCWG, de vraag aan de 
orde werd gesteld: Welke taak heeft de PCWG in de naaste toekomst te verrichten en 
hoe kan zij het beste haar doel bereiken? 

Ten einde al deze dingen te overwegen en in een rapport samen te vatten, heeft de 
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jaarvergadering van de PCWG, in april 1963 gehouden, het besluit genomen tot het 
instellen van een commissie, welke aan het hoofdbestuur van de werkgemeenschap 
zou rapporteren over de taak van de gemeenschap, de geestelijke en sociale wijzigingen 
van de structuur sedert 1945 en de eventueel hieruit voortvloeiende organisatorische 
consequenties. De commissie werd als volgt samengesteld: drs. Th. J. Westerhout, 
voorzitter; drs. J. J. voogd, secretaris; C. Huysse, W. Kats en ds. L. H. Ruitenberg. 

De commissie is ervan uitgegaan, dat basis van een beoordeling van de huidige posi
tie van de werkgemeenschap moest zijn: a) een evolutie van het in de jaren 1945-1946 
in ons land heersende geestelijke klimaat en van de sedertdien voltrokken verande
ringen en b) de overtuiging, dat de politieke doorbraak in ons land niet als voltooid, 
maar wel als geslaagd moet worden beschouwd in die zin, dat zij als feitelijkheid en 
als principiële keuzemogelijkheid voor de christen niet meer aangevochten kan worden. 

Het rapport-Westerhout geeft eerst een schildering van het geestelijke klimaat met 
name in 1945 en bepaalt zich dan bij de wijzigingen, die zich op het kerkelijke en poli
tieke erf hebben voltrokken. Het vraagt zich af, wat de gevolgen voor de PCWG zijn en 
concludeert, dat in de motivering tot toetreding zeker vier elementen te onderscheiden 
waren: 

1) de oude groep van de zgn. 'Blijde-Wereld'-mensen, gevormd in de SOAP, later ge
schoold door Tijd en Taak, kennis dragende van politieke krachten in nuchterheid 
des geloofs, zonder overspannen verwachtingen. Deze mensen zijn hoofdzakelijk in 
de Partij van de Arbeid opgenomen en gebleven; 

2) een aantal religieus-sociaal voelende vrijzinnigen, vaak tevens vrijzinnig-demo
craat, dragers van het oude sociaal gevoelige liberalisme, die begrepen dat de nieuwe 
tijden nieuwe vormen vragen. Zij zijn eveneens in de PvdA opgenomen en voor het 
merendeel erin gebleven; 

3) gewezen christelijk-historischen, bevrijd van jarenlange ergernis om het gebrek 
aan duidelijk eigentijds politiek handelen bij de voormannen, niet tevreden met 
de woorden, die steeds weer om en om gekeerd werden, als het gaat over verhouding 
tussen gezag en vrijheid, majoriteit en autoriteit, staat en maatschappij, maar die 
<vaak uit de school van de jonge Slotemaker de Bruine) nu ook christelijk sociale 
vormen in nieuwe gedachten willen zien. 
Voor zover zij werkelijk politiek geïnteresseerd waren, bleven velen in de partij, 
maar aanvankelijk godsdienstig enthousiaste meelopers, die meer doorbraak dan 
socialistische politiek wilden, trokken zich later gewond en berustend terug. Som
migen stemden weer CHU om daardoor, naar het woord van Burger, bevrijd te zijn 
van de noodzaak van het kiezen; 

4) de profetisch ingestelden, radicaal-bijbels, voortdurend de eisen van het evangelie 
en de profetische getuigenissen confronterend met de werkelijkheid van het poli
tieke handelen, kozen de PvdA, zolang dit handelen in dit profetisch perspectief 
gezien kon worden. Met reserve werd de partij in deze kring geaccepteerd, maar 
politionele acties, Praag, NAVO, bleken evenzo zware belastingen voor de trouw 
aan de partij. Verschillenden verdwenen geruisloos. Na de oprichting van de PSP 
vonden sommigen daar onderdak. 

Gesteld werd, dat de werkgemeenschap, gezien de sinds 1945 sterk gewijzigde om
standigheden, een deels andere accentuering van haar taak heeft gekregen, zodat zij 
de mogelijkheid heeft weer partner te worden in het gesprek met de progressieven 
onder het protestantse volksdeel. Waartoe dit in organisatorisch opzicht kan leiden 
kome thans aan de orde. Zich bepalend tot de organisatorische vormgeving kwam de 
commissie tot de gevolgtrekking, dat er voor de PCWG beslist nog een belangrijke taak 
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te verrichten valt, dat meer aandacht geschonken zou moeten worden aan het element 
van studie en bezinning, terwijl voorts organisatorische vereenvoudiging zou kunnen 
worden aangebracht. 

Als gevolg van dit rapport ontspon zich een brede bespreking in de jaarvergadering 
van 1964. De bespreking leidde tot de machtiging aan het bestuur een studie-commissie 
in het leven te roepen. Zij werd ingesteld en bestaat uit: dr. C. P. van Andel, P. S. 
Bakker, mr. J. A. de Jong, drs. H.M. de Lange, mr. J. W. Masman, drs. W. K. Moree 
(voorzitter), prof. dr. C.L. Patijn, drs. W. A. de Pree, ds. L. H. Ruitenberg, drs. J. J. 
Voogd (secretaris). 

Wat het organisatorische betreft, zal in de vergadering, die 6 februari 1965 zal wor
den gehouden, een geheel nieuw reglement aan de orde worden gesteld. 

Bestuur. De reorganisatie, die met het uitwerken van de denkbeelden, neergelegd in 
het rapport-Westerhout, werd uitgevoerd, leidde tot het benoemen van een nieuw 
b~stuur, dat als bestuur van overgang kon gelden. In de komende jaarvergadering zal 
dan krachtens het nieuwe reglement een nieuw bestuur kunnen worden gekozen. 

Het bestuur bestond, na de wijzigingen in april 1963 aangebracht, uit de volgende 
leden: C. Kleijwegt, voorzitter; J. H. Scheps, secretaris; W. van Beveren, A. de Bruin, 
M. Bushoff, C. J. van Dam, drs. H. M. Franssen, prof. mr. J. v. d. Hoeven, C. Huysse, 
mevr. M. de Jong-Meijer, W. Kats, D. de Loor, J. M. Mager, mevr. H. Mulder-v. d. Ley, 
G. Nijman, prof. dr. C. L. Patijn, J. Quast, ds. L. H. Ruitenberg, P. M. Snijdewind, 
J. Spiekhout, N. Stufkens, J. T. Vellenga, dr. W. H. Vermooten, mevr. R. Versteeg
Teutelink, C. J. W. de Vries en drs. Th. J. Westerhout. 

Het bestuur bestond, na de jaarvergadering van april1964, uit: drs. H.M. Franssen, 
voorzitter; J. H. Scheps, secretaris; W. Kats, 2de secretaris; drs. J. J. Voogd, studie
commissaris; A. de Bruin, M. Bushoff, c. J. van Dam, c. van Doorn, C. Huysse, mevr. 
M. de Jong-Meijer, J. G. Mager, mevr. H. Mulder-van der Ley, G. Nijman, prof. dr. 
C.L. Patijn, J. Quast, ds. L. H. Ruitenberg, P.M. Snijdewind, J. Tiekstra, J. T. Vel
lenga, dr. W. H. Vermooten, mevr. M. v.d. Wall-Duyvendak en drs. Th. J. Westerhout. 

Voorzitter Kleijwegt trad in apri11964 af. Het bereiken van de 65-jarige leeftijd was 
voor hem reden om heen te gaan en zich, wat de arbeid betreft, te beperken. De werk
gemeenschap heeft dit standpunt gebillijkt en heeft in de vergadering van april 1964 
op hartelijke wijze van haar voorzitter afscheid genomen. Pg. N. Stufkens ging wegens 
hoge leeftijd ook heen. Hij sprak een aangrijpend afscheidswoord, dat des te meer 
betekenis heeft gekregen nu de dood hem op de tweede kerstavond van 1964 plotseling 
uit ons midden wegnam. Wij gedenken pg. Stufkens met grote dankbaarheid. Hij heeft 
voor de werkgemeenschap, waarvan hij sedert de oprichting bestuurslid is geweest, 
veel gedaan. De doorbraak in Nederland is zonder de gestage arbeid van Stufkens 
niet denkbaar. Voor de V ARA heeft de secretaris van de werkgemeenschap een woord 
ter herdenking gesproken, terwijl de voorzitter van de werkgemeenschap in de aula 
van de begraafplaats een korte rede heeft gehouden. 

In de afgelopen periode is ook overleden de broer van Nico Stufkens, pg. A. P. Stuf
kens, die in het gewest Zeeland voor de werkgemeenschap zoveel heeft betekend. Ook 
hem gedenken wij in dankbaarheid en wij verbinden aan deze herdenking tevens de 
namen van alle andere leden van de werkgemeenschap, die in het afgelopen tijdvak 
zijn heengegaan. 

Voorzitter en secretaris. Pg. Kleijwegt is opgevolgd door pg. drs. H. M. Franssen. In 
Franssen ontving de werkgemeenschap haar derde voorzitter. Pg. Franssen aanvaardde 
zijn taak onder een geheel nieuwe verhouding. De afgelopen maanden hebben al ge-
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leerd, dat de opvolger van pg. Kleijwegt een goede greep is geweest en dat wij in vele 
opzichten zullen blijven in de lijn Van Walsum-Kleijwegt, al zal op onderscheidene 
punten Franssen de zaken natuurlijk weer geheel anders doen. 

In oktober 1963 kwamen plannen tot wijziging van de samenstelling van het bestuur 
van de partij in beginsel aan de orde en zij hebben geleid tot een aantal voorstellen, 
die behandeld zullen worden in een tijdvak. dat buiten dit verslag valt. Pg. Scheps 
heeft echter van meet af aan in de kring van de werkgemeenschap gesteld, dat deze 
plannen tot reorganisatie geheellos gezien moesten worden van personen en dat zaken 
als zaken moeten worden gesteld. Daarom deelde hij in oktober 1964 reeds mede, te 
zullen heengaan ten einde dit alles zo zakelijk mogelijk te doen verlopen. Zijn heen
gaan valt buiten dit verslag en zal op de komende jaarvergadering plaatsvinden. 

Doorbraak. De plannen tot reorganisatie, waarover wij reeds hebben gesproken, leidden 
er ook toe, dat de positie van de bladen van de drie werkgemeenschappen, derhalve 
ook het blad Doorbraak, aan de orde moest komen. In de jaarvergadering van april 1964 
werd een motie aangenomen van het gewest Zuid-Holland-Zuid, uitsprekende, dat een 
orgaan van de PCWG, b.v. Doorbraak, zal blijven bestaan en voorts de verwachting 
uitsprekende, dat voor de exploitatie van het blad de nodige middelen gevonden zullen 
worden. Deze motie werd met grote meerderheid na een brede discussie aanvaard. 

De werkgemeenschap besloot zich zonder meer te plaatsen achter het blad, dat 
thans als Opinie verschijnt. Zij ziet geen tegenstelling .tussen Opinie en het eigen 
orgaan en heeft de pgn. drs. H. M. Franssen en W. Kats verzocht een benoeming tot 
lid resp. plaatsvervangend lid van de redactie van dit blad wel te aanvaarden. Pg. 
drs. H. M. Franssen heeft dit inmiddels gedaan. 

De redactie van Doorbraak heeft in de afgelopen periode zeer verdienstelijk werk 
verricht en bleef bestaan uit de leden: C. J. van Dam, P.W. Emmelot, G. Gunderman, 

, J. R. van der Leeuw en J. T. Vellenga, eindredacteur. 

Documentatiebureau. Het documentatiebureau stond onder leiding van pg. C. van 
Doorn uit Utrecht. In de afgelopen periode heeft het op de normale wijze gewerkt en 
zijn de verschillende uitgaven verzorgd. Aan de kwestie van de uitspraak van de Synode 
der Gereformeerde Kerken werd een zeer belangrijke documentatie gewijd, zoals ook 
aan die van de geestelijke verzorging/verzorgers van de Nederlandse krijgsmacht. 

Contact met gereformeerden. De verhouding tussen de socialisten behorende tot de 
PvdA, tevens lid PvdA, tevens lid van de Gereformeerde Kerk, is in de afgelopen periode 
in bepaald opzicht belangrijk verbeterd. Weliswaar zijn wij niet zover gevorderd, dat 
de leidende organen van de Gereformeerde Kerken hetzelfde standpunt innemen als 
die van de Nederlandse Hervormde Kerk en van andere protestantse kerken als b.v. 
de Lutherse en de Doopsgezinde, doch de sfeer is in de gereformeerde kring toch be
langrijk gewijzigd. Pogingen tot gesprek werden niet zonder meer afgewezen en aan 
de geschriften, die de groep heeft doen uitgaan, nl. Omdat wij gereformeerd zijn en 
Voortgezet gesprek, is in de afgelopen tijd aandacht besteed. De gereformeerden die 
tot de partij reeds toegetreden zijn, vormen een actieve wel overtuigde groep en de 
verwachting mag worden uitgesproken, dat zij er in zullen slagen de verhoudingen 
in de Gereformeerde Kerken zo grondig te wijzigen als zij in de Hervormde Kerk in 
meer opzichten daadwerkelijk reeds aanwezig zijn. 

Radiotoespraken. Pg. J. T. Vellenga heeft enige malen voor de microfoon, beschikbaar 
gesteld door de VARA, gesproken en daardoor ons woord ook in de ether kunnen 
laten klinken. 
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Gewesten en afdelingen. Het zou wel een wonder zijn als ook de werkgemeenschap niet 
te kampen had met de algemene matheid, die zich in Nederland in het organisatorische 
en verenigingsleven voordoet. Merkwaardig is wel, dat na de reorganisatie, gevolg van 
het rapport-Westerhout, reeds opleving te bespeuren valt en dat er meer blijken van 
activiteit zijn dan in de eerste periode van de tijd, waarover dit verslag loopt. Nu het 
accent geplaatst zal worden op de provinciale-regionale arbeid geef deze ontwikkeling 
een goede verwachting. 

N.V. DE ARBEIDERSPERS 

De vertegenwoordiging van de partij in de raad van commissarissen van de N.V. De 
Arbeiderspers bestond uit de partijgenoten E. F. Albrecht, J. Harmsen, P.J. Kapteyn, 
E. Meester, J. G. Suurhoff en J. M. Willems. Pg. Meester trad op als gedelegeerd com
missaris. 

PERIODIEKEN 

Paraat 

Bij de aanvang van de verslagperiode bestond de redactie uit de partijgenoten J. J. A. 
Berger (voorzitter), mej. dr. R. de Bruyn Ouboter, mr. M. van der Stoel en drs. J. J. 
Voogd. D. Spierenburg was redactie-secretaris. In oktober 1963 werd de redactiesamen
stelling gewijzigd. Drs. J. J. Voogd aanvaarde het lidmaatschap van de Tweede Kamer 
en trad als redactielid af. In zijn plaats werd benoemd drs. H. J. Eijsink, de nieuwe 
adjunct-directeur van de WBS. Gelijktijdig werd de redactie uitgebreid met mevr. G. 
Brautigam en met drs. J. van den Doel, commercieel econoom bij de N.V. De Arbeiders
pers. Deze uitbreiding had vooral plaats naar aanleiding van op het partijcongres van 
1963 geuite wensen ten aanzien van Paraat. 

In februari 1964 werd nog aan de redactie toegevoegd P. Dankert, medewerker van 
het Koos Vorrink Instituut, dit ter versterking van de 'redactie buitenland', die voor
dien voornamelijk door mr. M. van der Stoel werd verzorgd. 

Per 1 september 1964 trad mej. U. den Tex in dienst van de partij. Zij zou D. Spieren
burg, die intussen tot chef van de afdeling Voorlichting en Organisatie van de partij 
was benoemd, gaan opvolgen als redactie-secretaressee. Na een korte inwerkperiode 
trad zij op 1 oktober 1964 als zodanig in functie. 

De redactieraad, ingesteld op verzoek van het partijcongres van 1961 en toen be
staande uit de partijgenoten drs. J. van den Doel, mr. J. van Gorkom, prof. dr. F. de 
Jong Edz., dr. G. Klein, mej. mr. Th. F. Lemaire, K. Voskuil en H. Wigbold, kwam in 
de verslagperiode eenmaal bijeen, op 10 januari 1963. 

De redactie streefde naar een zo gevarieerd mogelijke inhoud. Veel aandacht werd 
besteed aan de discussie over het vraagstuk van oorlog en vrede naar aanleiding van 
het verschijnen van het rapport 'In dienst van de vrede' in oktober 1962. Ook waren 
veel ingezonden stukken aan dit onderwerp gewijd. De discussie over de commerciële
of reclame-televisie kreeg eveneens grote aandacht. 

In het kader van de verkiezingsvoorlichting werden in Paraat artikelen gepubliceerd 
over de andere politieke partijen. Over de PSP een artikel van dr. W. Drees, over de 
ARP een artikel van drs. H.M. Franssen, ds. L. H. Ruitenberg behandelde de CHU, 
prof. dr. I. Samkalden de VVD, mr. Th. van Lier de KVP en J. G. suurhoff onze eigen 
partij. 

Naast de bijdragen van de redactieleden zelf kon min of meer regelmatig gebruik 
worden gemaakt van de diensten van enkele beroepsjournalisten als P. van 't Veer, 
K. H. Diemer, H. van Hulst, G. Günther, F. Kempers, Leonard C. Biegel, L. J. Jor
daan, 0. Montagne, C. de Groot, A.C. A. Dake, M. van Gijn en W. J. van de Woestijne. 
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In de loop van de verslagperiode werd de functie van parlementsredacteur, die K. H. 
Diemer enige jaren achtereen vervulde, overgenomen door H. van Hulst, evenals Die
mer parlementsredacteur van Het Vrije Volk. 

De rubriek 'Brieven van Paraatlezers' verheugde zich in een grote belangstelling. 
Vrijwel alle ingezonden stukken werden geplaatst. 

Het abonnemententalliep heel geleidelijk terug van 13.500 naar circa 12.500. 

Socialisme en Democratie 
Aan het eind van de verslagperiode was de redactie van het maandblad van de Partij 
van de Arbeid als volgt samengesteld: prof. dr. J. P. Kruijt, voorzitter; F. J. A. van 
Maanen, secretaris; dr. C. de Galan, eindredacteur; drs. E. H. van der Beugel, prof. 
dr. B. de Goede, A. H. Kloos, A. Kossmann, mr. J. J. van der Lee, mr. Th. J. A.M. van 
Lier, dr. ir A.P. Oele, prof. dr. Fred. L. Polak, prof. dr. B. W. Schaper, J. Smit, mr. M. 
van der Stoel, J. G. Suurhoff, dr. P. Thoenes en drs. J. M. den Uyl. 

In januari 1965 is het maandblad zijn tweeëntwintigste jaargang ingegaan met een 
oplaag van ongeveer 2500 exemplaren. 

Veel dank is de redactie verschuldigd aan de uitgeefster, N.V. De Arbeiderspers te 
Amsterdam, die bereid is het maandblad tegen de bijzonder lage abonnementsprijs 
van f 10,- per jaargang uit te geven. 

PARTIJ-BROCHURES 

In dienst van de vrede ............................ . 
Socialistische Internationale 
Voortgezet gesprek (PCWG) 

WBS-BROCHURES 

6000 ex. 
2000 ex. 
3000 ex. 

Het bestuur van de gemeente (sectie Gemeente en Provincie) . . . . . . . . . 3000 ex. 
Om de kwaliteit van het bestaan (de besteding van het nationaal inkomen) 3000 ex. 
Het midden- en kleinbedrijf in de zestiger jaren . 
Ook Nederland een Ombudsman ................ . 
BeterWonen . . . . . ................ . 
Het Gemeenschapsbouwbedrijf 
Een verantwoorde bibliotheekvoorziening 

KVI-BROCHURES 

Zuid-Afrika en de apartheid 
Vier stemmen over ontwapening . 
Hulp aan ontwikkelingslanden 

COMMISSIEWERK 

Verslag van werkzaamheden van de Commissie Interne Partijdemocratie 

1000 ex. 
2000 ex. 
1750 ex. 
1250 ex. 
850 ex. 

1000 ex. 
1000 ex. 
1000 ex. 

Tot de commissie traden toe de pgn. prof. dr. A.D. Belinfante, prof. dr. J. P. Kruijt, 
drs. Ed. van Thijn en H. Wallenburg. Wegens vele andere werkzaamheden beëindigden 
de pgn. prof. dr. A. D. Belinfante, J. J. A. Berger, B. van Loen, mevr. A. Korten-ter Wal 
hun lidmaatschap en voorts de heer A. den Breejen, die inmiddels de partijgelederen 
verliet. 

In de verslagperiode bracht de commissie aan de bijzondere huishoudelijke partij
raad een tweede interim-rapport uit. Het handelde over de 'verenigbaarheid van 
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functies in de par.tij met andere functies' en over de 'wijze van kandidaatstelling in 
de partij'. De bijzondere huishoudelijke partijraad verzocht over enkele punten nader 
rapport. Dit nadere rapport is uitgebracht en werd - kort na de verslagperiode -
door de bijzondere huishoudelijke partijraad aanvaard. 

De commissie bereidde verder een rapport voor over de resterende onderdelen t.w. 
'samenstelling van het partijbestuur en de zittingsduur van de leden van het partij
bestuur', 'verhouding tussen plaatselijke, gewestelijke besturen en partijbestuur' en 
'functie van de persorganen van de partij'. Het in deze onderdelen verweven vraag
stuk van de participatie van het partijlid was aanleiding voor de instelling van een 
subcommissie onder voorzitterschap van pg. prof. dr. J. P. Kruijt. 

In het voorjaar van 1965 hoopt de commissie haar eindrapport gereed te hebben. 

De werkgroep Radio- en TV-bestel 

Ingesteld ingevolge een verzoek van het partijcongres 1961, bracht zij op 11 juni 1964 
haar rapport aan het partijbestuur uit; met de grote lijn van het rapport kon het 
partijbestuur zich verenigen. 

Het rapport werd in juni 1964 met een persconferentie vrijgegeven en in Paraat van 
18 september 1964 gepubliceerd. Het is sindsdien in vele partijafdelingen in bespreking 
geweest en staat ter discussie in het partijcongres 1965. 

De commissie was op het moment van indiening van het rapport als volgt samen
gesteld: J. G. Suurhoff (voorzitter), J. Boekhoven, J. B. Broeksz, ir. K. Kooy, ds. L. H. 
Ruitenberg, drs. J. M. den Uyl, J. M. Willems en drs. J. J. Voogd <secretaris). 

De commissie heeft met het indienen van het rapport haar werkzaamheden be
eindigd. 

Comité van Nederlanders uit Indonesië 

Aan het begin van de verslagperiode was het comité als volgt samengesteld: drs. Th. 
J. Hogendorp, voorzitter; H. J. R. Bär, secretaris-penningmeester; mevr. D. Heroma
Meilink, mej. dr. R. de Bruyn Ouboter, J. H. Scheps, mr. C. J. Nierstrasz, J. B. de la 
Bretonière. 

In 1964 bedankte pg. H. J. R. Bär voor zijn functie. Pg. A.W. Kolmus werd in 1964 
lid van het comité. 

Met ingang van 1 januari 1964 werd de uitgifte van het blad De Wegwijzer gestaakt. 
Het blad verscheen voor het eerst op 1 januari 1953. Het heeft in de tien jaren van 
zijn bestaan op bevredigende wijze voorzien in de behoefte aan politieke voorlichting 
onder onze landgenoten uit Indonesië. 

Verzoeken om advies, nadere voorlichting e.d. van de zijde van gerepatrieerden en 
spijtoptanten kwamen in de verslagperiode regelmatig binnen. 

Commissie Internationaal Hulpwerk 

De Commissie Internationaal Hulpwerk heeft als voornaamste taak het verlenen 
van hulp en bijstand aan politieke vluchtelingen. 

Tijdens de periode van dit verslag trad R. Wijkstra, die mede het NVV vertegen
woordigde, als lid van de commissie terug. De samenstelling is thans: 
J. H. Scheps <voorzitter), D. Spierenburg (seecretaris), en mej. dr. M. P. de Bruyn 
Ouboter namens de Partij van de Arbeid; 
J. Landman (penningmeester) namens het NVV. 

De commissie is aangesloten bij de Entraide Ouvrière Internationale, de Internatio
nale voor Arbeidershulpwerk, gevestigd te Zürich. De EOI is een onderdeel van de 
Socialistische Internationale. De Bureauvergaderingen van de EOI werden regelmatig 
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door J. H. Scheps bezocht. Tevens is de commissie aangesloten bij de Nederlandse 
Federatie voor Vluchtelingenhulp. Mej. De Bruyn Ouboter is lid van het bestuur van 
de federatie. 

Werkzaamheden. Doordat de vluchtelingensituatie in Europa, vooral als gevolg van 
de Berlijnse muur, zo drastisch veranderde, dat nauwelijks meer van een probleem 
kan worden gesproken, is er al geruime tijd voor de commissie op dit vlak geen taak 
meer. Kindertransporten, die voorheen veelvuldig werden georganiseerd, vonden voor 
het laatst in 1961 plaats. De commissie beperkt zich sedert die tijd tot het verlenen 
van hulp aan individuele politieke vluchtelingen. Regelmatig wordt op haar mede
werking een beroep gedaan door vluchtelingen van allerlei nationaliteiten. Om be
grijpelijke redenen is het onmogelijk in dit verslag een opsomming te geven van de 
behandelde gevallen. Zij liggen te veel in het persoonlijke vlak. 

Wel mag vermeld worden, dat met een aantal instanties van de overheid een prettig 
contact is gegroeid, waardoor het vaak mogelijk is de betrokkenen, in aanmerking 
genomen de voor hen geldende bijzondere omstandigheden, beter te helpen. 

Met dit soort gevallen zijn hoge kosten 'per man' gemoeid, omdat het meestal zeer 
lang duurt voor een geval is afgedaan. Veelal moet de betrokkene, in afwachting van 
toestemming tot verblijf in Nederland, in een aangrenzend land tijdelijk worden onder
gebracht. Kosten van verblijf en levensonderhoud komen dan dikwijls voor rekening 
van de commissie. 

Een goede traditie is de jaarlijkse beschikbaarstelling van een hoeveelheid speelgoed 
door de bekende VARA-speelgoedactie. Tot en met 1963 zond de commissie dit speel
goed naar haar zusterorganisatie in West-Duitsland, de Arbeiterwohlfahrt, die voor 
distributie over een aantal toen nog bestaande vluchtelingenkampen zorgde. 

Bij het afsluiten van dit verslag is voor de actie 1964 overleg gaande over toezenden 
van speelgoed aan vluchtelingencentra in Algerije, die beheerd worden door de Zwit
serse zusterorganisatie Schweizerisches Arbeiter Hilfswerk en aan het tehuis voor 
Spaanse vluchtelingen in Souppe bij Parijs van de Franse organisatie. 

Financiën. De voornaamste inkomstenbron voor de commissie is de jaarlijkse inzame
ling op de meifeesten. Door het teruglopen van het aantal feesten daalt echter ook de 
opbrengst voortdurend. Was het bedrag in 1960 nog rond f 5400,-, in 1961 f 3500,-, 
in 1962 f 2280,-, in 1964 was de opbrengst al teruggelopen tot circa f 2200,-. 

Andere, incidentele inkomsten kwamen in de afgelopen twee jaren van de Neder
landse Federatie voor Vluchtelingenhulp (f 6000,- en f 1500,-) en van de Partij van 
de Arbeid f 1250,-. 

Zij het op bescheiden wijze, mede door de beperkte financiële middelen, levert de 
Commissie Internationaal Hulpwerk toch voortdurend een bijdrage in de hulpver
lening aan hen, die om der wille van hun politieke opvattingen in ernstige persoonlijke 
moellijkheden zijn gekomen. Bij velen slaagt de commissie erin, hen een nieuw vader
land te verschaffen. 

Commissie Parlementaire Democratie 

Tijdens het vorige congres werd mede naar aanleiding van een voorstel van de af
deling Dordrecht besloten dat het partijbestuur een commissie zou instellen ter be
studering van de werking van de parlementaire democratie en in het bijzonder van 
het Nederlandse kiesstelsel, het twee-kamerstelsel en het contact tussen kiezers en 
gekozenen. 

In zijn vergadering van 16 mei1963 heeft het partijbestuur de Commissie Parlemen
taire Democratie in het leven geroepen. 
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Tot lid van de commissie werden benoemd: mr. J. A.W. Burger (voorzitter), dr. M. 
Albrecht (secretaris), I. Baart, prof. dr. A.D. Belinfante, mr. R. van den Bergh, P. Th. 
Biersma, P. Damming, mr. M. van der Goes van Naters, prof. mr. J. van der Hoeven, 
E. Meester, mr. F. J. Kranenburg, prof. dr. L. M. de Rijk, Sj. van der Schaaf, J. H. 
Scheps, mej. mr. A. P. Schilthuis, prof. mr. M. Troostwijk, drs. J. M. den Uyl, dr. Th. 
W. van Veen en mr. W. G. Verkruisen. 

De commissie heeft in haar eerste vergadering een drietal subcommissies ingesteld. 
Aan de hand van de door deze subcommissies opgestelde verslagen werd een concept
eindrapport geformuleerd. Het is waarschijnlijk dat het eindrapport van de commissie 
betrekkelijk kort na het a.s. congres gepubliceerd zal kunnen worden. 

Commissie Stakingsrecht 

De Commissie Stakingsrecht (prof. dr. I. Samkalden, voorzitter en mr. W. G. Ver
kruisen, secretaris) kwam voor het eerst bijeen op 20 april 1964. Daarna vergaderde 
de commissie in de verslagperiode nog zes maal. De werkzaamheden van de com
missie waren zover gevorderd, dat in de laatste vergadering kon worden besloten de 
conclusies waartoe de commissie is gekomen, in een samenvattende nota neer te leggen. 
Deze nota zal dienen als uitgangspunt voor een uit te brengen rapport. 

De commissie verwacht in de loop van het eerste halfjaar van 1965 haar opdracht 
te voltooien. 

Commissie Beloning Jeugdigen en Dienstplichtigen 

(ook wel genoemd Commissie Minimumloon en Soldateninkomen) is ingesteld ter 
beantwoording van een tweetal door het congres van november 1963 gestelde vragen. 
Zij is geïnstalleerd in april1964 en heeft na een aantal vergaderingen haar werkzaam
heden in oktober 1964 beëindigd. Het door de commissie uitgebrachte rapport treft 
men elders in dit verslag aan, waarbij ook de samenstelling wordt vermeld. 

De commissie houdt na het congres automatisch op te bestaan. 

Commissie Kiezersonderzoek en presentatie 

Voorzitter van de commissie is dr. A. Vondeling, secretaris is drs. Ed. van Thijn. 
Deze commissie heeft in het verslagjaar een zestal vergaderingen gehouden, waarin 

o.m. gesproken is over de opzet van een moderne verkiezingscampagne. 
Voorts vinden vergaderingen plaats van verschillende subcommissies. 

RADIO- EN TV-UITZENDINGEN 

Met uitsluiting van enkele zomermaanden, werd gedurende de verslagperiode elke 
14 dagen een radio-uitzending van 10 minuten verzorgd. 

Aanvankelijk was onze uitzending ingedeeld in het programmaschema van de 
zender waarop AVRO en VARA uitzenden. Sedert september jl. is een rouleersysteem 
over zenders en omroepverenigingen ingevoerd, waardoor wij nu via de andere zender 
in het programmaschema van de NCRV en KRO zijn geplaatst. 

De uitzendingen stonden onder regie van pg. G. de Wagt. 
De pgn. J. Brand en Th. M. Eerdmans verzorgden de presentatie. 
Tot de verkiezingen 1963 verzorgden wij eenmaal per zes weken een TV-uitzending 

van 10 minuten. Wegens het toenemen van het aantal politieke partijen in de Tweede 
Kamer, daarna één uitzending per acht weken. 

De regie werd gevoerd door de pgn. H. A. Wigbold en M. Anstadt. Als presentators 
traden op de pgn. Th. M. Eerdmans, J. van Os v.d.Abeelenen K. Postema. 

De TV-uitzendingen werden begeleid door de redactie-commissie, bestaande uit de 
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pgn. M. Anstadt, mevr. G. Brautigam, Th. Eerdmans, S. Iedema, A. Kleywegt, mej. mr. 
Th. F. Lemaire, E. Meester, J. van Os v. d. Abeelen, D. Spierenburg, drs. Ed. van Thijn, 
J. de Troye, dr. A. Vondeling, H.A.Wigbolden A. Wisman. 

Wij zijn allen die regelmatig hun medewerking verleenden aan redactie, regie en 
presentatie veel dank verschuldigd. 

VERHOUDING TOT ANDERE ORGANISATIES 

Ook in deze verslagperiode werd goed contact gehandhaafd met tal van organisaties. 
Als vertegenwoordiger van het partijbestuur in het hoofdbestuur van de V ARA trad 

onveranderd pg. E. Meester op. 
Ook in deze verslagperiode hadden de pgn. W. Mensinken J. H. Scheps als vertegen

woordigers van de partij zitting in het bestuur van het NIVON. 

VROUWENBOND 

Het bestuur 

Het hoofdbestuur was gedurende de verslagperiode als volgt samengesteld: A.E. Rib
bius-Peletier, ere-voorzitster; A. v. d. Goes v. Naters-v. d. Plaats, voorzitster; R. de 
Bruyn Ouboter, secretaresse; E. G. Flantua-Eysten, D. Heroma-Meilink, J. A. Hille
Kalsbeek, W. Jezek-Aalbers, T. v. d. Marel-v. d. Meer, J. C. van Noordwijk-van Veen, 
A. Padt-Jansen, T. de Roo-Koopman, A. P. SchiJthuis, N. M. Stelling-Dekker, A. Tho
massen-Lind, L. de Vries-van Amerongen, M. A.C. Wijnperle-Oskamp. 

In het dagelijks bestuur hadden zitting: 
A.v. d. Goes v. Naters-v. d. Plaats, voorzitster; R. de Bruyn Ouboter, secretaresse; 

D. Heroma-Meilink, T.v. d. Marel-v.d.Meer en A.P. SchiJthuis. 
D. Heroma-Meilink heeft in verband met drukke werkzaamheden haar plaats in het 

dagelijks bestuur per 1 maart 1964 ter beschikking gesteld. 
Zij is vervangen door T. van Noordwijk-van Veen. 
Het hoofdbestuur heeft in 1962/1963 zes maal vergaderd, in de periode 1963/1964 

zeven maal; het dagelijks bestuur in de periode 1962/1963 zeventien maal en in de 
periode 1963/1964 vijftien maal. 

Ledental 

Het aantal vrouwelijke leden bedroeg op: 
1 oktober 1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49.114 (35,25 pct. van het totaal aantal leden> 

30 september 1964 . . . . . . . . . . . . . . . . 50.662 (35,6 pct. van het totaal aantal leden> 

Cursuswerk 

In de verslagperiode hebben op De Born enige cursussen plaats gehad. Er waren twee 
weekcursussen voor bestuursters en twee voor leesclubleidsters, terwijl er een cursus 
van twee weekeinden voor leesclubleidsters en voorzitsters is gehouden. 

De cursussen voor bestuursters werden bezocht door 28 deelneemsters, de cursussen 
voor leesclubleidsters door 56. 

Voorts zijn er nog twee cursussen gegeven voor spreeksters en voor leesclubleidsters, 
die al meerdere cursussen hadden meegemaakt. 

In februari 1964 werd een conferentie gehouden voor pgn.-leden van Vrouwen Ad
viescommissies voor de Woningbouw <V AC) . Er waren 41 deelneemsters. 

Het leesclubwerk 

Wellicht is het de laatste maal, dat we dit werk onder dit hoofd vermelden. In het 
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algemeen bestaat de neiging om de nu niet meer passende naam te veranderen, het
geen al bewijst, dat er hier een ontwikkeling gaande is. De leesclubs worden steeds meer 
tot de belangrijkste centra van activiteit in de bond. 

Ze zijn inderdaad begonnen als clubs, waar artikelen werden voorgelezen, zij het 
dan ook telkens onderbroken door toelichtingen van de leidster. De clubs ontwikkelen 
zich echter steeds meer tot discussieclubs, waar praktisch niet wordt voorgelezen, 
waar weliswaar nog inleidingen worden gehouden, maar waar het zwaarteepunt toch 
op de onderlinge bespreking wordt gelegd. 

Een ander aspect van de ontwikkeling is, dat steeds meer groepen als discussieclub 
gaan fungeren. In kleinere plaatsen vervult dan de voorzitster vaak de functie van 
gespreksleidster. 

Belangrijk is, dat er voor de clubs de mogelijkheid bestaat, de jongere leden in een 
speciale club te verenigen. Hier wordt reeds in verscheidene plaatsen gebruik van ge
maakt en zodoende slaagt men erin meer jonge vrouwen ertoe te brengen aan de 
activiteiten van de bond deel te nemen. 

Een moeilijkheid bij dit werk is het gebrek aan leidsters. Getracht wordt hieraan 
tegemoet te komen door een meer intensieve en uitgebreider training van gespreks
leidsters. De instelling van assistent-leidsters, zoals in verscheidene clubs wordt toe
gepast, heeft al goede diensten bewezen. 

Hulpmiddel bij het leesclubwerk zijn de diverse periodieken van de bond en van de 
partij, en het mapje voor leesclubleidsters, dat diverse onderwerpen bevat. In de 
periode 1962-1963 zijn er 338 van deze mapjes afgenomen, in 1963-1964 308. 

Voorts worden af en toe vragen ter bespreking door het hoofdbestuur aan de clubs 
gesteld. Deze vragen betroffen 'de dienstplicht voor meisjes' en 'het aandeel van de 
vrouw in het openbare leven' (op verzoek van het NVC). 

Wij Vrouwen 

De redactie is als volgt samengesteld: G. Brautigam, R. de Bruyn Ouboter, A. Padt
Jansen, Chr. de Ruyter-de Zeeuw. 

Het aantal postabonnementen bedroeg per 30 september 1963 10.658. 
Het aantal postabonnementen bedroeg per 30 september 1964 9.553. 
Colportage, gemiddeld aantal per maand 1962-1963 9.260. 
Colportage, gemiddeld aantal per maand 1963-1964 8.550. 

Kaderblad Ons Werk 

Per 30 september 1963 telde dit blad 1.146 abonnees; per 30 september 1964 1.161. 
Het blad wordt geredigeerd door de bondssecretaresse. 

Bondscangres 

Het bondscangres werd gehouden op 16 en 17 januari in de Dierentuin te 's-Graven
hage. 

Er waren 459 afgevaardigden aanwezig uit 224 groepen. 
De gewestelijke vrouwencommissies en stedelijke federaties hadden 31 bestuursters 

afgevaardigd, terwijl er 11 vrouwelijke partijgenoten afgevaardigd waren door afdelin
gen waar geen vrouwengroep bestaat. 

Naar aanleiding van enkele voorstellen werden twee commissies ingesteld, t.w. een 
Commissie De vrouw in de politiek, die tot taak kreeg een onderzoek in te stellen, 
waarom er in verhouding zo weinig vrouwelijke leden actief aan de politiek deelnemen, 
en te adviseren hoe hier verbetering in te brengen, alsmede een Commissie Uitbrei
ding Werkterrein. 
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Het onderwerp dat op de tweede dag het hoofdpunt van de besprekingen uitmaakte 
was 'De beroepsarbeid van de gehuwde vrouw•. Dit onderwerp was tevoren aan de 
hand van vragen in de groepen besproken. 243 groepen hadden hieraan meegewerkt. 
Door 12 afgevaardigden is er tijdens het congres het woord over gevoerd. Van de dis
cussie werd een samenvatting gegeven door D. Heroma-Meilink. Het geheel werd af
gesloten door een rede van dr. H. Verwey-Jonker. 

Bondsraad 

De bondsraad kwam bijeen op De Born op 20 maart 1964. Aanwezig waren 12 leden 
van het hoofdbestuur, 1lid van de Bern-commissie, 10 voorzitsters van de gewestelijke 
commissies en stedelijke federaties, 22 afgevaardigden, 3 leden van de Commissie 
Uitbreiding Werkterrein en 3 leden van de Commissie De vrouw in de politiek. 

Namens het partijbestuur werd de bondsraad 's morgens bijgewoond door J. H. Scheps 
en 's middags door de secretaris-penningmeester E. Meester. 

De besprekingen waren gewijd aan de rapporten van de commissies Uitbreiding 
Werkterrein en De vrouw in de politiek. 

Commissie De vrouw in de politiek 

Op ons vorig congres, in 1963, werd een voorstel gedaan om te onderzoeken, waarom 
toch zo weinig vrouwen in onze partij lid zijn van de vertegenwoordigende lichamen, 
en wat hier eventueel aan te doen is. 

Het hoofdbestuur stelde een commissie in om deze vragen te bestuderen. 
Uiteraard is de vraag niet nieuw, evenmin als de antwoorden, die hierop te geven 

zijn. De commissie bestudeerde de nodige literatuur. Verder werd, met medewerking 
van de partij, een enquête bij de afdelingssecretarissen gehouden, om hun oordeel te 
horen over de redenen van het kleine aantal vrouwen, die op al of niet verkiesbare 
plaatsen op de kandidatenlijst voor de gemeenteraden staan. 

Uit deze enquête bleek, dat men het er voor het merendeel wel over eens was, dat er 
meer vrouwen in de gemeenteraad moesten komen. 

Commissie Uitbreiding Werkterrein 

De commissie heeft onderscheid gemaakt tussen de werkwijze van de bond en het 
werkterrein als zodanig. Bij de beschouwingen over de werkwijze is vooral aandacht 
besteed aan de mogelijkheden om een zo groot mogelijk aantal leden actief bij het 
werk te betrekken. Daartoe werden o.a. voorstellen gedaan tot het instellen van een 
aantal commissies om bepaalde onderwerpen nader te bestuderen en de belangstelling 
in de bond voor deze onderwerpen te stimuleren. Deze commissies kunnen door het 
stellen van vragen, en het geven van voorlichting en documentatie, in nauw contact 
treden met de groepen, en het hoofdbestuur van informatie voorzien. Speciale aan
dacht werd ook besteed aan de scholing, scholingsleiding en documentatie van de 
leidsters. 

Wat het werkterrein zelf betreft stelt de commissie dat het niet juist zou zijn om 
als vrouwenbond zelfstandig maatschappelijk werk te gaan doen. Wel meent zij dat 
nog veel vrijwilligsters een nuttige rol kunnen vervullen bij aanvullend maatschap
pelijk werk van allerlei aard. De bond heeft op dit gebied een voorlichtende taak, die 
door een commissie voor maatschappelijk werk en eventueel door gewestelijke ad
viseuzes uitgeoefend kan worden. Binnen het kader van de Nederlandse Federatie 
voor Vrouwelijke Vrijwillige Hulpverlening zou door onze leden een groter aandeel in 
dit vrijwillige werk kunnen worden genomen. 

Een duidelijk voorlichtende en feitenverzamelende taak heeft de bond op het gebied 

33 



van de consumentenvraagstukken, zo ook wat betreft de VAC's en andere woning
bouwproblemen. 

Een consumentencommissie kan alles wat hiermee samenhangt nader bestuderen 
en uitwerken. 

Het rapport dat de Commissie Uitbreiding Werkterrein uitbracht aan de bondsraad, 
werd op de bondsraadvergadering van 20 maart 1964 uitvoerig besproken, en zo posi
tief ontvangen, dat het hoofdbestuur meende enkele van de suggesties uit het rapport 
reeds te moeten uitvoeren. Zo werden in de loop van 1964 een Commissie Gezicht Vrou
wenbond ingesteld en een Consumentencommissie en een Maatschappelijk Werk 
Commissie voorbereid. 

Bijeenkomsten op De Born 

Gedurende de verslagperiode is De Barn weer door veel partijgenoten bezocht, veelal 
in groepsverband. 

In 1963 hebben 1555 deelneemsters de bijeenkomsten meegemaakt. 
Er zijn in dat seizoen 42 bijeenkomsten gehouden, waarvan 27 algemene bijeenkom

sten, 3 bijzondere algemene bijeenkomsten, 7 onderwerpbijeenkomsten, 3 'zelfdoen'
bijeenkomsten en 2 weekbijeenkomsten. 

In 1964 hebben 1802 deelneemsters de bijeenkomsten meegemaakt. In dat seizoen 
zijn er 50 bijeenkomsten gehouden, waarvan 32 algemene bijeenkomsten, 2 bijzondere 
algemene bijeenkomsten, 5 onderwerpbijeenkomsten, 2 'zelfdoen'-bijeenkomsten en 
3 weekbijeenkomsten, waarvan er 1 speciaal voor boven 60-jarigen. 

Radio-uitzendingen 

Gedurende de gehele verslagperiode vonden de uitzendingen op woensdagmiddag 
plaats. 

Internationaal contact 

De Internationale Raad van Sociaal-Democratische Vrouwen heeft gedurende deze 
verslagperiode een grote activiteit ontplooid op het gebied van contacten met vrouwen 
buiten Europa. 

Aangezien de noodzaak werd gevoeld voor meer diepgaande informatie betreffende 
de opleidingsmogelijkheden voor vrouwen in ontwikkelingslanden, werd van 25-
31 augustus 1964 een conferentie georganiseerd in Saltsj!<Sbaden in Zweden metleiding
gevende vrouwen uit diverse landen over het onderwerp 'Educational planning in 
developing countries'. Tegenwoordig waren deelneemsters uit 27 landen, waarvan 7 
uit landen in Europa. 

De tweejaarlijkse conferentie van de Internationale Raad van Sociaal-Democrati
sche Vrouwen heeft ditmaal in Nederland plaats gehad op 5 en 6 september 1963. 

Op de eerste dag van de conferentie kwam het onderwerp 'Women's advance, the 
socialist perspective' aan de orde. De tweede dag was gewijd aan een verslag van de 
conferentie te Saltsj!<Sbaden, waarbij veel deelneemsters, ook uit landen bUiten Europa, 
het woord hebben gevoerd. 

Op een demonstratieve openbare bijeenkomst aan de vooravond van het congres 
van de Internationale op 9 september, is het woord gevoerd door een van de deelneem
sters aan de conferentie van de Internationale Raad, mevr. Oelimata Fall uit Senegal. 

Op deze conferentie trad de secretaresse Mary Saran af. Zij is opgevolgd door Pamela 
Peachey. 

R. de Bruyn Ouboter werd herkozen als voorzitster. 
Gedurende deze verslagperiode heeft het Werkcomité vier maal vergaderd, t.w. op 
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24 en 25 februari 1963 te Den Haag, 4 september 1963 te Amsterdam, 18 en 19 januari 
1964 te Londen, 31 augustus en 1 september 1964 te Brussel. 

Gedurende de verslagperiode is een nieuwe organisatie tot de Internationale Raad 
toegetreden, namelijk de socialistische vrouwenorganisatie van Jamaica, onderdeel 
van de socialistische partij aldaar, de PNP. 

Op 15 juni 1963 heeft in Straatsburg een manifestatie plaats gehad van rond 300 
vrouwen van democratisch socialistische partijen uit de zes landen van de EEG. 

Fonds Internationale Solidariteit 

De maand november 1963 werd in overleg met de Partij van de Arbeid gewijd aan 
inzamelingen ten dienste van internationale solidariteit. Voor en na deze maand is er 
door de groepen bijzonder hard gewerkt. Er zijn op vele plaatsen inzamelingen, ver
lotingen, verkoopbijeenkomsten enz. georganiseerd. Het meeste hiervoor was door de 
leden zelf gemaakt. In het bijzonder maken wij melding van de activiteit van enige 
Rotterdamse groepen, die door inpakwerk een mooi bedrag hebben verdiend en geheel 
afgestaan. Voorts hebben groepen uit enige plaatsen in een stand op de markt hun 
artikelen verkocht en daarmee tegelijkertijd propaganda gemaakt voor het doel, dat 
wij met dit werk beogen en dat uiteindelijk een van de belangrijkste aspecten van ons 
werk daarvoor is. 

Bij deze activiteit hebben vele partijafdelingen medewerking verleend. Een handicap 
voor onze actie was het feit, dat in de eerste helft van november juist de staking van 
de autobuschauffeurs viel, waardoor de belangstelling, o.a. bij het demonstratief con
gres van 16 november, sterk naar deze omstandigheid werd afgeleid. 

OVerigens heeft het mooie resultaat van deze actie ons fonds dermate versterkt, dat 
wij thans een behoorlijke basis hebben om voor de toekomst aan wat grotere projecten 
te gaan denken. 

DR. WIARDI BECKMAN STICHTING 

1. Curatorium 

De samenstelling van het curatorium was per 1 oktober 1964 als volgt: drs. J. M. den 
Uyl (voorzitter), drs. A. A. van Ameringen, prof. dr. w. Drees jr., prof. mr. H. Drion, 
prof. dr. W. Hessel, H. J. Hofstra, mr. G. E. Langemeijer, mr. Th. J. A. M. van Lier, 
E. Meester, drs. G. M. Nederhorst, drs. D. Roemers, prof. dr. r. Samkalden, J. G. Suur
hoff, mevr. dr. H. Verwey-Jonker, dr. A. Vondeling, C. van der Waerden, J. M. Willems, 
dr. C. de Galan (secretaris). 

In de loop van de verslagperiode hebben enkele belangrijke mutaties in het cura
torium plaatsgevonden. Prof. dr. G. van den Bergh legde het voorzitterschap neer en 
werd opgevolgd door drs. J. M. den Uyl, nadat deze was afgetreden als directeur van 
de Stichting. Prof. dr. W. Banning en J. J. A. Berger trokken zich om persoonlijke 
redenen terug. Alle drie vertrokken leden van het curatorium hebben lange jaren 
van dit college deel uitgemaakt, in het bijzonder de hoogleraren Banning en Van den 
Bergh. Voor hun belangrijke werkzaamheden komt hun veel dank toe. Over een aan
vulling van het curatorium vindt thans overleg plaats. 

Het curatorium heeft in de verslagperiode regelmatig vergaderd, gemiddeld één 
maal per zes weken. 

2. Het bureau 

Ook de personeelsbezetting van de Stichting onderging een ingrijpende WIJZlgmg. 
Ultimo 1962 verliet drs. J. M. den Uyl de WBS, waaraan hij veertien jaren als direc-
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teur verbonden was geweest. Hij heeft in zeer belangrijke mate de ontwikkeling van 
het werk der Stichting bepaald en er de stuwende kracht van uitgemaakt. Na zijn 
vertrek is het directeurschap tijdelijk waargenomen door de adjunct-directeur, drs. J. J. 
Voogd, die echter na zijn benoeming tot lid van de Tweede Kamer eveneens zijn func
tie neerlegde. 

Ook drs. Voogd heeft in zijn ruim 14-jarig dienstverband in belangrijke mate zijn 
stempel op het werk gedrukt. 

Na een kort waarnemerschap door de huidige adjunct-directeur, drs. H. J. Eijsink, 
werd met ingang van 1 maart 1964 tot directeur van de Stichting benoemd dr. C. de 
Galan. 

De samenstelling van het personeel is thans als volgt: 
dr. C. de Galan, directeur; drs. H. J. Eijsink, adjunct-directeur; mr. J. W. Masman, 
drs. R. de Rooi, drs. E. van Thijn, mr. W.G. Verkruisen, stafmedewerkers; mevr. C. 
Ch. van Es, mevr. I. v. d. Kwartel, mevr. C. G. Steeman, secretaressen; J. Martens, 
mej. M. Koningh, mej. A. Fritscheck, bibliotheek. 

3. Publikaties en conferenties 

In de loop van de verslagperiode werden gepubliceerd de rapporten: 
Het gemeenschapsbouwbedrijf, waarin een concreet en uitgewerkt voorstel wordt 

gedaan tot oprichting van een dergelijk bedrijf. 
Het midden- en kleinbedrijf in de zestiger jaren, dat een beknopt program voor deze 

sector omvat. 
De besteding van de groei van het nationaal inkomen. 
Ook Nederland een ombudsman? 
Beter Wonen. 
De laatste drie publikaties waren opgenomen in de serie Om de kwaliteit van het 

bestaan, waaraan reeds enkele jaren werd gewerkt. De doelstelling van deze serie is 
een nieuwe inventarisatie te geven van relevante maatschappelijke problemen, waar
omtrent de socialistische beweging een eigen visie moet ontwikkelen. Deze grote studie 
neemt binnen de werkzaamheden van de Stichting een centrale plaats in. Er is een 
groot aantal preadviezen geschreven door deskundigen uit de partij, waarvan een 
dankbaar gebruik zal worden gemaakt bij de verdere analyse en voor toekomstige 
publikaties. De centrale studie, die zich concentreert rond de vraagstukken van pro
duktie, verdeling en besteding, zal ook in de naaste toekomst veel aandacht vragen. 
Zij zal tevens de vrucht zijn van omvangrijk intern beraad, dat aansluit bij een nieuwe 
bezinning omtrent middelen en doeleinden van een socialistische politiek. 

Het is niet mogelijk een opsomming te geven van alle interne nota's van de WEB
medewerkers. Aparte vermelding verdienen wel de beide voorlichtende nota's voor de 
raads- en statenleden over de Bijstandwet en Grondpolitiek. 

Zoals gebruikelijk werd ook in de afgelopen periode maandelijks het blad De 
Gemeente uitgegeven. Ook werd de uitgave van Klein Bestek voortgezet, waarin sa
menvattingen van belangrijke boeken op politiek-maatschappelijk terrein worden 
gegeven. 

Het aantal conferenties was vrij beperkt. De uitgaven van verschillende publikaties 
ging met overeenkomstige conferenties gepaard; dit was het geval met het Midden
en Kleinbedrijf in de zestiger jaren, de Ombudsman en Beter Wonen. Daarnaast werd 
in begin 1963 en begin 1964 het jaarlijks agrarisch congres georganiseerd. In de loop 
van 1963 werd bovendien een tweetal energieconferenties gehouden in Limburg over 
de kolensector en in Groningen inzake de problemen rond het aardgas. Al deze con
ferenties waren openbaar. Naast deze werd een aantal besloten conferenties gehouden, 
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onder meer over de Bijstandswet en over het regionale industrialisatiebeleid. De be
langstelling voor alle conferenties was zeer bevredigend. Aparte vermelding verdient, 
dat het eerste rapport in de serie Om de kwaliteit van het bestaan in februari 1963 op 
het tweejaarlijkse congres van de partij aan de orde werd gesteld en in belangrijke 
mate het verkiezingsprogram van dat jaar heeft bepaald. 

4. De secties 

Een essentieel onderdeel van de werkzaamheden van de Stichting vormen de secties, 
waarin onze volksvertegenwoordigers en deskundigen elkaar ontmoeten en waarin 
regelmatig wederzijds informaties worden uitgewisseld. Aan dit werk wordt door in 
totaal vele honderden deskundigen uit diverse maatschappelijke kringen deelgenomen, 
waardoor aan het politieke werk een brede achtergrond wordt geboden. De secties 
dragen dus een permanent karakter. Over het algemeen hebben zij, gezien het aantal 
vergaderingen en de besproken onderwerpen, bevredigend gefunctioneerd. 

De secties zijn: voorzitter: secretaris: 
Sectie agrarische vragen C. Egas DeRooi 
Sectie cultuur vacature DeRooi 
Sectie economische zaken drs. A. A. van Ameringen Eijsink 
Sectie energie ir. S. A. Posthumus Eijsink 
Sectie financiële vragen prof. mr. B. Schendstok Eijsink 
Sectie gezondheidszorg dr. J. H. Lamberts Masman 
Sectie jeugdvorming en volks-

ontwikkeling mr. J. F. Bornstra DeRooi 
Sectie juridische vragen mr. G. E. Langemeijer Verkruisen 
Sectie maatschappelijk werk mevr. D. Heroma-Meilink Masman 
Sectie middenstand J. Reehorst Van Thijn 
Sectie onderwijs dr. P. J. Koets Masman 
Sectie ruimtelijke ordening dr. ir. F. Bakker Schut Verkruisen 
Sectie sociale vragen J. J. A. Berger Masman 
Sectie sport drs. G. M. Nederhorst DeRooi 
Sectie verkeer en vervoer ir. S. A. Posthumus P. Dankert (KVD 
Sectie visserij c. Egas DeRooi 
Sectie volkshuisvesting G. W. Hijlkema Verkruisen 

Aparte vermelding verdient de sectie gemeente en provincie (voorzitter: W. Men
sink, secretaris: Ver kruisen), die zich in het bijzonder bezighoudt met de voorlichting 
aan raads- en statenleden en een eigen maandblad uitgeeft. 

5. Commissies 

Naast de secties bestaat er een aantal commissies, welke niet permanent zijn, doch zich 
bezighouden met de bestudering van een bepaald onderwerp, veelal ter voorbereiding 
van een publikatie en;of conferentie. Een overzicht van de commissies geef.t dus een 
inzicht in de lopende werkzaamheden, naast de onder sub 3 en 4 genoemde. Thans 
werkzaam zijn commissies voor de volgende onderwerpen: 

onderwijsstudie; program gezondheidszorg; zorg voor gehandicapten; bejaarden; 
cultuur en socialisme; vrijheidsstraffen; studieduurverkorting; luchtverontreiniging; 
waterschapsrecht; middengroepen; enige aspecten van sociale verzekering; herziening 
Burgerlijk Wetboek. 

In dit kader verdient bovendien vermelding, dat enkele secties (of subcommissies 
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daarui.t) bezig zijn met vernieuwingen van programma's op hun terrein. Dit betreft 
met name sport, agrarische sector, energie, ruimtelijke ordening, grondpolitiek en 
volkshuisvesting. 

Een in de loop van 1963 begonnen onderzoek naar de situatie van de laagstbetaalden 
te Amsterdam is in de verslagperiode afgesloten. Het onderzoek is verricht door de 
heer G. L. Durlacher, pol. soc. kandidaat te Amsterdam. 

6. Overige werkzaamheden 

Door stafmedewerkers van de Stichting wordt het secretariaat vervuld van een zestal 
partijcommissies, welke over diverse onderwerpen zullen rapporteren. In het bijzonder 
vraagt de Commissie Kiezersonderzoek en Presentatie veel tijd. Andere partijwerk
zaamheden, waarbij stafmedewerkers actief zijn ingeschakeld, betreffen het scho
lingswerk, de voorlichting en de redacties van Paraat en Socialisme en Democratie. 
Daarnaast kan worden vermeld, dat regelmatig artikelen worden gepubliceerd en 
lezingen worden gehouden. 

De Stichting is vertegenwoordigd in diverse partij-organen. 
Door de WBS wordt regelmatig contact onderhouden met Nederlandse studenten

organisaties. 
Door de Sociologische Werkgroep werden enkele bijeenkomsten georganiseerd over 

actuele sociaal-wetenschappelijke onderwerpen. 
De bibliotheek van de Stichting verrichte documentatiewerkzaamheden voor en 

verschafte informatie aan een groot aantal partijgenoten en andere belangstellenden. 

FEDERATIE VAN JONGERENGROEPEN VAN DE PARTIJ VAN DE ARBEID 

Inleiding 

Ook in de afgelopen periode heeft de F JG met diverse moeilijkheden te kampen 
gehad, die als de gebruikelijke kinderziekten beschouwd kunnen worden, maar door 
het enthousiaste begin eerst niet konden worden gesignaleerd. 

Een extra moeilijkheid hierbij was, dat de jongerensecretaris mr. J. van den Bergh 
door zijn benoeming als staflid van het Jongeren Vrijwilligers Program, in juni 1963 
zijn functie moest neerleggen. Door allerlei oorzaken was het niet mogelijk snel een 
nieuwe definitieve kracht te benoemen. 

Het secretariaat werd daarom van 1 juli 1963 tot 1 januari 1964 tijdelijk waarge
nomen door H. J. van Beek en vanaf 1 januari 1964 tot het eind van de verslagperiode 
door P. J. Knollema, die ingaande 1 oktober 1964 definitief werd benoemd tot jon
gerensecretaris. Inmiddels begint het er op te lijken, dat de grootste moeilijkheden 
achter de rug zijn en is bijna in alle delen van het land een opbloei van het jongeren
werk van de partij te constateren. 

Zo werden er na 1 januari 1964 12 nieuwe jongerenkernen opgericht, terwijl vele van 
de bestaande kernen meer levensvatbaarheid kregen. 

De FJG trok hierbij veel profijt uit de ledenwinst van de Partij door het grote aan
deel nieuwe jonge leden. 

Kernen 

Zoals gewoonlijk bij jongerenwerk was er veel verloop onder het FJG-kader, wat vaak 
tot gevolg had, dat hele kernen door gemis aan nieuw kader verloren gingen. vooral 
in het begin van deze verslagperiode stonden hier niet voldoende nieuwe kernen 
tegenover. 

Daardoor zakte het aantal actieve kernen tot 72 op het einde van de verslagperiode. 
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Van deze 72 kernen staat echter vast, dat zij in het laatste seizoen (1963-1964) stuk 
voor stuk actief zijn geweest. 

Gebleken is, dat in het land zowel bij het kader van de partijafdelingen als bij de 
jongeren de mogelijkheden van het jongerenwerk van de partij onvoldoende bekend 
zijn. 

Jongerenfederaties 

Met uitzondering van Noord-Holland-Noord, Zeeland en Limburg beschikt de FJG 
thans in alle partijfederaties over een jongerenfederatie. 

Deze gewestelijke jongerenfederaties blijken bijzonder nuttig werk te kunnen doen 
bij het coördineren en stimuleren van het werk van de jongerenkernen en bij het tot 
stand komen van nieuwe kernen. Sterke FJG-gewesten werden op die wijze b.v. de 
gewestelijke federaties Groningen en Zuid-Holland met resp. 11 en 12 jongerenkernen. 

Verder verrichtten verschillende gewestelijke federaties bijzonder goed werk met 
het organiseren van gewestelijke conferenties, weekends e.d. 

Evenals in het vorige verslag dient echter opgemerkt te worden, dat nog niet in alle 
bestaande gewestelijke federaties de toestand van het jongerenwerk even florissant is. 

De landelijke federatieraad 

In de afgelopen verslagperiode kwam de federatieraad 17 maal bijeen. Op deze ver
gaderingen werden vele politieke en organisatorische problemen betreffende het jon
gerenwerk van de partij besproken. 

Om de voorzitter van de partij en van de Tweede-Kamerfractie zo goed mogelijk 
te informeren over de meningen, die er bij de jongeren heersen, worden hun de notu
len van de federatieraadsvergaderingen toegezonden. 

De federatieraad stond de jongerensecretaris bij in het organiseren van conferen
ties, weekends e.d 

Inzake het radio- en TV-vraagstuk had een aantalleden van de federatieraad ge
sprekken met een lid van de Tweede-Kamerfractie en met enkele leden van het VARA
bestuur. 

In december 1963 protesteerde de raad bij de Spaanse ambassade tegen de arrestatie 
van de zgn. Madridsectie. 

De raad hield zich herhaaldelijk bezig met de herziening van de reglementen van 
de FJG. Een aantal suggesties tot wijziging werd aan het eind van de verslagperiode 
aan het partijbestuur gedaan. 

Conferenties 

Regionale jongerenconferenties werden gehouden op 17 november 1962 te Amsterdam 
en op 2 februari 1963 te Groningen met als onderwerp resp. het bewapeningsvraagstuk 
en de socialistische toekomstverwachtingen. 

Aan beide conferenties namen ongeveer 500 personen deel. 
Landelijke jongerenconferenties werden gehouden op 6 april 1963 te 's-Hertogen

bosch met als onderwerp de verzuiling (450 deelnemers) en op 30 mei 1964 te Hilver
sum met als onderwerp onroerend goed <120 deelnemers). 

Door de korte tijd van voorbereiding en een ongunstig tijdstip was het aantal deel
nemers aan de laatste conferentie aan de lage kant. 

Op 29 februari 1964 werd een kernleidersconferentie gehouden, waarop ruim 50 ker
nen vertegenwoordigd waren en waar over specifieke FJG-problemen is gesproken. 

Ontmoetingaweekends 

Belangrijke bijeenkomsten waren de twee ontmoetingsweekends, die aan het begin 
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van het seizoen 1963-1964 en het seizoen 1964-1965 werden gehouden. Een groot aan
tal actieve FJG-kaderleden besprak op deze weekends politieke en organisatorische 
vraagstukken. 

Contactblad 

Ook in de afgelopen periode was FeuiJetonG, het onregelmatig verschijnende con
tactblad van de FJG, weer een steun bij het werk van de jongerenkernen. 

Door het opnemen van verslagen van de vergaderingen van de federatieraad was 
het mogelijk de kernen een inzicht te geven in het werk van de raad. 

Helaas moest om financiële redenen de uitgave worden vereenvoudigd. 

Contacten met anderen 

De FJG heeft in het najaar van 1963 daadwerkelijk meegeholpen aan het tot stand 
komen van het comité Jong Socialisten. Van dit comité kunnen politieke jongere~'l
organisaties, die zich democratisch-socialistisch noemen, lid zijn. De grote verwach
tingen die er waren bij het tot stand komen van dit comité zijn echter helaas nog niet 
in vervulling gegaan. 

De FJG maakte ook nu weer deel uit van de Nederlandse Politieke Jongeren Con
tact Raad (de NPJCR). Zowel binnen de FJG als bij een aantal andere deelnemende 
politieke jongerenorganisaties leeft de mening, dat er binnen de NPJCR een reorgani
satie dient plaats te vinden om vooral haar educatieve taak beter te kunnen vervullen. 

Internationale contacten 

De FJG nam weer actief deel aan het werk van de IUSY. 
Zij was o.a. vertegenwoordigd in de jaarlijkse seminars in Luxemburg, European 

Leadersconference in Denemarken en twee vergaderingen van het Executive Com
mittee. 

Verder was de FJG vertegenwoordigd op een internationaal seminar van de Oosten
rijkse Socialistische Jeugd en het congres van de Belgische Jong Socialisten. Een vijf
tal FJG'ers nam deel aan een trip langs de Europese instellingen. 

Samenvatting 

De in dit verslag opgesomde feiten zijn maar een deel van alle door de FJG bedreven 
activiteiten. 

Het zwaartepunt van de FJG-activiteiten valt nl. op de kernen en gewesten. 
Een groot aantal gewestelijke en regionale conferenties, plaatselijke activiteiten, 

zoals het werk in de vele plaatselijke jongerenparlementen enz., zorgden voor een veel
voud van de in dit verslag genoemde werkzaamheden. 

Het stimuleren van dit laatste ziet de tegenwoordige jongerensecretaris als zijn be
langrijkste taak. 

SLOTWOORD 

Al is de verslagperiode niet onverdeeld gunstig geweest, getuige de uitslag van de 
Kamerverkiezingen 1963, toch is er weer een indrukwekkende activiteit ontwikkeld. 

Dank aan allen die weer enigerlei bijdrage hebben verleend aan het partijwerk. 
Wij vertrouwen erop, dat wij ook in de komende periode mogen rekenen op nog meer 

medewerkers, nu wij beginnen aan de bouw van 'de partij van morgen'. 

E. Meester, algemeen secretaris-penningmeester 
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Financiële verslagen 





Periode I oktober 1962-

30 september 1963 

ACCOUNTANTSVERKLARING 

Aan de Partijraad van de Partij van de Arbeid, Tesselschadestraat 31, Amsterdam-W. 
Rapport no. 1802/641 Amsterdam, 20 april 1964 

Mijne Heren, 
Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekeningen over de periode 1 oktober 1962 
tot en met 30 september 1963 van de Partij van de Arbeid en haar instellingen gecon
troleerd. Deze jaarrekeningen overleggen wij hierbij als volgt: 

Bijlage 1: Balans per 30 september 1963 van de Partij van de Arbeid. 
Bijlage 2: Staat van baten en lasten over de periode 1 oktober 1962 tot en met 

30 september 1963 van de Partij van de Arbeid. 
Bijlage 3: Balans per 30 september 1963 en staat van baten en lasten over de 

periode 1 oktober 1962 tot en met 30 september 1963 van het Verkiezingsfonds van de 
Partij van de Arbeid. 

Bijlage 4: Balans per 30 september 1963 van de Dr. Wiardi Beekman Stichting. 
Bijlage 5: Staat van baten en lasten over de periode 1 oktober 1962 tot en met 

30 september 1963 van de Dr. Wiardi Beekman Stichting. 
Bijlage 6: Balans per 30 september 1963 en staat van baten en lasten over de 

periode 1 oktober 1962 tot en met 30 september 1963 van de Vrouwenbond van de 
Partij van de Arbeid. 

Naar aanleiding van ons onderzoek delen wij u het volgende mede: 

A. Controle 

Bovengenoemde stukken zijn door ons gecontroleerd en accoord bevonden en werden 
van een dienovereenkomstige verklaring voorzien. 

B. Resultaat 

De staat van baten en lasten van de Partij van de Arbeid over het boekjaar 1962/1963 
geeft een nadelig saldo aan van f 10.288,91. In verband hiermede merken wij het vol
gende op: 

a) het resultaat is nadelig beïnvloed door de door uw Partij voor haar rekening ge
nomen kosten van het congres van de 'Socialistische Internationale' gehouden te 
Amsterdam in september 1963. Deze kosten bedroegen f 15.662,41. Gezien het inciden
tele kal'akter van deze kosten - in de begroting 1962/1963 werd hiervoor geen bedrag 
opgenomen - kan gesteld worden, dat het 'normale' resultaat een overschot vertoont 
van ruim f 5.000,-. 

b) Genoemd kostenbedrag betreffende de 'Socialistische Internationale' buiten 
beschouwing latend, kan worden geconstateerd, dat het totale lastencijfer in 1962;1963 
ongeveer f 7.000,- lager is dan dat over het boekjaar 1961/1962. 
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c) De bruto-contributiebate steeg weliswaar van f 1.387.400,- in 1961;1962 tot 
f 1.402.600,- in 1962/1963, doch in aanmerking moet worden genomen, dat in het 
boekjaar 1961/1962 de contributie-bate nadelig werd beïnvloed door een aftrekpost 
ad f 23.400,- in verband met een bedrag aan meer terugontvangen contributiezegels 
dan gereserveerd werd per 30 september 1961. 

Hiermede rekening houdend zou de contributie-bate in 1962/1963 dus een lichte 
daling vel'tonen. 

d) Rekening houdend met het contributie-aandeel afdelingen was de 'netto'-waarde 
van de onder c) genoemde aftrekpost ruim f 14.000,-. Een en ander betekent, dat het 
'genormaliseerde' resultaat in 1961/1962 een voordelig saldo van ruim f 6.000,- be
droeg, terwijl dat over het boekjaar 1962/1963, zoals onder a) berekend, een voordelig 
saJ.do van ± f 5.000,- opleverde. De resultaten over beide boekjaren lopen dus weinig 
uiteen. De daling van de 'genormaliseerde' lasten in 1962/1963 wordt ongeveer ge
IDivelleerd door een ongeveer even grote daling van de 'normale' contributie-bate in 
1962/1963. 

C. Financiële positie 

Volgens bijlage 3 behoorde per 3 september 1963 als geldmiddelen beschikbaar te zijn: 
voor het Verkiezingsfonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f 264.200,22 
en voor het Spaarfonds afdelingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 135.086,79 

tezamen 

Als liquiditeiten zijn op genoemde datum aanwezig: 
~asmiddelen Verkiezingsfonds (zie bijlage 3) .............. . 
kasmiddelen Partij van de Arbeid (zie bijlage 1) .... . 

·tezamen 

f 399.287,01 

f 214.227,23 
" 101.737,04 

f 315.964,27 

In aanmerking bij dit laatste moet worden genomen, dat in de vordering op afdelingen 
·ad f 199.132,70 volgens de balans van de Partij van de Arbeid een nog te verrichten 
·afdracht van deze ·afdelingen voor het Verkiezingsfonds en het Spaarfonds is be
grepen. De grootte van deze afdracht is niet direct te bepalen; in het algemeen betreft 
de achterstand in het afdragen meestal één kwartaal. 

Zoals reeds eerder betoogd verdient het naar onze mening aanbeveling de beschik
kingsmogelijkheden over de gelden van het Verkiezingsfonds en het Spaarfonds voor 
het volle bedrag van bijna f 400.000,- te handhaven, al dient redelijkheidshalve ge
steld te worden, dat de kans op een geliJttijdig plaats vinden van gemeenteraads- en 
kamerverkiezingen niet bijzonder groot is. 

Het per 30 september 1963 aanwezige bedrag aan liquide middelen voldoet ongeveer 
aan het bovenstaande, wanneer men de te verrichten afdracht van de afdelingen even
eens in de beschouwing betrekt. 

Bedacht dient evenwel te worden, dat: 
a) de Partij van de Arbeid zelve over een bepaald minimum aan liquiditeiten moet 

kunnen beschikken. 
b) op de balans nog een Reserve voorlichtingskosten ad f 125.000,- voorkomt, welke 

reserve eveneens eisen aan de liquiditeitspositie kan stellen. 
Resumerend komen wij tot de conclusie, dat de liquiditeitspositie van uw Partij, 

hoewel niet direct verontrustend, een object dient te zijn van voortdurende bewaking. 
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D. Administratie 

Op grond van ons onderzoek doet het ons genoegen te kunnen verklaren, dat de 
boekhouding, evenals voorgaande jaren, met voldoende zorg en toewijding wordt ge
voerd. Ook de voorbereiding en samenstelling van de jaarstukken was in het algemeen 
bevredigend. 

Tenslotte adviseren wij u de Algemeen Secretaris-Penningmeester voor het geldelijk 
beheer in de periode 1 oktober 1962 tot en met 30 september 1963 te déchargeren. 

Hoogachtend, w.g. Wegerif & Leguyt 
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BALANS PARTIJ VAN DE ARBEID PER 30 SEPTEMBER 1963 

Dadelijk beschikbare middelen: 
1 Kas ................. . 
2 Girorekeningen 
3 Algemene Spaarbank voor Nederland 
4 Effecten .. 

Vorderingen en vooruitbetaald: 
5 Hypotheek u;g ... 
6 Afdelingen ... 
7 Debiteuren 
8 Verrekeningen 
9 Bureaukosten 

10 Brochures 
11 Diversen .. 

12 af: Afschrijving dubieuse vorderingen 

Vastgelegde middelen: 
13 Meubilair, kantoormachines enz. 

af: afschrijving 

14 Auto's ... 
af: afschrijving 

Deelnemingen: 

f 19.477,
" 9.377,-

f 4.488,34 
" 28.762,53 
" 22.376,48 
" 46.109,69 

f 8.000,
" 199.132,70 

480,95 
" 74.594,57 

7.124,16 
" 14.746,66 

1.459,04 

f 305.538,08 
1.000,-

f 130.691,16 
" 58.088,78 

f 72.602,38 

" 10.100,-

15 Aandelen N.V. De Arbeiderspers .. f 500.000,-
16 Aandelen N.V. Maatschappij tot Exploitatie en Admi-

nistratie van Vereenigingsgebouwen 1.000,-

f 101.737,04 

" 304.538,08 

" 82.702,38 

" 501.000,-

f 989.977,50 



Schulden en vooruitontvangen: 
17 Crediteuren 
18 Gewesten .... 
19 Verrekeningen 
20 Fonds Uhuru 

21 Reserve afdelingen 
22 Reserve bijzondere verplichtingen: 

Stand per 1-10-'62 .. 
af: uitgekeerd pensioen 

bij: toevoeging rente 

Stand per 30-9-'63 . 
23 Reserve voorlichtlngskosten 

24 Schulden uit borgstelling ... 
25 Inzameling 'Dreesjonds': 

Opbrengst ... 
af: t.g.v. verkiezingsfonds 
t.g.v. reserve voorlichtingskasten 

Interne rekening-courantverhoudingen: 
26 'Dr. W.B. Stichting' 

Nadelig saldo 1-10-'62--30-9-'63 
af: rekening-courantsaldo 

27 'Vrouwenbond' 
Rekening-courantsaldo 
af: nadelig saldo 1-10-'62-30-9-'63 

f 108.530,
" 10.577,54 

f 97.952,46 
3.355,75 

f 50.881,13 
" 125.000,-

f 98.045,81 
" 91.410,02 

t 81.457,45 
" 75.550,95 

.f 31.867,32 
" 11.694,42 
" 73.856,54 

3.704,47 

.f 31.372,-

" 101.308,21 
" 125.000,-

f 175.881,13 

" 175.881,13 

f 6.635,79 

----dt" 5.906,50 
28 N.V. Maatschappij tot Exploitatie en Administratie van 

Vereenigingsgebouwen . . . . dt" 135.049,95 
29 Verkiezingsfonds van de Partij van de Arbeid . . " 185.059,78 

30 Kapitaal: 
Stand per 1-10-'62 . 
bij: koerswinst op effecten 

af: backservice pensioenverzekeringen 
bestuurders en personeel 
uitkering uit hoofde van borgstelling 
nadelig saldo volgens de staat van baten 
en lasten over de per. 1-10-'62-30-9-'63 

f 9.628,-
600,-

" 10.288,91 

Stand per 30-9-'63 

Gecontroleerd en accoord bevonden, w.g. Wegerif & Leguyt 

t 580.146,39 
805,94 

t 580.952,33 

" 20.516,91 

Bijlage 1 

" 121.122,75 

" 257.680,21 
pro mem. 

-,-

" 50.739,12 

" 560.435,42 

f 989.977,50 



STAAT VAN BATEN EN LASTEN BARTIJ VAN DE ARBEID OVER DE PERIODE 

Organisatiekosten: 

31 Sala.rissen bestuur 
32 Sociale lasten bestuur .. . 
33 Salarissen personeel ................ . 
34 Sociale lasten personeel .. 
35 Onkosten bestuur ............... . 
36 Vergaderingen bestuur .. 
37 Autokosten ......... . 
38 Porti, telefoon en telegrammen ..... 
39 Bureaukosten ................ . 
40 Accountantskosten 
41 Huisvestingskosten ............. . 
42 Abonnementen ........ . 
43 Druk- en verzendkosten zegels en contributiekaarten .. 
44 Bijdragen voor sanering ·afdelingen .. . 
45 Reserve afdelingen .......... . 
46 Partijraadsvergaderingen ....... . 
47 Diverse vergaderingen ..... . 
48 Partijcongres 1963 ................... . 

af: Reserve .................... . 

49 Internationaal contact ............... . 
50 Lidmaatschap 'Internationale' .... . 
51 Congres 'Internationale' ....... . 
52 'Vrouwenbond' ................... . 
53 Federatie van jongerengroepen .. . 
54 Wevkgemeenschappen 

f 30.634,71 

" 12.500,-

55 Bijdragen aan gewestelijke en stedelijke federaties 
56 Controle afdelingen ................... . 
57 Diverse organisatiekosten ...... . 
58 Afschrijving dubieuse vorderingen ..... . 

Scholing en voorlichting: 

59 Salarissen en sociale lasten 
60 Autokosten .......... . 
61 Porti, telefoon en telegrammen ... 
62 Bureaukosten .... 
63 Huisvestingskosten .................. . 
64 Kadercursussen ............... . 
65 Paraat in een veranderende wereld .... 
66 Klaarheid ...................... . 
67 Brochures 
68 Ledenwerfactie ....................... . 
69 Diverse kosten ......................... . 

Transporteren 

50 

f 38.459,80 

" 
10.175,95 

" 132.226,58 

" 
24.185,18 
7.775,18 
1.442,07 
5.400,12 

" 
15.959,59 

" 
16.829,33 

" 
10.000,-

" 
28.541,99 

1.588,54 

" 
13.032,07 

410,06 
1.750,-
3.070,23 
3.105,11 

" 
18.134,71 

" 
33.483,56 

7.732,50 

" 
15.662,41 

" 
75.550,95 

" 
23.859,16 

" 
37.995,22 

" 157.935,21 

" 
13.555,11 
2.799,65 

924,34 
f 701.584,62 

f 29.196,79 

" 
16.200,36 
1.669,62 
3.992,70 
1.808,-

" 12.674,59 
5.986,81 
5.093,01 

370,05 
7.828,10 
2.036,60 

f 86.856,63 f 701.584,62 



1 OKTOBER 1962 TOT 30 SEPTEMBER 1963 

83 Contributies ............................ . 
84 af: contributie-aandeel afdelingen .. . 

85 Interest .......... . 
86 Nadelig saldo .... . 

Transporteren 

51 

. . . f 1.402.562,71 
" 560.314,54 

Bijlage 2 

f 842.248,17 
" 37.157,04 
" 10.288,91 

. . . . . f 889.694,12 



Transport 

Studie en documentatie: 

70 Dr. Wiardi Beekman Stichting . 
71 Koos Varrink Instituut ..... . 
72 Sectie Gemeente en Provincie 
73 Sectie Agrarische Vragen . 
74 Sectie Middenstand .. 
75 Documentatiemateriaal 
76 Diverse commissies . 

. . . . f 86.856,63 f 701.584,62 

f 98.045,81 
.. 28.610,76 

2.257,74 
.. 16.288,72 

9.905,73 
1.202,76 
5.609,54 

.. 161.921,06 

f 248.777,69 
77 af: Ontvangen subsidies van De Centrale, enz. t.b.v. 

W.B.S. en Scholingswerk 

Subsidies: 

78 Kamerfractie 
79 Nederlandse Raad der Europese beweging 
80 Diverse bijdragen 

Diversen: 

81 Diverse kosten .. 
82 Toevoeging aan het Verkiezingsfonds ... 
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.. 135.000,-

f 3.000,-
2.500,-
2.025,-

f 11.806,81 
.. 55.000,-

.. 113.777,69 

7.525,-

.. 66.806,81 

f 889.694,12 



Transport f 889.694,12 

f 889.694,12 
Gecontroleerd en accrurd bevonden, w.g. Wegerif & Leguyt 
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BALANS VERKIEZINGSFONDS VAN DE PARTIJ VAN DE ARBEID PER 30 

Algemene Spaarbank voor Nederland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f 213.222,24 
Postcheque- en Girodienst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.004,99 

Partij van de Arbeid, rekening-courant .............. . 
f 214.227,23 

" 185.059,78 

f 399.287,01 

S'l\AAT VAN BATEN EN DASTEN VERKIEZINGSFONDS PARTIJ VAN DE ARBEID 

Kosten verkiezingsactie 
Diverse kosten ................................................... . 

f 509.601,68 
1.359,26 

f 510.960,94 

BALANS DR. WIARDI BECKMAN STICHTING PER 30 SEPTEMBER 1963 

Postcheque- en Girodienst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f 631,31 
2.925,21 

1,-
1.230,49 

76,20 

Deposito De Twentsche Bank N.V ................................ . 
Bibliotheek .................................................. . 
Bureaubehoeften 
Kosten Klein Bestek ................................................. . 

Partij van de Arbeid, rekening-courant: 
Nadelig saldo volgens de staat van baten en lasten over de 
periode 1 oktober 1962 tot 30 september 1963 ............. . 
af: rekening-courantsaldo ........................... . 
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f 98.045,81 

" 91.410,02 
6.635,79 

f 11.500,-



SEPTEMBER 1963 Bijlage 3 

Spaarfonds afdelingen: 
Stand per 1-10-'62 ..... f 66.126,50 
Bij: gespaard door de afdelingen in de periode 1 oktober 
1962 tot 30 september 1963 " 68.960,29 
Stand per 30-9-'63 . . f 135.086,79 
V erkiezingsfonds: 
Stand per 1-10-'62 f 370.987,18 
af: afboeking volgens de Staat van baten en lasten over de 
periode 1 oktober 1962 tot 30 september 1963 " 106.786,96 
Stand per 30-9-'63 " 264.200,22 

f 399.287,01 

OVER DE PERIODE 1 OKTOBER 1962 TOT 30 SEPTEMBER 1963 

Opslag contributiezegels 
Diverse ontvangsten 
Interest ................ . 

f 156.610,43 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 133.290,08 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 8.392,34 
Toevoeging t.l.v. de Staat van baten en lasten van de Partij van de Arbeid " 55.000,
Toevoeging t.l.v. het Dreesfonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 50.881,13 
Afboeking tl.v. het kapitaal-saldo Verkiezingsfonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 106.786,96 

f 510.960,94 
Gecontroleerd en accoord bevonden, w.g. Wegerif & Leguyt 

Bijlage 4 
-----··----~-----. 

Kapitaal ··························· f 2.000,-
1.000,-
8.500,-

Reserve voor bijzondere bestemmingen 
Terug te ontv-angen zegels 1962/1963 

Gecontroleerd en accoord bevonden, w.g. Wegerif & Leguyt 
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f 11.500,-



STAAT VAN BATEN EN LASTEN DR. WIARDI BECKMAN STICHTING OVER DE 

Studie- en werkgroepen: 
Reis-, verblijf- en vergaderkosten . 

Salarissen en sociale lasten ... 
Porti, telefoon en telegrammen 
Bureaukosten 
Diverse kosten .. 

af: Ontvangsten Klein Bestek 
Kosten Klein Bestek . 

Bibliotheek en documentatie: 
Bibliotheek 
Abonnementen 
Salarissen en sociale lasten 
Porti, telefoon en telegrammen 
Bureaukosten 
Diverse kosten ... 

Algemeen onderzoek: 
Onkosten bureauleiding 
Diverse vergaderingen en conferenties 
Salarissen en sociale lasten 
Porti, telefoon en telegrammen 
Bureaukosten 
Diverse kosten 

af: opbrengst voor bewezen diensten 

Brochures 
Algemene kosten: 
Accountantskosten 
Kosten zegels, enz. 
Diverse kosten .. 

f 1.544,80 
972,15 

............ 
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f 4.602,35 

" 
44.201,49 

1.558,92 
2.976,67 
3.426,60 

f 56.766,03 

572,65 

f 56.193,38 

f 1.641,48 
1.588,54 

" 
19.289,35 

1.476,81 
2.978,42 
3.523,61 

" 
30.498,21 

f 1.769,39 
3.072,97 

" 
31.832,59 

1.033,01 
2.279,68 
2.309,65 

f 42.297,29 
1.200,-

" 
41.097,29 
1.481,82 

f 650,-
713,61 
221,46 

1.585,07 

f 130.855,77 



PERIODE 1 OKTOBER 100lTOT 30 SEPTEMBER 1963 

Donaties 
Zegelverkopen 
Diverse ontvangsten 
Nadelig saldo ... 

Gecontroleerd en accoord bevonden, w.g. Wegerü & Leguyt 
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Bijlag 5 

. . . . . f 18.344,10 

. . . . . " 13.153,50 
1.&12,36 

" 98.045,81 

f 130.855,77 



BALANS VTROUWENBOND VAN DE PARTIJ VAN DE ARBEID TE AMSTERDAM PER 

Algemene Spaarbank voor Nederland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f 
PQStcheque- en Girodienst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 

7.888,41 
2.148,96 
3.696,16 Vrouwengroepen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 

Bureaubehoeften 
Brochures 

134,70 
438,91 

f 14.307,14 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN VROUWENBOND VAN DE PARTIJ VAN DE ARBEID 

Salarissen . .. . . . . .. . . . . . . . . .. . . .. . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . 
Sociale lasten . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
Onkosten bestuur ......................... . 

f 28.461,24 
9.442,31 
1.706,75 

222,35 Vergaderingen bestuur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
Congres 1963: Uitgaven 
af: reserve per 30-9-'62 

Scholingswerk ............................ . 
Ons Werk ................ . 
Wij Vrouwen: uitgaven . . . . ......... . 
Ontvangsten ....................... . 

f 9.621,18 
4.000,-

f 65.975,72 
" 53.998,36 

5.621,18 
2.048,85 
1.648,79 

" 11.977,36 
Bureaukosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 5.025,42 
Porti, telefoon en telegrammen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 4.284,10 
Diverse vergaderingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 747,84 
Huisvestingskosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 2.712,-
Accountantskosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550,-
Brochures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71,63 
Diverse kosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.031,13 

f 75.550,95 
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30SEP'I'IDMBER1963 
--------------

Fonds InternationaleSolidariteit: 
Saldo 1-10-'62 . . . . . .................... . 
bij: ontvangsten .... 

af: uitgaven ........................................... . 

f 9.474,98 
3.873,28 

f 13.348,26 
6.285,98 

Saldo 30-9-'63 .......................................... ----

Bijlage 6 

f 
Thiele Wibautjonds, rekening-courant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
Partij van de Arbeid, rekening-courant: 

7.062,28 
1.338,36 

Rekening-courantsaldo ........................... . f 81.457,45 
af: nadelig saldo volgens de Staat van baten en lasten over 
de periode 1 oktober 1962 tot 30 september 1963 ......... . " 75.550,95 

5.906,50 

f 14.307,14 

OVER DE PERIODE 1 OKTOBER 1962 TOT 30 SEPTEMBER 1963 

Nadelig saldo ..... . f 75.550,95 

f 75.550,95 
Gecontroleerd en accoord bevonden, w.g. Wegerif & Leguyt 
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A:AN DE DIRECTIE VAN DE N.V. MAATSCHAPPIJ TOT EXPLOITATIE EN ADM'INI 

ACCOUNTANTSVERKLARING Amsterdam, 20 april 1964 

Rapport No. 2108/641 

Aan de Directie van de N.V. Maatschappij tot Exploitatie en Administratie van Ver
eenigingsgebouwen, Tesselschadestraat 31, Amsterdam-W. 

Mijne Heren, 

Hierbij overleggen wij u de Balans per 30 september 1963 (bijlage 1) en de Verlies- en 
Winstrekening over het boekjaar 1 oktober 1962 tot 30 september 1963 (bijlage 2) van 
uw Vennootschap. Deze stukken hebben wij ingevolge uw opdracht gecontroleerd. 

Ons onderzoek geeft ons geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. 
Wij bevonden de jaarstukken accoord: ten blijke hiervan voorzagen wij de hierbij

gaande exemplaren van een dienovereenkomstige verklaring. 
Tot nadere toelichting ons bereid verklarend, 

Hoogachtend, w.g. Wegerif & Leguyt 

BALANS N.V. MAATSCHAPPIJ TOT EXPLOITATIE EN ADMINISTRATIE VAN VEREE 

Huis Tesselschadestraat 31, Amsterdam 
af: afschrijving ........ . 

Parkeerplaats .. 
af: afschrijving 

Lift . 
af: afschrijving 

Centrale verwarming 
af: afschrijving 

Exploitatiesaldo: 

f 162.076,12 

" 65.276,12 

f 5.128,15 
2.503,15 

f 25.507,34 

" 15.107,34 

f 12.473,95 
8.333,81 

Nadelig saldo per 1-10-'62 f 22.691,74 
af: Voordelig saldo volgens de verlies- en winstrekening 
over het boekjaar 1962/1963 606,93 
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f 96.800,-

2.625,-

" 10.400,-

4.140,14 

" 22.084,81 

f 136.049,95 



STRATIE VAN VEREENIS:NGSGEBOUWEN 

NIGINGSGEBOUWEN PER 30 SEPTEMBER 1963 
--------·--·------------

Aandelenkapitaal .. 
af: Aandelenkapitaal nog te storten .. 

Partij van de Arbeid, rekening-courant 

Gecontroleerd en accoord bevonden, w.g. Wegerif & Leguyt 
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f 10.000,-
9.000,-

Bijlag~ 1 

f 1.000,
" 135.049,95 

f 136.049,95 



VERLIES- EN WINSTREKENING N.V. MAATSCHAPPIJ TOT EXPLOITATIE EN ADMI 

Onderhoud: 
Onderhoud gebouw ...................... f 
Onderhoud lift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
Onderhoud centrale verwarming 

Algemene kosten: 
Water- en straatgeld, grondbelasting, brandverzekerings-
belasting . . . . . .. . . . . .. . . . . .. .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . . .. . t 
Assuranties 
Bureaukosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
Administratiekosten ................................... . 
Accountantskosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
Afschrijving huis Tesselschadestraat 31 te Amsterdam . . . . " 
Afschrijving parkeerplaats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
Afschrijving lift . . . . . . . . . . . . ....................... . 
Afschrijving centrale verwarming 

Diverse kosten ............ . 
Exploitatiewinst ........................................ . 
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9.956,90 
530,52 
172,90 

1.301,64 
619,87 
200,-
300,-
450,-

1.600,-
525,-

2.600,-
578,70 

f 10.660,32 

8.175,21 
557,54 
606,93 

f 20.000,-



NISTRATIE VAN VE:REEN:GINGSGEBOUWEN OVER HET BOEKJAAR 1962/'63 Bijlage 2 

Huur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f 20.000,-

f 20.000,-
Gecontroleerd en accmrd bevonden, w.g. Wegerif & Leguyt 
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Beschrijvingsbrief van de bijzondere 
huishoudelijke partijraadsvergadering 





V oorstellen en amendementen 

A. Huishoudelijk reglement 
1. Den Haag 15: 
De Bijzondere Huishoudelijke Partijraad besluit art. 32 van het huishoudelijk regle
ment als volgt te wijzigen: 'Alle voorstellen moeten ten minste 11 weken vóór het 
congres schriftelijk worden ingezonden bij het partijsecretariaat. Zij worden ten min
ste 9 weken vóór het congres ter kennis van de afdelingen gebracht en van hen, van 
wie dit naar het oordeel van het Partijbestuur dient te geschieden. 
Amendementen op de voorstellen kunnen door alle in art. 31 van dit reglement ge
noemden worden ingediend uiterlijk 5 weken vóór het congres. Ook op het congres 
kunnen enz.' 

B. Organisatie 
2. Zeist: 
De Bijzondere Huishoudelijke Partijraad stelt voor de jaarvergaderingen van de af
delingen en het gewest eens in de twee jaren te houden en het huishoudelijk reglement 
in deze zin te wijzigen. 

3. Dordrecht lil: 
De Bijzondere Huishoudelijke Partijraad, overwegende hoeveel tijdverlies en moeite 
een extra schakel tussen partij-afdelingspenningmeester kost, verzoekt het Partij
bestuur voor de afdelingen van een plaatselijke federatie de mogelijkheid te openen 
van rechtstreekse afrekening tussen afdeling en partijpenningmeester, i.p.v. via de 
federatie-penningmeester. 

4. Heemskerk: 
De Bijzondere Huishoudelijke Partijraad vraagt het Partijbestuur maatregelen te 
nemen, waardoor bij het doorgeven van de leden naar andere afdelingen via het partij
secretariaat, ook kan worden vermeld, welke partijfunctie deze in de vorige afdeling 
gehad hebben. 

Amendement Noordwijk. Aanvullen als volgt: 'Op het nieuwe verhuiskaartje ook 
een ruimte openlaten, waarin eventuele taken, die door het betrokken lid in het belang 
van onze partij zijn verricht, kunnen worden opgegeven.' 

5. Diemen: 
De Bijzondere Huishoudelijke Partijraad is van mening, dat de door de Partijraad in 
1959 ingestelde commissie die zich bezighoudt met het vraagstuk van de 'interne partij
democratie' zich zo spoedig mogelijk van haar taak dient te kwijten, opdat op zijn 
minst de wijzigingen in de statuten en het huishoudelijk reglement en in het huis
houdelijk reglement en in het reglement kandidaatstelling, die een gevolg zijn van het 
congres 1959, op korte termijn hun beslag kunnen krijgen. 

Amendement Oisterwijk: 3e regel wijzigen in: 'democratie zal zich zo spoedig moge
lijk van de haar opgedragen taak dienen te kwijten. Op zijn minst ... enz .... te kun
nen krijgen.' 
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6. IJmuiden: 
De Bijzondere Huishoudelijke Partijraad is van mening, dat bij een verdere sanering 
van cumulatie van functies de partij dient te streven naar een niet-verenigbaar ver
klaren van de functies van burgemeester en wethouders met die van het lidmaatschap 
van Eerste- en Tweede Kamer, ten einde: 
1. in de top een veel grotere groep te krijgen die de verantwoordelijkheid draagt; 
2 ook werkelijk eigen verantwoordelijkheid onafhankelijk te kunnen dragen; 
3. objectieve behandeling van de gemeentelijke belangen door de rijksoverheid te ver

krijgen. 

Amendement Dordrecht 111. Na Eerste- en Tweede Kamer, tussenvoegen: 'als de 
betrokkenen als burgemeester resp. als wethouder een volledige dagtaak hebben', 
ten einde enz. 

7. Oude Pekela: 
De Bijzondere Huishoudelijke Partijraad vraagt het Partijbestuur maatregelen te 
overwegen om het contact tussen kiezers en gekozenen te bevorderen. 

8. Maartensdijk (Utr.): <ontwerp-motie) 

De Bijzondere Huishoudelijke Partijraad, van mening zijnde dat de schriftelijke 
voorbereiding van het tiende partijcongres anders geregeld had kunnen worden, ver
zoekt het Partijbestuur te bevorderen dat bij volgende congressen door de eongres
commissie tijdig een redactiecommissie wordt ingesteld met de volgende taakom
schrijving: 

1. coördinatie van de door de afdelingen ingediende congresvoorstellen, met dien 
verstande dat 
a. voorstellen van gelijke strekking worden samengevoegd tot één voorstel; 
b. voorstellen van nauwverwante strekking worden hergegroepeerd tot één voorstel 

met een aantal daarop betrekking hebbende amendementen, zulks in overleg 
met de betrokken afdelingen; 

2. herschrijving van de door de afdelingen ingediende congresvoorstellen die niet 
geheel duidelijk geformuleerd zijn, zulks in overleg met de betrokken afdelingen; 

geeft het Partijbestuur 1n overweging om, indien een redactiecommissie wordt in
gesteld, de afdelingsbesturen te adviseren aan hun afdelingsvergadering volmacht te 
vragen voor het voeren van overleg met de commissie. 
En gaat over tot de orde van de dag. 

Amendement Amsterdam Zuid 1.1. Na 'coördinatie van de' te schrappen de woorden: 
'door de afdelingen'. 1. b. Aan het einde van 1 b. na 'met de betrokken afdelingen' toe 
te voegen: 'waarbij de voorstellende afdelingen het recht behouden hun eigen voor
stel te handhaven en op het congres toe te lichten;'. 

Sa. Federatie Amsterdam: 
De Bijzondere Huishoudelijke Partijraad is teleurgesteld over het feit, dat het 
partijbestuur meent vernieuwingspiarmen aan onze leden ter lamnis te moeten 
brengen via de pers; 
is van mening, dat wijzigingen in de organisatie van de partij op basis van de in 
september 1964 aan het partijbestuur door partijvoorzitter en -secretaris voorge
legdie nota, zoals deze worden genoemd in de publikatie 'De Partij van Morgen', 
tot stand dienen te komen na besprekingen in de afdelingen en op grond van de 
door het partijbestuur aan de afdelingen voor te leggen voorstellen. 

Sb. Federatie Amsterdam: 
De Bijzondere Huishoudelijke Partijraad stelt er prijs op ingelicht te worden om
trent de plannen die er in de organen van de partij bestaan me,t betrekking tot 
reorganisatie van de werkgemeenschappen. 
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C. Financiën 
9. Utrecht 11: 
De Bijzondere Huishoudelijke Partijraad machtigt het Partijbestuur in overleg met de 
Partijraad de hoogte van de contributie per 1 oktober van elke twee jaar vast te 
stellen. 

Amendement Den Haag 19. Toevoegen na 'twee jaar vast te stellen': ',maar wenst 
volledig op de hoogte te worden gesteld van de redenen (b.v. verhoging propaganda
kosten, verhoging lonen enz.), die geleid hebben tot verandering van de contributie.' 

Amendement Brunssum. De woorden 'machtigt het Partijbestuur in overleg met de 
Partijraad' te vervangen door: 'wordt gemachtigd' enz. 

10. De Bilt-Bilthoven: 
De Bijzondere Huishoudelijke Partijraad besluit tot het afschaffen van de week
contributiezegels van resp. 11, 28 en 55 cent en tot het vervangen van deze zegels door 
maandcontributiezegels van resp. 50, 125 en 250 cent. 

11. Landsmeer: 
De Bijzondere Huishoudelijke Partijraad geeft - gezien de veranderde contributie
afdracht - het Partijbestuur in overweging na te gaan of de kleine afdelingen tege
moet gekomen kunnen worden in de kosten, verbonden aan het bezoeken van lan
delijke en gewestelijke bijeenkomsten en congressen, waardoor de deelname kan wor
den gestimuleerd. 

12. Koog-Zaandijk: 
De Bijzondere Huishoudelijke Partijraad geeft aan het Partijbestuur in overweging te 
bevorderen, dat in de gewesten werkzame federaties van jongerengroepen kunnen 
rekenen op een bepaald percentage (bijv. 1%) van de ontvangsten aan contributies 
van de afdelingen, welke zijn gelegen in het gebied, waarin bedoelde federaties werk
zaam zijn. 

13. Heemskerk: 
De Bijzondere Huishoudelijke Partijraad besluit dat, zolang de huidige regering niet 
bereid is, 1% van ons nationale inkomen af te staan voor hulp aan onderontwikkelde 
gebieden, de Partij van de Arbeid 1% van de contributie zal afdragen aan de NOVm 
of eens per jaar drie maanden een zegel van f 0,25 bij de leden zal aanbieden. 

Amendement Amsterdam Noord-West. Na 'Novib' een punt plaatsen, rest ver
valt. 

D. Voorlichting en propaganda 
14. Apeldoorn: 
De Bijzondere Huishoudelijke Partijraad is van mening, dat de Partij van de Arbeid in 
verkiezingstijd de kiezer bedelft onder te veel en te moeilijke lectuur. Zij dringt er 
daarom bij het Partijbestuur op aan de schriftelijke propaganda zoveel mogelijk te 
vereenvoudigen en de vraagstukken in korte, pakkende vorm onder de aandacht van 
de kiezer te brengen, zodat deze weer begrijpt, waarom het van belang is op de Partij 
van de Arbeid te stemmen. 

Amendement Oisterwijk. 3e regel wijzigen in: ... 'de schriftelijke propaganda zoveel 
mogelijk geheel achterwege te laten en de vraagstukken in korte, pakkende vorm via 
t.v. en radio onder de aandacht ... enz.' 

Amendement Amsterdam Zuid I. In de laatste zin het woord 'weer' te schrappen. 

15. Krommenie: 
De Bijzondere Huishoudelijke Partijraad spreekt als zijn mening uit, dat in de pro-
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paganda de maatschappelijke structuur, zoals de Partij van de Arbeid zich deze 
wenst, kort en bondig aan de kiezers dient te worden meegedeeld. 

16. Oude Pekela: 
De Bijzondere Huishoudelijke Partijraad stelt voor de propaganda en met name die 
voor de verkiezingen, korter en duidelijker te formuleren. 

17. Haarlem 5: 
De Bijzondere Huishoudelijke Partijraad besluit bij de volgende verkiezingen een meer 
op de kiezers gerichte propaganda te voeren. 

18. Haarlem 4: 
De Bijzondere Huishoudelijke Partijraad verzoekt het Partijbestuur de verkiezings
actie te gaan voeren geruime tijd, bijvoorbeeld twee jaar, vóór de verkiezingen, met 
middelen die aanspreken. 

19. Amersfoort: 
De Bijzondere Huishoudelijke Partijraad constateert, dat socialistische ideeën ook 
buiten de Partij gemeengoed worden. Het constateert echter ook, dat personen buiten 
de Partij van de Arbeid, die deze ideeën tot uiting brengen óf zich gebonden blijven 
voelen aan in het bijzonder confessionele partijen óf, althans niet openlijk tot de 
Partij toetreden. Het verzoekt hieraan meer aandacht te besteden e.v. te signaleren 
en door gerichte propaganda de desbetreffende personen en groepen te benaderen. 

20. Vlaardingen-Centrum: 
De Bijzondere Huishoudelijke Partijraad acht het, gezien de steeds ingewikkelder pro
blemen waarmee we dagelijks geconfronteerd worden, mede ook vaak de moeilijk te 
begrijpen verbanden tussen de diverse problemen, niet alleen prettig maar zelfs nood
zakelijk, zowel voor niet-leden als voor leden om periodiek korte doch duidelijke uit
eenzettingen te geven over actuele politieke gebeurtenissen, niet alleen in pers en voor 
de radio, maar vooral ook voor het moderne medium, de TV 

20a. Baarn: 
De afdeling Baarn van de PvdA stelt voor maatregelen te beramen met betrekking 
tot een levendiger en frequenter contact tussen partij en kiezers, in het bijzonder het 
contact met het grote aantal jongeren, dat als gevolg van de naoorlogse geboortegolf 
voor het eerst stemgerechtigd zal zijn. Bedoeld contact ware niet slechts te beperken 
tot perioden van verkiezingsstrijd. 

21. Gorinchem: 
De Bijzondere Huishoudelijke Partijraad spreke zich uit voor een spreiding per pro
paganda naar 'buiten' over vier jaren, i.p.v. zoals tot dusverre gebruikelijk is, over 
enkele maanden voorafgaande aan de verkiezingen. Zij drage het Partijbestuur op 
met deze uitspraak in hoge mate rekening te houden in het kader van de door haar te 
voeren propaganda. 

Amendement Purmerend. Te wijzigen als volgt: 'De Bijzondere Huishoudelijke 
Partijraadsvergadering verzoekt het Partijbestuur in het kader van spreiding der 
propaganda over vier jaar i.p.v. de gebruikelijke stroom vlak voor de verkiezingen, 
aan afdelingen die dat wensen en daarvoor een propaganda-apparaat hebben, ge
regeld de partijvisie over een bepaald actueel onderwerp te doen toekomen, dan wel 
een toelichting over genomen beslissingen van de zijde van onze Tweede-Kamerfrac
tie. Een en ander ter grootte van 300-500 woorden.' 

22. Den Haag 15: 
De Bijzondere Huishoudelijke Partijraad dringe er - gezien het belang van het op
treden naar buiten - bij het Partijbestuur op aan om, naast het daarvoor gebruik 
maken van de moderne communicatiemiddelen, landelijke demonstraties te houden, 
bijv. bij verkiezingen. 
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23. Haarlem 7: 
De Bijzondere Huishoudelijke Partijraad dringe er op aan meer aandacht te besteden 
aan een op de jongeren afgestemde propaganda. 

24. Oisterwijk: 
De Bijzondere Huishoudelijke Partijraad is van oordeel dat het partijbestuur met het 
oog op de verlaging van de kiesgerechtigde leeftijd onvoldoende aandacht heeft ge
schonken aan, en onvoldoende initiatieven heeft genomen voor een moderne benade
ring van jonge mensen. 

25. Breda-Roosendaal: 
De Bijzondere Huishoudelijke Partijraad is van oordeel dat mede met het oog op de 
verlaging van de kiesgerechtigde leeftijd, meer aandacht moet worden geschonken 
aan een moderne benadering van de jonge mensen en verzoekt in verband hiermee 
het Partijbestuur, de FJG zendtijd ter beschikking te stellen voor programma's, spe
ciaal gericht op de jongeren. 

26. Rotterdam 5: 
De Bijzondere Huishoudelijke Partijraad dringt er bij het Partijbestuur op aan in de 
uitzendingen van de Partij via radio en TV meer aandacht te besteden aan het werk 
van de jongeren en de uitzendingen meer af te stemmen op de jeugdige kiezers. 

27. Den Haag 15: 
De Bijzondere Huishoudelijke Partijraad dringe er bij het Partijbestuur - gezien het 
streven van het Partijbestuur tot meer contact tussen kiezers en gekozenen - op aan 
in samenwerking met de afdelingen openbare bijeenkomsten te beleggen, waar onder
werpen worden behandeld, die vooraf schriftelijk bij daarvoor aangegeven adressen 
kunnen worden ingediend. 

28. Krimpen a/d IJssel: 
De Bijzondere HUishoudelijke Partijraad stelt voor de politieke radio-uitzendingen 
veel actueler te voeren en daarbij vaste punten aan te houden. 

29. WinterswiJk: 
De Bijzondere Huishoudelijke Partijraad dringe bij het Partijbestuur aan op opvoering 
van het TV-contact tussen onze partij en de Nederlandse kiezers en meer dan tot nu 
toe de uitspraken van politieke TV-uitzendingen van andere partijen te weerleggen. 

30. Den Haag 19: 
De Bijzondere Huishoudelijke Partijraad verzoekt het Partijbestuur in den vervolge 
meer aandacht te besteden aan het tijdig onder de aandacht brengen, in het bijzonder 
bij de leden, van belangrijke nationale of internationale socialistische gebeurtenissen. 

31. Rotterdam 18: 
De Bijzondere Huishoudelijke Partijraad verzoekt het Partijbestuur een nauwer con
tact te gaan onderhouden met leden, die ter vervulling van hun dienstplicht voor 
eerste oefening onder de wapenen zijn. (Wellicht kan hiertoe het na 1 januari 1965 
te verschijnen blad als vervanging van Paraat dienen.> 

Amendement Rotterdam 9. Het woord 'leden' vervangen door: 'diegenen'. 

32. Zaandam 1: 
De Bijzondere Huishoudelijke Partijraad stelt voor om na te gaan op welke wijze de 
in ons land verblijvende buitenlandse arbeiders van voorlichting kunnen worden ge
diend met betrekking tot het functioneren van de democratie. 

33. Bergentheim: 
De Bijzondere Huishoudelijke Partijraad verzoekt het Partijbestuur te bevorderen, dat 
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er voor raadsleden en toekomstige raadsleden een mogelijkheid wordt geschapen om 
een cursus te volgen, die hen in staat stelt om terzake kundig zitting te nemen in een 
gemeenteraad. 

33a. Emmen: 
De Bijzondere Huishoudelijke Partijraad stelt voor, dat voortaan de verkiezings
acties moderner en met meer felheid worden gevoerd. 

E. Diversen 
34. Amersfoort 
De Bijzondere Huishoudelijke Partijraad dringt er bij het Partijbestuur op aan op 
1 mei en bij voorkomende gelegenheden manifestaties te organiseren hetzij in lan
delijk, hetzij in regionaal verband. 

Amendement Rotterdam 9. 'De Bijzondere Huishoudelijke Partijraad dringe er bij 
het Partijbestuur op aan er naar te streven dat in Europees verband wordt betracht de 
viering van de Europadag (jaarlijks op 5 mei) zodanig algemeen, als vrije dag te doen 
vieren dat, eventueel met andersgezinden, getuigd wordt tegen elk extremisme en voor 
rechtvaardige politieke en economische democratie voor de gehele mensheid. (mensen 
van alle volken).' 

35. Dordrecht III: 
De Bijzondere Huishoudelijke Partijraad is van mening, dat de partij haar standpunt 
dienaangaande voldoende duidelijk heeft onderstreept, verzoekt de partij de haar 
aangeboden vergoeding voor het houden van politieke radio- en televisieuitzendingen 
in het vervolg te aanvaarden, teneinde de propagandamogelijkheden niet te beperken. 

Amendement Treebeek-Amstenrade. Toevoegen na 'beperken' de woorden: 'of te 
besteden aan hulp ontwikkelingslanden'. 

36. IJmuiden: 
De Bijzondere Huishoudelijke Partijraad draagt het Partijbestuur op de mogelijk
heden te onderzoeken om afwijkende meningen in de partij t.a.v. belangrijke politieke 
vraagstukken, nationaal zowel als internationaal, tot haar recht te laten komen, ook 
met ingebruikgeving van de daarvoor bestemde media, als pers, radio en televisie. 

Amendement Rotterdam 20. Toevoegen achter 'nationaal zowel als internationaal': 
'tijdig en gemotiveerd'. 

F. V oorstellen partijbestuur 
Ingevolge de artikelen 70 t/m 74 van het (ontwerp) huishoudelijk reglement, (zie 
pagina's 100 t;m 103 stelt h'et partijbestuur voor: 

I. Van de contributieregeling (zie artikel 70) 
De contributieregeling luidt: 

Groep I 
-leden die een inkomen hebben tot 70% van het in de Stichting van de Arbeid over
eengekomen minimum-loon; 
- gehuwde vrouwen zonder eigen inkomen, waarvan de echtgenoot een inkomen heeft 
lager dan de sociale verzekeringsgrens: 
f 0,60 per maand. 

Groep II 
- Leden met een eigen inkomen beneden de sociale verzekeringsgrens; 

72 



- Gehuwde vrouwen zonder eigen inkomen, waarvan de echtgenoot een inkomen 
heeft hoger dan de sociale verzekeringsgrens: 
f 1,50 per maand. 

Groep III 
- Leden met een eigen inkomen hoger dan de sociale verzekeringagrens: 
f 3,00 per maand. 

Toelichting 
De vergadering van de bijzondere huishoudelijke partijraad, gehouden op 18 mei 1963 
besloot tot de instelling van een commissie die het partijbestuur diende te adviseren 
over vraagstukken rondom de contributie van onze partij. 
Deze commissie heeft zich niet alleen beziggehouden met het opstellen van een 
contributieschaal, afgestemd op de huidige financiële factoren, maar daarnaast 
waardevolle denkbeelden geuit met betrekking tot een vereenvoudigde berekening. 
De commissie is unaniem van mening, dat het aanduiden van contributies in week
bedragen niet langer in overeenstemming is met de inningsgewoonten en overgegaan 
dient te worden tot het vaststellen van maandbedragen, resp. het in gebruik nemen 
van maandzegels. 
De voorstellen die hiervoren zijn vermeld zijn een gevolg van de adviezen die voren
bedoelde commissie heeft uitgebracht en die door het partijbestuur zijn overgenomen. 
Omtrent de hoogte van de contributiebedragen alsmede over de aan de federaties/ 
afdelingen uit te keren bedragen bestond in de commissie geen eenstemmigheid. De 
meerderheid van 11 <van de 15) leden staat geheel achter de thans voorgestelde 
regelingen. 
Het vaststellen van percentages zoals hier wordt voorgesteld, over het volledige 
contributiebedrag <en niet zoals tot dusver over een deel ervan) heeft tot gevolg dat 
ook de voor de federaties/afdelingen bestemde aandelen over de volledige bedragen 
dienen te worden berekend. 
Het totaal ingekomen bruto contributiebedrag wordt als volgt verdeeld: 

het partijbestuur . . . . . . . . . . 
de gewestelijke- en stedelijke federaties . 
het verkiezingsfonds . . . . . . 
de spaarregeling voor de afdelingen 
de afdelingen . . . . . . . . . 

61% c Cl. 
7%~ 

10% -

1:~ ~ l\,f) JV~ 
100% \ 

De aandacht wordt erop gevestigd, dat ingevolge artikel 74 sub 4 de afdeling recht 
heeft op terugbetaling van het gespaarde bedrag, tenminste zes weken voordat de 
verkiezingen voor de gemeenteraad in de gemeente, waarin de afdeling is gelegen, 
worden gehouden. 

Amendement Zaandam 2. In het voorstelF I (Partijbestuur) te lezen in plaats van 
'sociale verzekeringsgrens': 'grens inkomstenbelasting, nuf 12.000,-'. 

Amendement Zwijndrecht, Groningen I, Amsterdam (Watergr.meer), Meppel, Ol
denzaal, Coevorden, Amersfoort, Amsterdam Zuid I en Bussum. Groep I, laten ver
vallen de woorden: 'waarvan de echtgenoot een inkomen heeft lager dan de sociale 
verzekeringsgrens.' 

Amendement Utrecht VI. In groep I en groep II schrappen de woorden: 'zonder 
eigen inkomen'. 

Amendement Groningen I. Groep I: bedrag te lezen f 0,65 per maand. 
Amendement Drachten. Groep I te lezen als volgt: '-leden die een inkomen hebben 

tot 70% van het in de Stichting van de Arbeid overeengekomen minimumloon; -ge
huwde vrouwen zonder eigen inkomen, waarvan de echtgenoot een inkomen heeft 
lager dan f 2000,- boven de sociale verzekeringagrens f 0,60 per maand.' 

Amendement Purmerend. Lezen als volgt: 'Groep I- Gehuwde vrouwen zonder 
eigen inkomen, waarvan de echtgenoot een inkomen heeft lager dan de sociale ver
zekeringagrens en waarvan de echtgenoot ook niet lid van de PvdA is, f 1,50 per maand. 

Amendement Zwolle 4. Groep I, laatste regel: i.p.v. f 0,60 per maand te lezen: f 0,55 
per maand. 
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Amendement Amsterdam-Zuid I. Groep I: f 0,60 per maand veranderen in f 0,50 
per maand. 

Amendement IJmuiden, Gouderak, Den Haag 19 en Coevorden. Groep I. Lezen 
als volgt: 'Leden die een inkomen hebben tot 70% van het in de Stichting van de 
Arbeid overeengekomen minimum-loon;- Gehuwde vrouwen zonder eigen inkomen, 
waarvan de echtgenoot een inkomen heeft lager dan de sociale verzekeringsgrens: 
f 0,50 per maand.' 

Amendement Zeist. Groep I lezen als volgt: '-leden die een inkomen hebben be
neden het in de Stichting van de Arbeid overeengekomen minimum-loon; -gehuwde 
vrouwen zonder eigen inkomen; f 0,60 per maand.' 

Amendement Castricum. Groep I, weglaten de woorden: 'zonder eigen inkomen, 
waarvan de echtgenoot een inkomen heeft hoger dan de sociale verzekeringsgrens'. 

Amendement Capelle a. d. IJssel. Het percentage voor groep Ia te wijzigen van 70% 
inlOO%. 

Amendement Borger. Het percentage voor groep I a te wijzigen van 70% in 80%, 
aangezien anders de uitsluitend op de AOW aangewezen leden te zwaar worden belast. 

Amendement Amersfoort, Bussum, Castricum, Zwijndrecht, Oldenzaal en Meppel. 
Groep 11, laten vervallen de zin: 'Gehuwde vrouwen zonder eigen inkomen, waarvan 
de echtgenoot een inkomen heeft hoger dan de sociale verzekeringsgrens.' 

Amendement Amsterdam-Watergraajsmeer. Te lezen als volgt: 'Groep 11- leden 
met een eigen inkomen beneden de sociale verzekeringsgrens f 1,50 per maand.' 

Amendement Amsterdam-Zuid I. Groep 11: De eerste zin te lezen als volgt: 'Leden 
met een eigen inkomen beneden een bedrag dat 30% hoger ligt dan de sociale ver
zekeringsgrens.' De tweede zin ('gehuwde vrouwen enz') te laten vervallen. 

Amendement Groningen I. Lezen als volgt: Groep 11. Bij gehuwde vrouwen achter 
'echtgenoot een' vóór 'een' tussen te voegen 'geen lid is en'. 

Amendement Zeist. Groep 11 lezen als volgt: '- leden die een inkomen hebben 
boven het door de Stichting van de Arbeid overeengekomen minimum-loon, maar 
minder dan de sociale verzekeringsgrens: f 1,50 per maand.' 

Amendement Zwolle 4. Groep 11, laatste regel: i.p.v. f 1,50 per maand, te lezen: 
f 1,40 per maand. 

Amendement IJmuiden. Groep 11 wijzigen als volgt: '-Leden met een eigen in
komen, beneden de sociale verzekeringsgrens; f 1,25 per maand.' 

Amendement Gouderak: Groep 11: laatste regel: f 1,50 wijzigen in f 1,25. 
Amendement Drachten. Groep 11 lezen als volgt: '-leden met een eigen inkomen 

beneden f 2000,- boven de sociale verzekeringsgrens; - gehuwde vrouwen, zonder 
eigen inkomen, waarvan de echtgenoot een inkomen heeft hoger dan f 2000,- boven 
de sociale verzekeringsgrens, f 1,50 per maand.' 
Amendement Oosterwolde. Groep I ongewijzigd laten. Groep 11 e.v. wijzigen als volgt: 
'Groep 1!: Leden, met een eigen inkomen tot 130% van het in de Stichting van de 
Arbeid overeengekomen minimum-loon; gehuwde vrouwen, waarvan de echtgenoot 
een eigen inkomen heeft boven de sociale verzekeringsgrens, f 1,50 per maand.' 

Amendement IJmuiden. Groep 11 lezen als volgt: '-Gehuwde vrouwen, zonder eigen 
inkomen, waarvan de echtgenoot een inkomen heeft, hoger dan de sociale verzeke
ringsgrens, tot f 15.000,- per jaar; f 1,- per maand.' 

Amendement Purmerend. Groep 11- 'Gehuwde vrouwen etc' veranderen in: 'Ge
huwde vrouwen zonder eigen inkomen, waarvan de echtgenoot een inkomen heeft 
hoger dan de sociale verzekeringsgrens f 0,60 per maand; facultatief f 1,50 per maand.' 

Amendement Amsterdam-Zuid I. Groep 111: eerste zin te lezen als volgt: 'Leden 
met een eigen inkomen hoger dan een bedrag dat 30% hoger ligt dan de sociale ver
zekeringsgrens.' f 3,00 per maand te veranderen in 'f 3,50 per maand'. 

Amendement Drachten. Groep 111 te lezen als volgt: '-leden met een eigen inkomen 
hoger dan f 2000,- boven de sociale verzekeringsgrens f 3,- per maand.' 

Amendement Meppel. Groep 111 lezen als volgt: '-Leden met een eigen inkomen 
hoger dan de sociale verzekeringsgrens f 3,50 per maand.' 

Amendement Groningen I. Groep 111. Voor f 3,00 te lezen f 3,25. 
Amendement Zeist. Groep 111 te lezen: ·- leden met een inkomen hoger dan de 

sociale verzekeringsgrens: f 3,00 per maand.' 
Amendement Zwolle 4. Groep 111, ip.v. f 3,- per maand te lezen: f 2,75 per maand. 
Amendement Gouderak. Groep 111: t 3,00 wijzigen in f 2,50. 
A·mendement Oosterwolde. Groep 111 lezen als volgt: 'Leden met een eigen inkomen 

tot de sociale verzekeringsgrens f 2,- per maand.' En toevoegen: 'Groep IV. Leden, 
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met een eigen inkomen, hoger dan de sociale verzekeringsgrens, f 3,- per maand.' 
Amendement Ammerstol. De Bijzondere Huishoudelijke Partijraad spreke zich uit 

voor het mede handhaven van weekzegels. 
Amendement Gouderak. Toevoegen na Groep III: 'Voorts wordt door de leden in 

Groep II en III in de maanden oktober en april f 0,25 extra betaald ten behoeve van 
de Dr. Wiardi Beekman Stichting.' 

Amendement IJmutden. Toevoegen: 'Groep IV.- Leden met een eigen inkomen, 
hoger dan de sociale verzekeringsgrens, tot f 15.000,- per jaar: f 2,50 per maand.' 

Amendement Ammerstol. Toevoegen: 'Groep IV: Leden die een eigen inkomen heb
ben van meer dan f 15.000,- betalen een door de Bijzondere Huishoudelijke Partijraad 
te bepalen contributie.' 

Amendement IJmuiden. Toevoegen: 'Groep V.- Leden met een eigen inkomen tus
sen f 15.000,- en f 20.000,- per jaar: f 3,50 per maand.- Vrouwen van deze leden, 
zonder eigen inkomen: f 1,50 per maand.' 

Amendement IJmuiden. Toevoegen: 'Groep VI.- Leden met een eigen inkomen, 
hoger dan f 20.000,- per jaar: f 5,- per maand.- Vrouwen van deze leden, zonder 
eigen inkomen: f 2,- per maand.' 

II. Van het percentage van de afdracht aan het partijbestuur (zie artikel 71) 
Van de ontvangen bruto-contributie wordt 82% aan de partijkas afgedragen. De ge
westelijke- resp. stedelijke federaties ontvangen 7% van het totaal der ontvangen 
contributie ten laste van de partijkas. 

Amendement Delft-West. Toevoegen aan voorstel II ('Van het percentage van de 
afdracht aan het partijbestuur'): 'Onder ontvangen bruto-contributie wordt hier 
verstaan de opbrengst van zegels en;of anderszins ontvangen contributie minus de 
kosten van incasso.' 

Amendement Zaandam 111. II. Van het percentage van de afdracht aan het partij
bestuur. Te lezen als volgt: 'Door afdelingen, niet behorend tot een plaatselijke fede
ratie, wordt 82% aan de partijkas afgedragen. Door afdelingen, behorend tot een 
plaatselijke federatie, wordt 75% aan de partijkas afgedragen. De gewestelijke- resp. 
stedelijke federaties ontvangen 7% van het totaal der ontvangen contributie ten laste 
van de partijkas.' 

Amendement Zeist. II. wijzigen als volgt: 'Van de ontvangen bruto-contributie 
wordt 80% aan de partijkas afgedragen. De gewestelijke- resp. stedelijke federaties 
ontvangen 6% van het totaal der ontvangen contributie ten laste van de partijkas.' 

Amendement Langedijk en Oldenzaal. Paragraaf II. Te lezen: 78% in plaats van 
82%. 

Amendement Brunssum. Het totaal ingekomen contributiebedrag als volgt te ver
delen: 
het partijbestuur .... 
de gewestelijke- en stedelijke federaties 
het verkiezingsfonds ... 
de spaarregeling voor de afdelingen . 
de afdeling 

59% 
8% 

10% 
4% 

19% 

100% 

Amendement Oldenzaal. In de toelichting te lezen: Het partijbestuur 57% in plaats 
van 61%. De afdeling 22% in plaats van 18%. 

III. Van het verkiezingstands (zie artikel 73) 
Het percentage van de bruto contributieopbrengst te storten in het verkiezingsfonds 
wordt vastgesteld op 10. 

Amendement Treebeek-Amstenrade. III. te lezen als volgt: 'Het percentage van de 
bruto contributie-opbrengst wordt vastgesteld op 3, 6 of 10%, rekening houdende met 
het afdelingsinkomen. Voor de minimum inkomsten geldende bedragen worden door 
het partijbestuur nader vastgesteld. 

IV. Van de spaarregeling voor de afdelingen {zie artikel 74) 
Het percentage van de bruto contributieopbrengst te boeken ten gunste van de spaar
rekeningen van de afdelingen wordt vastgesteld op 4. 
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Amendement Hoojddorp. Toevoegen punt V: 'De voor de afdelingen overblijvende 
18% worden zodanig, middels een glijdende schaal, verdeeld, dat de kleine afdelingen 
in verhouding meer ontvangen dan de grote. 

Huishoudelijk reglement 
OUDE TEKST 
VAN DE AFDELINGEN 

Artikel! 
Heeft zich een afdeling der partij ge
vormd, dan wordt daarvan schriftelijk 
kennis gegeven aan het Partijbestuur. 
Deze kennisgeving is vergezeld van een 
opgave der bestuursleden en van het 
aantal leden. 

Artikel2 
Zij, die tot de Partij willen toetreden, 
melden zich aan bij het bestuur der af
deling in hun woonplaats of het Partij
bestuur. De inschrijving geschiedt door 
de afdeling in de woonplaats van het lid. 
Het Partijbestuur bepaalt de voorwaar
den, waaronder iemand als algemeen lid 
kan worden ingeschreven. Het contact 
met de algemene leden wordt onderhou
den door het betrokken gewestelijk be
stuur of het partijbestuur. 

NIEUWE TEKST 
VAN DE AFDELINGEN 

Artikel! 
Heeft zich een afdeling der partij ge
vormd, dan wordt daarvan door de 
secretaris van de gewestelijke of stede
lijke federatie waartoe de afdeling be
hoort, schriftelijk kennis gegeven aan 
het partijbestuur. Deze kennisgeving 
bevat tevens de namen der bestuurs
leden van de nieuwe afdeling en een 
opgave van het aantal leden. 

Artikel2 
Zij, die tot de partij willen toetreden, 
melden zich aan bij het bestuur van de 
afdeling in hun woonplaats of bij het 
partijbestuur. De inschrijving geschiedt 
door het bestuur van de afdeling in de 
woonplaats van het lid. 
Het partijbestuur bepaalt de voorwaar
den waaronder iemand als algemeen 
lid kan worden ingeschreven. Het con
tact met de algemene leden wordt on
derhouden door het bestuur van de be
trokken gewestelijke federatie of het 
partijbestuur. Een algemeen lid kan 
voorstellen voor het congres van de 
partij, als bedoeld in art. 31 van het 
huishoudelijk reglement van de partij, 
indienen bij een afdeling zijner keuze. 

Art. 2: Amendement Oisterwijk. Na eerste alinea tussenvoegen: 'Is er in deze woon
plaats geen afdeling dan bestaat de mogelijkheid om ingeschreven te worden als alge
meen lid.' 

Artikel3 
Iedere afdeling zendt binnen vier weken 
na haar oprichting haar huishoudelijk 
reglement ter goedkeuring aan het Par
tijbestuur toe. Het reglement is alleen 
van kracht na goedkeuring door het 
Partijbestuur. 
Bij wijziging van het reglement, vindt 
het in het voorafgaande lid bepaalde, 
dienovereenkomstige toepassing. 

Artikel4 
De afdelingsbesturen zijn gehouden, het 
Partijbestuur alle gevraagde medede
lingen te doen. 
Het afdelingsbestuur belast een zijner 
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Artikel3 
Iedere afdeling zendt binnen vier we
ken na haar oprichting haar huishou
delijk reglement ter goedkeuring aan 
het partijbestuur toe. Het reglement is 
alleen van kracht na goedkeuring door 
het partijbestuur. 
Bij wijziging van het reglement, vindt 
het in het voorafgaande lid bepaalde, 
dienovereenkomstige toepassing. 

Artikel4 
Het bestuur van de afdeling is gehou
den het partijbestuur alle gevraagde 
mededelingen te doen. 
Het bestuur van de afdeling belast een 



leden meer speciaal met de zaken be
treffende de propaganda onder de vrou
wen en delegeert datzelfde lid in het 
bestuur der Vrouwengroep van de Par
tij van de Arbeid ter plaatse, indien zulk 
een groep bestaat. 
De besturen der afdelingen en plaatse
lijke federaties brengen telken jare in 
de maand oktober aan het partijbestuur 
een schriftelijk verslag uit over de toe
stand der afdeling en de werkzaam
heden in het afgelopen boekjaar. Van 
dit verslag ontvangt het Gewestelijk c.q. 
het Stedelijk Federatiebestuur afschrift. 

zijner leden meer speciaal met de zaken 
betreffende de propaganda onder de 
vrouwen en delegeert dit lid in het be
stuur van de vrouwengroep van de 
Partij van de Arbeid ter plaatse, indien 
zulk een groep bestaat. 
Een lid van het afdelingsbestuur on
derhoudt het contact met het bestuur 
van de Jongerengroep, indien ter plaat
se een Jongerengroep bestaat. De be
sturen der afdelingen en plaatselijke 
federaties brengen ieder jaar in de 
maand oktober aan het partijbestuur 
een schriftelijk verslag uit over de toe
stand der afdeling en de werkzaam
heden in het afgelopen boekjaar. Van 
dit verslag zendt het bestuur van de 
afdeling een afschrift aan het bestuur 
van de gewestelijke of stedelijke fede
ratie waartoe de afdeling behoort. 

Art. 4: Amendement Amersfoort. Laten vervallen derde alinea, eerste zin. Daar
voor in de plaats te lezen: 'Het bestuur van de jongerengroep van de Partij van de 
Arbeid ter plaatse wijst één van haar dagelijkse bestuursleden aan als gedelegeerde 
in het afdelingsbestuur.' 

Amendement Amersfoort. Tweede alinea laten vervallen en daarvoor in de plaats 
te lezen: 'Het bestuur van de vrouwengroep van de Partij van de Arbeid ter plaatse 
wijst één van haar dagelijkse bestuursleden aan als gedelegeerde in het afdelings
bestuur.' 

Amendement Oisterwijk. Derde alinea e.v. vervangen door: 
'Een lid van het afdelingsbestuur wordt in het bijzonder belast met het onderhouden 

van het contact met en het bevorderen van het contact tussen de jongeren in de 
afdeling. 

Indien ter plaatse een jongerengroep bestaat, wordt zij uitgenodigd tot bijwoning 
van de vergaderingen en kan zij zich door een van haar leden laten vertegenwoor
digen.' 

Amendement Utrecht VI. 'oktober' wijzigen in 'uiterlijk december'. 

ArtikelS 
Het boekjaar loopt van 1 oktober tot en 
met 30 september. Het afdelingsbestuur 
ziet toe, dat van alle inkomsten en uit
gaven der afdeling nauwkeurig aanteke
ning gehouden wordt volgens door het 
Partijbestuur te stellen voorschriften. 
Het brengt telkens in de maand oktober 
op de daarvoor door het Partijbestuur te 
verstrekken formulieren een financieel 
verslag uit. Van dit verslag ontvangt het 
Gewestelijk c.q. het Stedelijk Federatie
bestuur afschrift. 

Artikel6 
Het afdelingsbestuur draagt zorg, dat de 
namen en adressen der afdelingsleden 
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ArtikelS 
Het boekjaar loopt van 1 oktober tot en 
met 30 september. 
Het afdelingsbestuur ziet toe, dat van 
alle inkomsten en uitgaven der afdeling 
nauwkeurig aantekening wordt gehou
den volgens door het partijbestuur te 
stellen voorschriften. Het brengt tel
kens in de maand oktober op de daar
voor door het partijbestuur te verstrek
ken formulieren een financieel verslag 
uit. 
Van dit verslag zendt het bestuur van 
de afdeling een afschrift aan het partij
bestuur en aan het bestuur van de ge
westelijke of stedelijke federatie waar
toe de afdeling behoort. 

Artikel6 
Het bestuur van de afdeling draagt 
zorg, dat de namen en adressen der af-



op de door het Partijbestuur verstrekte 
kaarten worden ingeschreven. 
De kaarten van de wegens verhuizing 
afgeschreven leden worden onmiddellijk 
na de afschrijving, voorzien van nauw
keurig nieuw adres, aan het Partijsecre
tariaat gezonden, dat dan voor doorzen
ding aan de betrokken afdeling zorg 
draagt. Vóór de zesde der eerste maand 
van ieder kalenderkwartaal doet het af
delingsbestuur op de daartoe door het 
Partijbestuur verstrekte formulieren 
aan het secretariaat der Partij en dat 
van zijn gewestelijke en stedelijke fede
ratie mededeling omtrent de loop van 
het ledental. 

delingsleden op de door het partij
bestuur verstrekte kaarten worden in
geschreven. 
De kaarten van de wegens verhuizing 
afgeschreven leden worden onmiddel
lijk na de afschrijving, voorzien van 
nauwkeurig nieuw adres, aan het 
partijbestuur gezonden, dat dan voor 
doorzending aan de betrokken afdeling 
zorg draagt. 
Vóór de zesde dag van de maanden 
januari, april, juli en oktober doet het 
bestuur van de afdeling aan het partij
bestuur mededeling omtrent het ver
loop van het ledental. Het formulier 
daarvoor wordt door het partijbestuur 
verstrekt. 
Het bestuur van de afdeling zendt een 
afschrift van dit formulier aan het be
stuur van de gewestelijke of stedelijke 
federatie waartoe de afdeling behoort. 

Art. 6: Amendement Oisterwijk. 4e regel, 2e alinea wijzigen in: 'nauwkeurig mogelijk 
nieuw adres ... enz.' 

Artikel7 
Eénmaal per vijf jaar zendt het bestuur 
het archief der afdeling naar het Partij
bestuur, dat een Partij-archivaris op
dracht geeft te onderzoeken, of het voor 
de geschiedenis der Partij belangrijke 
stukken bevat. Deze stukken worden uit 
de afdelingsarchieven gelicht en in het 
Partij-archief bewaard. De afdelingen 
kunnen stukken uit haar archief aan de 
Partij-archivaris opvragen. 

ArtikelS 
Ten aanzien van ballotage, bedoeld in 
art. 6 der Statuten, gelden de volgende 
bepalingen: op iedere huishoudelijke 
afdelingsvergadering wordt medege
deeld, wie zich als lid hebben aange
meld. Mocht een der aanwezige leden 
bezwaar hebben tegen toelating, dan 
heeft de beslissing over de toelating in 
de volgende huishoudelijke vergadering 
plaats. Op de oproep voor deze vergade
ring wordt vermeld, dat er ballotage zal 
plaats hebben, terwijl degene over wie 
ballotage zal plaats hebben, daarvan be
richt wordt gezonden. Het bestuur kan 
een lid, dat meer dan drie maanden 
contributieschuld heeft, van de leden
lijst afvoeren. Het geeft daarvan het be
trokken lid schriftelijk kennis. 
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Artikel7 
Eénmaal per vijf jaar zendt het bestuur 
het archief der afdeling naar het partij
bestuur, dat een partij-archivaris op
dracht geeft te onderzoeken, of het voor 
de geschiedenis der partij belangrijke 
stukken bevat. Deze stukken worden 
uit de afdelingsarchieven gelicht en in 
het partij-archief bewaard. De afdelin
gen kunnen stukken uit haar archief 
aan de partij-archivaris opvragen. 

VAN DE BALLOTAGE 

ArtikelS 
Voor de ballotage, bedoeld in art. 6 der 
statuten, gelden de volgende bepalin
gen: 

a. in iedere huishoudelijke vergadering 
van de afdeling deelt het bestuur 
mede, wie zich, sinds de vorige ver
gadering, als lid van de partij heb
ben aangemeld. Mocht een der aan
wezigen bezwaar hebben tegen toe
lating van een der genoemden, dan 
wordt de beslissing over de toelating 
van de betrokkene genomen in een 
volgende huishoudelijke vergadering 
van de afdeling. 

b. deze volgende huishoudelijke verga
dering wordt gehouden uiterlijk 30 
dagen na die, waarin tot ballotage 
werd besloten. In de oproep voor 
deze vergadering wordt vermeld, dat 



ballotage zal plaats vinden, terwijl 
de betrokkene daarvan bericht ont
vangt. 

c. Indien uiterlijk 30 dagen na de da
tum waarop tot ballotage werd be
sloten, geen beslissing is genomen 
door de huishoudelijke vergadering 
van de afdeling, wordt geacht dat 
de betrokkene tot het lidmaatschap 
der partij is toegelaten. 

d. Degene die door de huishoudelijke 
vergadering als lid van de partij is 
afgewezen, kan tegen deze beslissing 
in beroep gaan bij het partijbestuur. 
Dit beroep moet worden ingesteld 
uiterlijk 30 dagen na de beslissing 
van de huishoudelijke vergadering 
van de afdeling, waarin de afwijzing 
plaats vond. 

e. Het bestuur van de afdeling stelt de 
betrokkene schriftelijk op de hoogte 
van de mogelijkheid van beroep bij 
het partijbestuur en van de termijn 
waaraan dit beroep is gebonden. 

f. Het partijbestuur neemt, uiterlijk 
60 dagen nadat het beroep is in
gesteld, een beslissing. Het kan deze 
termijn met ten hoogste 60 dagen 
verlengen, indien het beroep in be
handeling is, maar nog geen defini
tieve beslissing kon worden genomen. 
Indien de verlenging van de termijn 
is verlopen en nog geen beslissing is 
genomen, wordt de betrokkene ge
acht tot het lidmaatschap van de 
partij te zijn toegelaten. 

g. Het partijbestuur doet van zijn be
slissing mededeling aan de betrok
kene en aan het bestuur van de af
deling waar de betrokkene zich als 
lid heeft aangemeld. 

h. Dit artikellaat onverlet de bevoegd
heid van het partijbestuur, in art. 7 
van de statuten omschreven. 

Art. 8: Amendement Gouda-centrum-Noord. Sub b, c en d: '30 dagen' wijzigen in 
'60 dagen'. 

Amendement Dordrecht lil. VAN DE BALLOTAGE. Lid d, tweede volzin, na 'partij
bestuur' vervangen door: 'Het bestuur van de afdeling stelt de betrokkene schriftelijk 
op de hoogte van de reden van de afwijzing, van de mogelijkheid van beroep bij het 
partijbestuur en van de termijn waaraan dit beroep is gebonden. 

Een afschrift van de brief wordt tegelijkertijd aan het partijbestuur gezonden.' 
Lid e. vervangen door: 'Het beroep moet worden ingesteld uiterlijk 30 dagen na dag

tekening van de brief waarin de afwijzing ter kennis van betrokkene wordt gebracht.' 

Amendement Bennebroek-Vogelenzang. Sub f. De eerste zin als volgt te wijzigen: 
'Het partijbestuur neemt, uiterlijk 60 dagen nadat het beroep is ingesteld, een beslis
sing, na het afdelingsbestuur te hebben gehoord.' In de laatste zin na het woord 'ge
acht' toevoegen het woord 'niet'. 
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A·mendement Rotterdam. Sub f. van de nieuwe tekst van het huishoudelijk regle
ment te laten vervallen. 

Amendement Oisterwijk. Toevoegen: 'VAN DE AFVOERING VAN DE LEDEN
LIJST. Artikel Ba. 
Voor het afvoeren van de ledenlijst bedoeld in artikel 9 sub c van de statuten gelden 
de volgende bepalingen. a. Het bestuur kan een lid, dat meer dan drie maanden con
tributieschuld heeft, van de ledenlijst afvoeren. b. Het geeft daarvan op een door het 
partijbestuur verstrekte kaart het betrokken lid schriftelijk kennis. c. Het lid heeft het 
recht het achterstallige contributiebedrag te betalen en treedt dan, zonder enige ter
mijn, weer in zijn ledenrechten.' Hiermee vervalt art. 70, 2e alinea, 10 regel, vanaf 
'Het bestuur'. 

Artikel9 
Het huishoudelijk reglement ener afde
ling bevat de volgende bepalingen om
trent het royement der leden en het af
voeren van de ledenlijst. 
Ten aanzien van het royement, bedoeld 
in art. 10 der Statuten, gelden de vol
gende bepalingen: 
Een voorstel tot royement moet op de 
agenda aangekondigd staan. Het desbe
treffende lid moet door het bestuur van 
dit voorstel en van de datum der behan
deling tijdig schriftelijk in kennis wor
den gesteld. 
De huishoudelijke vergadering kan bij 
ieder voorstel tot royement besluiten een 
commissie van onderzoek in te stellen. 
Zij moet daartoe overgaan, indien dit 
door het tot royement voorgedragen lid 
wordt verlangd. Over een voorstel tot 
royement wordt schriftelijk gestemd. 
Degene, die geroyeerd is, heeft beroep 
op het Partijbestuur, welke uitspraak 
beslissend is. Het beroep moet binnen 
een maand, na de datum waarop het 
royement is uitgesproken, bij het Partij
bestuur zijn ingezonden. Het afdelings
bestuur brengt onder de aandacht van 
degene, die geroyeerd is, dat hij of zij 
beroep op het Partijbestuur heeft en 
aan welke termijn dit beroep gehouden 
is. Hangende dit beroep is het betrok
ken lid geschorst in de uitoefening van 
zijn rechten als lid van de Partij. 
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VAN HET ROYEMENT 
Arttkel9 
Voor het royement, bedoeld in art. 10 
sub a van de statuten, gelden de vol
gende bepalingen: 
a. Een voorstel tot royement moet op 

de agenda van de huishoudelijke 
vergadering der afdeling zijn aan
gekondigd. 
Het bestuur van de afdeling moet 
het betrokken lid tijdig schriftelijk 
in kennis stellen van dit voorstel. 
van de beweegredenen en van de da
tum en plaats waarop het voorstel 
in behandeling komt. 

b. De huishoudelijke vergadering kan 
bij ieder voorstel tot royement be
sluiten een commissie van onderzoek 
in te stellen. Zij moet daartoe over
gaan, indien het door het betrokken 
lid wordt verlangd. 

c. Voor deze commissie wordt een lid 
aangewezen door de huishoudelijke 
vergadering en één door het betrok
ken lid. Deze commissieleden wijzen 
tezamen het derde lid van de com
missie aan. De aanwijzing van de 
leden der commissie moet geschieden 
uiterlijk 30 dagen na de datum 
waarop de huishoudelijke vergade
ring der afdeling werd gehouden, 
waarin tot instelling van de com
missie werd besloten. 

d. De commissie brengt zo mogelijk 
binnen twee maanden na de aan
wijzing een schriftelijk verslag uit 
van haar bevindingen en legt dit 
voor aan de huishoudelijke verga
dering van de afdeling. Deze huis
houdelijke vergadering neemt een 
beslissing ten aanzien van het voor
stel tot royement. 
Over een voorstel tot royement wordt 
schriftelijk met gesloten briefjes ge
stemd. 

e. Na de beslissing van de huishoude
lijke vergadering van de afdeling 



wordt het verslag van de commissie 
van onderzoek aan het partijbestuur 
gezonden. 

f. Degene, die door de huishoudelijke 
vergadering van de afdeling is ge
royeerd, heeft het recht van beroep 
op het partijbestuur, waarvan de uit
spraak bindend is. 
Het beroep moet uiterlijk 30 dagen 
na de datum waarop het royement 
is uitgesproken, schriftelijk bij het 
partijbestuur zijn ingezonden. 

g. Het bestuur van de afdeling stelt de 
betrokkene schriftelijk op de hoogte 
van de mogelijkheid van beroep en 
van de termijn waaraan dit beroep 
is gebonden. Deze schriftelljke mede
deling moet uiterlijk 3 dagen na de 
beslissing van de huishoudelijke ver
gadering van de afdeling de betrok
kene hebben bereikt. 

h. Zolang ten aanzien van het roye
ment geen uitspraak is gedaan door 
het partijbestuur, kan de betrok
kene geen gebruik van zijn leden
rechten maken. 

Art. 9: Amendement Oisterwijk. Sub f. vervalt: 'waarvan de uitspraak bindend is'. 
Sub h. vooraf toevoegen: 'Het partijbestuur neemt uiterlijk 30 dagen nadat het beroep 
is ingesteld een bindende beslissing. Zolang ... enz.' 

VAN DE GEWESTELIJKE 
FEDERATIES 

Artikel10 
De afdelingen. met uitzondering van die 
genoemd in art. 17 vormen gewestelijke 
federaties, wier grenzen samenvallen 
met de grenzen der provincies of een 
kieskring voor de Tweede Kamer. 

Artikel11 
De gewestelijke vergadering wordt ge
vormd door de afgevaardigden der af
delingen, in het desbetreffende gewest. 
De afgevaardigden kiezen het geweste
lijk bestuur. Ten aanzien van de secre
taris kan door het Partijbestuur in over
leg met het bestuur van de desbetref
fende gewestelijke federatie een afwij
kende regeling worden getroffen. 

VAN DE GEWESTELIJKE 
FEDERATIES 

Artikel10 
De afdelingen, met uitzondering van 
die genoemd in art. 17, vormen gewes
telijke federaties, waarvan de grenzen 
samenvallen met de grenzen der pro
vincies of met die van een kieskring 
voor de Tweede Kamer. 

Artikel11 
De gewestelijke vergadering wordt ge
vormd door de afgevaardigden der af
delingen. De afgevaardigden kiezen het 
gewestelijk federatiebestuur. Ten aan
zien van de secretaris kan door het 
partijbestuur in overleg met het bestuur 
van de desbetreffende gewestelijke 
federatie een afwijkende regeling wor
den getroffen. 

Art. 11. Amendement Oisterwijk. 4e regel e.v. laten vervallen vanaf: 'Ten aan
zien ... enz.' 

Artikel12 
De gewestelijke federatie heeft de lei
ding van de gemeenschappelijke propa
ganda en van de organisatie in het ge-
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Artikel12 
De gewestelijke federatie heeft de lei
ding van de gemeenschappelijke pro
paganda en van de organisatie in het 



west. Zij is, met inachtneming van en 
behoudens hetgeen daaromtrent be
paald is in het Reglement Kandidaat
stelling belast met de voorbereiding, de 
organisatie en de leiding van de verkie
zingen voor de Tweede Kamer en de 
Provinciale Staten in het gewest. 

gewest. Zij is, met inachtneming van 
en behoudens hetgeen daaromtrent be
paald is in het Reglement Kandidaat
stelling, belast met de voorbereiding, de 
organisatie en de leiding van de ver
kiezingen voor de Tweede Kamer en de 
Provinciale Staten in het gewest. 

Art. 12: Amendement Spijkenisse. Op één na laatste regel na: 'Tweede Kamer' het 
woord 'en' vervangen door een komma, voorts in laatste regel na: 'Provinciale Staten' 
invoegen: 'en de districtsra(a)d(en)'. 

Artikel13 
Het bestuur ener gewestelijke federatie 
bestaat uit ten minste vijf leden, geko
zen door de gewestelijke vergadering, 
uit de leden der afdelingen in het ge
west. Voorzitter, secretaris en penning
meester worden in functie gekozen. 
Zij vormen, eventueel aangevuld met 
twee bestuursleden, tezamen het dage
lijks bestuur. Het bestuur van een ge
westelijke federatie wijst een zijner le
den aan om zitting te nemen in de ge
westelijke contactcommissie van de 
Vrouwenbond. Een der bestuursleden 
onderhoudt het contact met het bestuur 
der gewestelijke jongerenfederatie. 

Artikel13 
Het bestuur ener gewestelijke federatie 
bestaat uit ten minste vijf leden, ge
kozen door de gewestelijke vergadering, 
uit de leden der afdelingen in het ge
west. Voorzitter, secretaris en penning
meester worden in functie gekozen. Zij 
vormen, eventueel aangevuld met twee 
bestuursleden, tezamen het dagelijks 
bestuur. Het bestuur van een geweste
lijke federatie wijst een zijner leden aan 
om zitting te nemen in de gewestelijke 
contactcommissie van de Vrouwenbond. 
Een der bestuursleden onderhoudt het 
contact met het bestuur der geweste
lijke jongerenfederatie. 

Art. 13: Amendement Oisterwijk. 13e regel e.v. vervangen door: 'Een lid van het ge
westelijke federatiebestuur wordt in het bijzonder belast met het onderhouden van 
het contact met en het bevorderen van het contact tussen de jongerengroepen in het 
gewest. 

De gewestelijke jongerenfederatie wordt uitgenodigd tot bijwoning van de vergade
ringen en kan zich door een van haar leden laten vertegenwoordigen.' 

Artikel14 
Het bestuur roept in de maand novem
ber een gewestelijke jaarvergadering 
bijeen. 
In deze vergadering worden behandeld: 
a. de jaarverslagen van de secretaris 

en de penningmeester; 
b. de voorstellen, ingediend door het 

gewestelijk bestuur en afdelingen, 
ter behandeling in de jaarvergade
ring; 

c. de voorstellen van het gewestelijk 
bestuur en van de afdelingen ter be
handeling bij de Partijraad in te die
nen, overeenkomstig art. 26 b der 
statuten van de Partij; 

d. de besluiten van de Partijraad be
treffende voorstellen, overeenkom
stig art. 26 b van de statuten Partij, 
bij de Partijraad ingediend; 

e. het kiezen van de afdeling en plaats
vervangende afdeling, waarvan één 
der congresafgevaardigden deel zal 
uitmaken van de Congrescommissie, 
bedoeld in art. 24 der Statuten. De 
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Artikel14 
Het bestuur roept in de maand decem
ber een gewestelijke jaarvergadering 
bijeen. 
In deze vergadering worden behandeld: 
a. de jaarverslagen van de secretaris en 

de penningmeester; 
b. de voorstellen, ingediend door het 

gewestelijk bestuur en afdelingen, 
ter behandeling in de jaarvergade
ring; 

c. de voorstellen van het gewestelijk 
bestuur en van de afdelingen ter 
behandeling bij de partijraad en de 
bijzondere huishoudelijke partijraad 
in te dienen, overeenkomstig art. 47 
en 54 van dit huishoudelijk regle
ment; 

d. de besluiten van de partijraad en de 
bijzondere huishoudelijke partijraad 
betreffende voorstellen, overeen
komstig art. 47 en 54 van dit huis
houdelijk reglement, bij de partij
raad en debijzonderehuishoudelijke 
partijraad ingediend; 



verkiezing van deze afdelingen ge
schiedt op dezelfde wijze als de ver
kiezing van de bestuurders der ge
westelijke federatie; 

f. het verkiezen van afgevaardigden 
naar de Partijraad, overeenkomstig 
het bepaalde in art. 16 van het Huis
houdelijk Reglement; 

g. het benoemen van een commissie, 
die de kas en de boeken van de pen
ningmeester controleert en van haar 
bevindingen op een volgende verga
dering verslag uitbrengt; 

h. het verkiezen van het gewestelijk be
stuur; 

i. het verslag van de Provinciale Sta
tenfractie. 

e. het kiezen van de afdeling en plaats
vervangende afdeling waarvan één 
der congresafgevaardigden deel zal 
uitmaken van de Congrescommissie, 
bedoeld in art. 25 van de statuten; 

f. het verkiezen van leden van de 
partijraad overeenkomstig het be
paalde in art. 16 van het huishou
delijk reglement; 

g. het benoemen van een commissie, 
die de kas en de boeken van de pen
ningmeester controleert en van haar 
bevindingen op een volgende ver
gadering verslag uitbrengt; 

h. de verkiezing van het gewestelijk be
stuur; 

i. het verslag van de Provinciale Sta
tenfractie. 

Art. 14. Amendement Oisterwijk. Sub c. 3e regel wijzigen in: 'ter indiening bij de 
partijraad en bij de bijzondere huishoudelijke partijraad, overeenkomstig' ... enz. 

Artikel IS 
De inkomsten der gewestelijke federatie 
bestaan uit: de door het Congres der 
Partij vastgestelde uitkering van de af
dracht der afdelingen aan de Partijkas, 
een door gewestelijke vergadering vast 
te stellen bijdrage der afdelingen, vrij
willige bijdragen en eventuele baten van 
de door de gewestelijke federatie uitge
geven bladen. 

Artikel IS 
De inkomsten der gewestelijke federatie 
bestaan uit: de door de bijzondere huis
houdelijke partijraad vastgestelde uit
kering van de afdracht der afdelingen 
aan de partijkas, een door de geweste
lijke vergadering vast te stellen bijdrage 
der afdelingen, vrijwillige bijdragen en 
eventuele baten van de door de ge
westelijke federatie uitgegeven bladen. 

Art. 15: Amendement Brunssum. Schrappen de zin 'een door de gewestelijke ver
gadering vast te stellen bijdrage der afdelingen'. 

Artikel16 
De gewestelijke jaarvergadering, die 
vóór het gewone Congres wordt gehou
den, heeft het recht om ten minste twee 
afgevaardigden voor de Partijraad te 
kiezen, indien de gewestelijke federatie 
minder dan 3.000 leden telt. Heeft de 
gewestelijke federatie ten minste 3.000 
en ten hoogste 5.000 leden, dan wordt 
het aantal afgevaardigden bepaald op 
drie; van 5.000 tot 7.000 leden aantal 
afgevaardigden vier; van 7.000 tot 9.000 
ledenaantal afgevaardigden vijf; van 
9.000 tot 12.000 ledenaantal afgevaar
digden zes; meer dan 12.000 ledenaantal 
afgevaardigden zeven. De jaarvergade
ring kiest voor elke afgevaardigde een 
plaatsvervanger, die de afgevaardigde 
bij een verhindering vervangt. 
Plaatsvervangende leden van de Partij
raad kunnen de vergadering als be
langstellende bijwonen. In dat geval 
komen de reis- en verblijfkosten niet 
voor rekening van de partijkas. 
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Artikel16 
De gewestelijke jaarvergadering, die 
vóór het gewone congres der partij 
wordt gehouden, kiest overeenkomstig 
art. 28 van de statuten leden in de 
partijraad en wel: 
5 leden, indien de federatie minder dan 
4.000 leden telt; 
6 leden, indien de federatie 4.000, maar 
minder dan 6.000 leden telt; 
7 leden, indien de federatie 6.000, maar 
minder dan 9.000 leden telt; 
8 leden, indien de federatie 9.000, maar 
minder dan 12.000 leden telt; 
9 leden, indien de federatie 12.000, maar 
minder dan 16.000 leden telt; 
10 leden, indien de federatie 16.000, 
maar minder dan 20.000 leden telt; 
11 leden, indien de federatie 20.000, 
maar minder dan 25.000 leden telt; 
12 leden, indien de federatie 25.000, 
of meer leden telt. 
Voor de bijzondere huishoudelijke 
partijraad, bedoeld in art. 32 van de 
statuten, kiest de gewestelijke vergade-



ring, alwaar de beschrljvingsbl'lief wordt 
behanld!eld, naast die leden van de partij
raad, een gelijk aanrtalleden. Zij worden 
door het partijbestuur tot d!e verg'ade
ring van de bijzondere huishoudlelijke 
partijraad opgeroepen. 
De secretaris van de gewestelijke fede
ratie is gehouden de namen van de door 
de gewestelijke federatievergadering 
benoemden binnen 6 dagen na de be
noeming te melden aan het partij
bestuur. 
Het lidmaatschap va de partijraad en 
de bijzondere hui oudelijke partijraad 
is onverenigba;;\' met het in bezoldigde 
dienst zijn, ~án de partij, met uitzon
dering van: de in functie gekozen partij
bestuurders. 

Art. 16: Amendement Oisterwijk. Na 2e alinea tussenvoegen: 'De jaarvergadering 
kiest per gewestelijke delegatie naar behoefte maximaal 2 plaatsvervangers, die de 
afgevaardigden bij een verhindering vervangen. Plaatsvervangende leden .. .' [zie 
laatste alinea oud art. 16.] 

VAN DE STEDELIJKE FEDERATIES 

Artikel17 
De afdelingen, welke in een Kamerkies
kring gelegen zijn, die slechts één ge
meente omvat, vormen een stedelijke 
federatie. 
In de stedelijke federaties worden de 
afdelingen vertegenwoordigd door haar 
besturen. 
De federatievergadering wordt gevormd 
door de besturen der afdelingen en het 
federatiebestuur, bedoeld in artikel 19 
van dit reglement. 
De wijze van stemmen wordt in het 
huishoudelijk reglement van de fede
ratie geregeld. 

Artikel tB 

In de stedelijke federatie kunnen orga
nen gevormd worden, waarvan taak en 
bevoegdheid in het huishoudelijk regle
ment van de federatie nader worden ge
regeld. 

Artikel19 
Het bestuur ener stedelijke federatie 
bestaat uit tenminste vijf leden, geko
zen door de federatievergadering uit de 
leden der afdelingen. Voorzitter, secre
taris en penningmeester worden in 
functie gekozen. Zij vormen, eventueel 
aangevuld met twee bestuursleden, te
zamen het dagelijks bestuur. Ten aan-
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VAN DE STEDELIJKE FEDERATIES 

Artikel17 
De afdelingen, welke in een kamerkies
kring gelegen zijn, die slechts één ge
meente omvat, vormen een stedelijke 
federatie. 
In de stedelijke federaties worden de 
afdelingen vertegenwoordigd door haar 
besturen. 
De federatievergadering wordt gevormd 
door de besturen der afdelingen en het 
federatiebestuur, bedoeld in artikel 19 
van dit reglement. 
De wijze van stemmen wordt in het 
huishoudelijk reglement van de fede
ratie geregeld, met inachtneming van 
hetgeen in artikel 68 van dit reglement 
is bepaald. 

Artikel tB 
In de stedelijke federatie kunnen, onder 
goedkeuring van het partijbestuur, or
ganen worden gevormd, waarvan taak 
en bevoegdheid in het huishoudelijk 
reglement van de stedelijke federatie 
nader worden geregeld. 

Artikel19 
Het bestuur ener stedelijke federatie 
bestaat uit ten minste vijf leden, ge
kozen door de federatievergadering uit 
de leden der afdelingen. Voorzitter, 
secretaris en penningmeester worden in 
functie gekozen. Zij vormen, eventueel 
aangevuld met twee bestuursleden, te
zamen het dagelijks bestuur. Ten aan-



zien van de secretaris kan door het Par
tijbestuur in overleg met het bestuur 
van de desbetreffende stedelijke fede
ratie een afwijkende regeling getroffen 
worden. 
Het bestuur ener federatie wijst één zij
ner leden aan om zitting te nemen in 
het centraal bestuur van de vrouwen
groepen ter plaatse. 
Een lid van het federatiebestuur onder
houdt het contact met het bestuur der 
jongerenfederatie. 
Het federatiebestuur heeft de leiding 
van de federatievergadering en van 
eventueel andere organen onder goed
keuring van het Partijbestuur, volgens 
art. 18 van het Huishoudelijk Reglement 
in het leven geroepen. 

zien van de secretaris kan door het 
partijbestuur in overleg met het bestuur 
van de desbetreffende stedelijke fede
ratie een afwijkende regeling worden 
getroffen. 
Het bestuur ener federatie wijst één 
zijner leden aan om zitting te nemen 
in het centraal bestuur van de vrouwen
groepen ter plaatse. 
Een lid van het federatiebestuur on
derhoudt het contact met het bestuur 
der jongerenfederatie. 
Het federatiebestuur heeft de leiding 
van de federatievergadering en van 
eventueel andere organen, volgens art. 
18 van het huishoudelijk reglement in 
het leven geroepen. 

Art. 19: Amendement Oisterwijk. Be regel e.v. t;m 2e alinea laten vervallen vanaf 
'Ten aanzien ... enz.' 3e alinea vervangen door tekst van amendement art. 13 in de 
zin van stedelijke federatie. 

Artikel20 
Tot de taak der stedelijke federatie be
hoort: 

a. het voeren van de algemene propa
ganda; 

b. het regelen van de inning der contri
butie en van de bijdragen, die krach
tens besluit van de Partijraad, van 
het Congres, van het Partijbestuur 
of van de federatievergadering wor
den geheven; 

c. de vaststelling van de uitkering uit 
de federatiekas aan de afdelingen en 
aan de Vrouwengroep; 

d. de voorbereiding, de organisatie en 
de leiding van de verkiezingen voor 
de Tweede Kamer, de Provinciale 
Staten en de Gemeenteraad; 

e. de samenwerking met de Vrouwen
groep; 

f. de samenwerking met andere orga
nisaties ter bevordering van het door 
de Partij nagestreefde doel; 

g. eventueel het uitgeven van het 
plaatselijke Partijorgaan. 

Artikel20 
Tot de taak der stedelijke federatie be
hoort: 

a. het voeren van de algemene propa
ganda; 

b. het regelen van de inning der con
tributie en van de bijdragen, die 
krachtens besluit van de partijraad, 
de bijzondere huishoudelijke partij
raad, van het congres, van het 
partijbestuur of van de federatie
vergadering worden geheven; 

c. de vaststelling van de uitkering uit 
de federatiekas aan de afdelingen en 
aan de vrouwengroep; 

d. de voorbereiding, de organisatie en 
de leiding van de verkiezingen voor 
de Tweede Kamer, de Provinciale 
Staten en de Gemeenteraad, met in
achtneming van en behoudens het
geen daaromtrent is bepaald in het 
Reglement Kandidaatstelling; 

e. de samenwerking met de vrouwen
groep; 

f. de samenwerking met andere orga
nisaties ter bevordering van het door 
de partij nagestreefde doel; 

g. eventueel het uitgeven van het 
plaatselijke partijorgaan. 

Art. 20: Amendement Oisterwijk. Sub c. 2e regel wijzigen: ' ... aan de afdelingen, 
de vrouwengroepen en de jongerengroepen'. Sub e. toevoegen: 'en de jongerengroepen'. 

Amendement Den Haag 15. Sub c. wijzigen als volgt: 'de vaststelling van de uit
kering uit de federatiekas aan de afdelingen, de vrouwengroepen en de FJG.' 

Amendement Spijkenisse. Sub d.: na 'Staten' tussenvoegen: 'de districtsra(a)d(en)'. 
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Artikel21 
Het bestuur roept in de maand novem
ber een federatiejaarvergadering bijeen. 
In deze vergadering worden behandeld: 

a. de jaarverslagen van de secretaris 
en de penningmeester; 

b. de voorstellen, ingediend door het 
federatiebestuur en afdelingen ter 
behandeling in de jaarvergadering; 

c. de voorstellen van het federatiebe
stuur en van de afdelingen ter be
handeling bij de Partijraad in te die
nen overeenkomstig art. 26 b der 
Statuten van de Partij; 

d. de besluiten van de Partijraad be
treffende voorstellen, overeenkom
stig art. 26 b van de Statuten van de 
Partij, bij de Partijraad ingediend; 

e. het kiezen van de afdeling en plaats
vervangende afdeling, waarvan één 
der congresafgevaardigden deel zal 
uitmaken van de Congrescommissie, 
bedoeld in art. 24 der Statuten. De 
verkiezing van deze afdelingen ge
schiedt op dezelfde wijze als de ver
kiezing van de bestuurders der ste
delijke federatie; 

f. het verkiezen van afgevaardigden 
naar de Partijraad, overeenkomstig 
het bepaalde in art. 16 van het Huis
houdelijk Reglement; 

g. het benoemen van een commissie, 
die de kas en de boeken van de pen
ningmeester controleert en van haar 
bevindingen op een volgende ver
gadering verslag uitbrengt; 

h. het verkiezen van het federatiebe
stuur; 

i. het verslag van de Provinciale Sta
tenfractie. 

Artikel21 
Het bestuur roept in de maand decem
ber een federatiejaarvergadering bij
een. 
In deze vergadering worden behandeld: 

a. de jaarverslagen van de secretaris en 
de penningmeester; 

b. de voorstellen, ingediend door het 
federatiebestuur en afdelingen ter 
behandeling in de jaarvergadering; 

c. de voorstellen van het federatie
bestuur en van de afdelingen ter 
behandeling bij de partijraad en de 
bijzondere huishoudelijke Partijraad 
in te dienen overeenkomstig art. 47 
en 54 van dit huishoudelijk regle
ment; 

d. de besluiten van de partijraad en de 
bijzondere huishoudelijke Partijraad 
betreffende voorstellen, overeen
komstig art. 47 en 54 van dit huis
houdelijk reglement; 

e. het kiezen van de afdeling en plaats
vervangende afdeling waarvan één 
der congresafgevaardigden deel zal 
uitmaken van de Congrescommissie, 
bedoeld in art. 25 der statuten. De 
verkiezing van deze afdelingen ge
schiedt op dezelfde wijze als de ver
kiezing van de bestuurders der ste
delijke federatie; 

f. het verkiezen van leden van de 
partijraad en de bijzondere huishou
delijke Partijraad, overeenkomstig 
het bepaalde in art. 16 van het huis
houdelijk reglement; 

g. het benoemen van een commissie, 
die de kas en de boeken van de pen
ningmeester controleert en van haar 
bevindingen op een volgende ver
gadering verslag uitbrengt; 

h. de verkiezing van het federatie
bestuur; 

i. het verslag van de Provinciale 
Statenfractie. 

Art. 21: Amendement Oisterwijk. Sub c.: derde regel wijzigen in: 'ter indiening bij 
de partijraad en bij de bijzondere huishoudelijke partijraad overeenkomstig ... enz.' 

Artikel22 
De inkomsten der stedelijke federaties 
bestaan uit de door het Congres vast
gestelde contributies, verminderd met 
het percentage van de te heffen contri
butie, dat volgens Congresbesluit aan 
de Partijkas moet worden afgedragen, 
vrijwillige bijdragen en eventuele baten 
van de door de stedelijke federatie uit
gegeven bladen. De inkomsten der af
delingen worden vastgesteld door de fe
deratievergadering. 

86 

Artikel22 
De inkomsten der stedelijke federatie 
bestaan uit het door de bijzondere huis
houdelijke partijraad vastgestelde per
centage der te heffen contributies. 
Voorts uit vrijwillige bijdragen en even
tuele baten van de door de stedelijke 
federatie uitgegeven bladen. De in
komsten der afdelingen worden vast
gesteld door de federatievergadering. 



Artikel23 
De grenzen der afdelingen ener stede
lijke federatie worden vastgesteld door 
de federatievergadering. 

VAN DE GEMEENTELIJKE 
FEDERATIES 

Artikel24 
De in een plattelandsgemeente gelegen 
afdelingen vormen een gemeentelijke 
federatie. 
De gemeentelijke federatie heeft tot 
taak de voorbereiding, de organisatie en 
de leiding der verkiezingen voor de Ge
meenteraad, zij kan belast worden met 
de leiding van de gemeenschappelijke 
propaganda. De federatievergadering 
wordt door de besturen der afdelingen, 
de algemene ledenvergadering door de 
leden der afdelingen gevormd. De taak 
en de bevoegdheid van federatiebestuur, 
federatie- en algemene ledenvergade
ring worden bij huishoudelijk reglement 
der federatie geregeld. 

VAN DE PLAATSELIJKE 
FEDERATIES 

Artikel25 
Een afdeling, gelegen in een stedelijke 
gemeente, welke deel uitmaakt van een 
Kamerkieskring, die meer dan één ge
meente omvat, kan zich, onder goed
keuring van het Partijbestuur, splitsen 
in twee of meer afdelingen. Deze afde
lingen vormen een plaatselijke federa
tie. 

VAN DE STREEKFEDERATIES 

Artikel25a 
Op voordracht van de gewestelijke be
sturen kunnen afdelingen, gelegen in 
een bepaalde streek, worden samenge
bracht in streekfederatles. De streek
federaties verrichten hun werkzaam
heden in nauw overleg met het gewes
telijke bestuur. 
Overigens worden taak en bevoegdheid 
van het streekfederatiebestuur, federa
tie- en ledenvergadering bij huishou
delijk reglement dezer federaties gere
geld. Dit reglement behoeft de goedkeu
ring van het Partijbestuur. 

87 

Artikel23 
De grenzen der afdelingen ener stede
lijke federatie worden vastgesteld door 
de federatievergadering. 

VAN DE GEMEENTELIJKE 
FEDERATIES 

Artikel24 
De in een plattelandsgemeente gelegen 
afdelingen vormen een gemeentelijke 
federatie. De gemeentelijke federatie 
heeft tot taak de voorbereiding, de or
ganisatie en de leiding der verkiezingen 
voor de Gemeenteraad; zij kan belast 
worden met de leiding van de gemeen
schappelijke propaganda. 
De federatievergadering wordt door de 
besturen der afdelingen, de algemene 
ledenvergadering door de leden der af
delingen gevormd. De taak en de be
voegdheid van federatiebestuur, fede
ratie- en algemene ledenvergadering 
worden bij huishoudelijk reglement der 
federaties geregeld. 

VAN DE PLAATSELIJKE 
FEDERATIES 

Artikel25 
Een afdeling, gelegen in een stedelijke 
gemeente, welke deel uitmaakt van een 
Kamerkieskring, die meer dan één ge
meente omvat, kan zich, onder goed
keuring van het partijbestuur, splitsen 
in twee of meer afdelingen. Deze afde
lingen vormen een plaatselijke fede
ratie. 

VAN DE STREEKFEDERATIES 

Artikel26 
De besturen der gewestelijke federaties 
kunnen van afdelingen, gelegen in een 
bepaalde streek, streekfederaties vor
men. 
De streekfederaties verrichten hun 
werkzaamheden in nauw overleg met 
het bestuur der gewestelijke federatie. 
Taak en bevoegdheid van het bestuur 
der streekfederatie, alsmede van de 
federatievergadering en van de fede
ratieledenvergadering, worden geregeld 
bij huishoudelijk reglement der streek
federatie. 



ALGEMENE BEPALINGEN VOOR 
FEDERATIES 

Artikel26 
In het huishoudelijk reglement van de 
stedelijke, plaatselijke en streekfede
raties worden algemene voorschriften 
gegeven omtrent de inrichting, de huis
houding en de werkwijze van haar af
delingen; het regelt tevens wat tot de 
taak der federaties en wat tot die der 
afdelingen behoort. 

Artikel27 
De besturen der stedelijke en geweste
lijke federaties zijn belast met het toe
zicht op de werkzaamheden der afde
lingen en haar besturen. Zij zijn be
voegd het bestuur ener afdeling of een 
of meer bestuurders in geval van na
latigheid in het financiële beheer te 
schorsen. 
Indien de federatiebesturen tot schor
sing overgaan, roepen zij binnen vier 
weken een huishoudelijke vergadering 
der afdeling bijeen, welke zich over de 
schorsing uitspreekt en over het al of 
niet aanblijven van het geschorste af
delingsbestuur of de geschorste afde
lingsbestuurders beslist. 

ALGEMENE BEPALINGEN 
VOOR FEDERATIES 

Artikel27 
In het huishoudelijk reglement van de 
stedelijke, gemeentelijke, plaatselijke 
en streekfederaties worden algemene 
voorschriften gegeven omtrent de in
richting, de huishouding en de werk
wijze van tot deze federaties behorende 
afdelingen; het regelt tevens wat tot de 
taak der federaties en wat tot die der 
afdelingen behoort. Deze reglementen, 
alsmede eventuele wijzigingen behoeven 
de goedkeuring van het partijbestuur. 

Artikel28 
De besturen der stedelijke en geweste
lijke federaties zijn belast met het toe
zicht op de werkzaamheden der afde
lingen en haar besturen. Zij zijn be
voegd het bestuur ener afdeling of een 
of meer bestuurders in geval van na
latigheid in het beheer, in de uitoefe
ning van zijn functie te schorsen. In
dien de federatiebesturen tot schorsing 
overgaan, roepen zij binnen vier weken 
een huishoudelijke vergadering der af
deling bijeen, welke zich over de schor
sing uitspreekt en over het al of niet 
aanblijven van het geschorste afdelings
bestuur of de geschorste afdelings
bestuurders beslist. 

Art. 28: Amendement Oisterwijk. Be regel e.v. WIJZigen in: 'Indien een federatie
bestuur tot schorsing overgaat, roepen zij ... enz.' 

Artikel28 
Voorstellen voor de gewestelijke, stede
lijke, plaatselijke, gemeentelijke en 
streekfederatievergadering kunnen 
slechts worden gedaan óf door het be
stuur der federatie, óf door een aange
sloten afdeling. 

Artikel29 
Dit artikel is verplaatst. Is thans art. 
69. 

Artikel29 
Voorstellen voor de gewestelijke, stede
lijke, plaatselijke, gemeentelijke en 

streekfederatievergadering kunnen 
slechts worden gedaan door het bestuur 
der federatie, of door een aangesloten 
afdeling. 

Artikel30 
Een lid van het partijbestuur o:r van het 
bestuur van een gewestelijke, stedelijke, 
gemeentelijke, plaatselijke of streek
federatie heeft de bevoegdheid elke ver
gadering van bestuur of leden van een 
tot deze federatie behorende afdeling 
bij te wonen en aan de discussies deel 
te nemen. Het heeft in deze vergade
ring een adviserende stem. 

Art. 30: Amendement Oisterwijk. 4e regel e.v. wijzigen in: ' ... bevoegdheid elke be
stuursvergadering of ledenvergadering van een .. .' enz. 
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VAN HET CONGRES 

Artikel30 
HetCongres wordt gevormd door de af
gevaardigden genoemd in art. 34 van 
het Huishoudelijk Reglement en de le
den van het Partijbestuur. Overeen
komstig het bepaalde in art. 22 der Sta
tuten worden uitgenodigd om het Con
gres bij te wonen: 
a. een delegatie uit de Tweede Kamer

fractie van twee leden en een dele
gatie uit de Eerste Kamerfractie van 
twee leden; 

b. de hoofdredactie van Het Vrije Volk; 
c. een vertegenwoordiger van de redac

tie van het wetenschappelijk maand
schrift der Partij ; 

d. een vertegenwoordiger van de redac
tie van het weekblad der Partij; 

e. de directeur van de dr. Wiardi Beek
man Stichting; 

f. twee vertegenwoordigers van de 
Vrouwenbond van de Partij; 

g. twee leden vertegenwoordigers van 
de Federatie van Jongerengroepen 
van de Partij van de Arbeid; 

h. twee vertegenwoordigers van elk der 
werkgemeenschappen in de partij; 

i. de voorzitters, secretarissen en pen
ningmeesters van de gewestelijke en 
stedelijke federaties en de voorzit
ters van de gewestelijke vrouwen
commissies; 

j. de leden der Partij, wier aanwezig
heid door het Partijbestuur wense
lijk wordt geacht. 

Het Partijbestuur kan personen en de
legaties van organisaties in de gelegen
heid stellen op het Congres aanwezig te 
zijn. 

VAN HET CONGRES 

Artikel31 
Het congres wordt gevormd door de af
gevaardigden, genoemd in art. 35 van 
het huishoudelijk reglement en de leden 
van het partijbestuur. Overeenkomstig 
het bepaalde in art. 23 der statuten 
worden uitgenodigd om het congres bij 
te wonen: 
a. De leden van de fracties in de Sta

ten -Generaal; 
b. de hoofdredactie van Het Vrije Volk; 
c. een vertegenwoordiger van de redac

tie van het wetenschappelijk maand
schrift der partij; 

d. een vertegenwoordiger van de redac
tie van het veertiendaags orgaan der 
partij; 

e. de directeur van de dr. Wiardi 
Beekman Stichting; 

f. twee vertegenwoordigers van de 
Vrouwenbond van de partij; 

g. twee leden vertegenwoordigers van 
de Federatie van Jongerengroepen 
van de partij; 

h. twee vertegenwoordigers van elk der 
werkgemeenschappen in de partij; 

i. de voorzitters, secretarissen en pen
ningmeesters van de gewestelijke en 
stedelijke federaties en de voorzitters 
van de gewestelijke vrouwencommis
sies; 

j. de leden der partij, wier aanwezig
heid door het partijbestuur wenselijk 
wordt geacht. 

Het partijbestuur kan andere personen 
en delegaties van organisaties in de 
gelegenheid stellen op het congres aan
wezig te zijn. 

Art. 31: Amendement Brunssum. Toe te voegen: 'sub k. De leden van de partij en de 
bijzondere huishoudelijke partijraad.' 

Amendement Oisterwijk. Sub i. toevoegen: 'en een vertegenwoordiger van de jon
gerengroepen van de gewestelijke- en stedelijke federaties'. 

Artikel31 
Voorstellen ter behandeling op het 
Congres kunnen ingediend worden door 
de afdelingen, het Partijbestuur en de 
Kamerfractie. 
Ieder algemeen lid heeft het recht bij 
een afdeling zijner keuze een voorstel of 
voorstellen voor het Congres in te die
nen. Hij heeft het recht deze voorstellen 
mondeling ter afdelingsvergadering toe 
te lichten. 
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Artikel32 
Voorstellen ter behandeling op het con
gres, betrekking hebbende op de taak 
van het congres, omschreven in art. 24 
van de statuten, kunnen ingediend 
worden door de afdelingen, het partij
bestuur en de kamerfracties. 
Ieder algemeen lid heeft het recht bij 
een afdeling zijner keuze een voorstel 
of voorstellen voor het congres in te 
dienen. Hij heeft het recht deze voor
stellen mondeling ter afdelingsvergade
ring toe te lichten. 



Amendement Amsterdam-Zuid I. Na artikel32 in te lassen: 'Artikel32a. Het politiek 
verslag van het partijbestuur en de parlementaire verslagen van de kamerfracties 
worden ten minste 15 weken voor het congres ter kennis van de afdelingen gebracht.' 

Artikel32 
Alle voorstellen moeten ten minste ne
gen weken vóór het Congres schriftelijk 
worden ingezonden bij het Partijsecre
tariaat. Zij worden ten minste zeven 
weken voor het Congres ter kennis van 
de afdelingen gebracht en van hen, van 
wie dit, naar het oordeel van het Partij
bestuur, dient te geschieden. Amende
menten op deze voorstellen kunnen door 
alle in art. 31 van dit Reglement ge
noemden worden ingediend, uiterlijk 
vijf weken vóór het Congres. 
Ook op het Congres kunnen door de 
daartoe bevoegden amendementen wor
den ingediend. Alle voorstellen, zowel 
als alle amendementen, moeten door 
ten minste drie afdelingen worden on
dersteund om in behandeling te kunnen 
worden genomen. Indien een voorstel 
of amendement in behandeling geno
men wordt, geeft de voorzitter aan de 
voorsteller het eerst het woord. 

Artikel33 
Alle voorstellen moeten ten minste der
tien weken voor het congres schriftelijk 
worden ingezonden bij het partij
bestuur. Zij worden ten minste tien we
ken voor het congres ter kennis van de 
afdelingen gebracht en van hen, van 
wie dit, naar het oordeel van het partij
bestuur, dient te geschieden. Amende
menten op deze voorstellen kunnen door 
alle in art. 32 van dit reglement ge
noemden worden ingediend, uiterlijk 
zes weken vóór het congres. 
Ook op het congres kunnen door de 
daartoe bevoegden amendementen wor
den ingediend. 
Alle voorstellen, zowel als alle amende
menten, moeten door ten minste drie 
afdelingen worden ondersteund om in 
behandeling te kunnen worden geno
men. Indien een voorstel of amende
ment in behandeling genomen wordt, 
geeft de voorzitter aan de voorsteller 
het eerst het woord. 
Bevoegd om op het congres amende
menten in te dienen zijn de afgevaar
digden der afdelingen, genoemd in art. 
35 van het huishoudelijk reglement van 
de partij, de leden van het partijbestuur 
en de leden van de kamerfracties. 

Art. 33: Amendement Rotterdam 1. Toevoegen 5e regel, na 'kennis': 'en ter behande
ling'. 

Artikel33 

Door het Partijbestuur worden alle in
gediende voorstellen met de daarbij be
horende amendementen, benevens alle 
andere punten, die volgens de Statuten 
of het Huishoudelijk Reglement op het 
Congres behandeld moeten worden, ver
enigd in een beschrijvingsbrief, waaraan 
wordt toegevoegd het jaarverslag van 
het Partijbestuur, het rapport van de 
accountant, het verslag van de Kamer
fracties, het verslag van de Vrouwen
bond en van de Federatie van Jonge
rengroepen van de Partij van de Arbeid. 
Deze beschrijvingsbrief wordt ten min
ste drie weken vóór het Congres toege
zonden aan de afdelingen en aan allen, 
wie naar het oordeel van het Partijbe
stuur er één gezonden moet worden. 

Artikel34 
Iedere afdeling heeft het recht ten 
minste één afgevaardigde naar het 
Congres te zenden. Heeft een afdeling 
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Artikel34 
Door het partijbestuur worden alle in
gediende voorstellen met de daarbij be
horende amendementen, benevens alle 
andere punten die volgens de statuten 
of het huishoudelijk reglement op het 
congres behandeld moeten worden, ver
enigd in een beschrijvingsbrief, waar
aan wordt toegevoegd het tweejaarlijks 
verslag van de politieke verrichtingen 
van het partijbestuur en het verslag van 
de Kamerfracties. 
Deze beschrijvingsbrief wordt ten min
ste drie weken vóór het congres toe
gezonden aan de afdelingen en aan 
allen, wie naar het oordeel van het 
partijbestuur een exemplaar gezonden 
moet worden. 

Artikel35 
Iedere afdeling heeft het recht zich op 
het congres te doen vertegenwoordigen 
en wel door: 



meer dan 300 leden, dan heeft zij het 
recht tot het zenden van twee afge
vaardigden; bij een ledental van 600 of 
meer, drie afgevaardigden. 
De afgevaardigden moeten gekozen zijn 
uit de leden der afdeling, in een huis
houdelijke vergadering, ten minste acht 
dagen vóór het Congres. Zodra de afge
vaardigden gekozen zijn, geeft de afde
lingssecretaris daarvan bericht aan het 
Partij secretariaat. 
Elke afgevaardigde moet voorzien zijn 
van een geloofsbrief, waarvan het for
mulier door het Partijbestuur wordt 
verstrekt. 

Artikel35 
Elke afdeling heeft recht op vergoeding 
uit de Partijkas van het reisgeld derde 
klasse - heen en terug - voor het be
zoeken van het Congres door het toe
gestane aantal afgevaardigden. De ove
rige kosten van de afvaardiging van de 
afdelingen worden met een door het 
Partijbestuur voor ieder Congres vast 
te stellen maximum, naar rato van het 
ledental, omgeslagen over alle afdelin
gen. 

Artikel36 
ledere afdeling van 6 tot en met 25 le
den brengt één stem uit op het Congres, 
van 26 tot en met 50 leden twee stem
men, van 51 tot en met 100 leden drie 
stemmen en zo vervolgens voor iedere 
50 leden of gedeelte daarvan één stem. 
Als maatstaf ter bepaling van het aan
tal uit te brengen stemmen, wordt ge
nomen het aantal leden, door de afde
lingssecretaris opgegeven, als zijnde het 
aantal leden op 30 september van het 
jaar, voorafgaande aan het Congres. 
Het stemrecht wordt op het Congres 
uitsluitend door de afvaardiging uitge
oefend. 

Artikel37 
Over voorstellen van orde wordt bij 
handopsteken gestemd. Over personen 
wordt schriftelijk gestemd. Bij eerste 
stemming over personen beslist de vol
strekte meerderheid der uitgebrachte 
stemmen. 

91 

1 afgevaardigde, indien de afdeling 
minder dan 300 leden telt. 
2 afgevaardigden, indien de afdeling 
300, maar minder dan 600 leden telt. 
3 afgevaardigden, indien de afdeling 
600 of meer leden telt. 
Als ledental van de afdeling wordt aan
genomen het aantal, dat vermeld is in 
de kwartaalopgave van 30 september, 
voorafgaande aan het congres. 
De afgevaardigden moeten gekozen zijn 
uit de leden der afdeling, in een huis
houdelijke vergadering. Zodra de afge
vaardigden gekozen zijn, geeft de afde
lingssecretaris daarvan bericht aan het 
partijbestuur. Elke afgevaardigde moet 
voorzien zijn van een geloofsbrief, waar
van het formulier door het partijbestuur 
wordt verstrekt. De afgevaardigden 
hebben blanco mandaat voor hun be
slissingen op het congres. 

Artikel36 
Elke afdeling heeft recht op vergoeding 
van de reiskosten voor het bezoeken 
van het congres voor het aantal afge
vaardigden, dat volgens art. 35 is toe
gestaan, indien zij het congres hebben 
bijgewoond. Als basis voor deze ver
goeding gelden de reiskosten tweede 
klasse der spoorwegen. 
De overige kosten van het congres wor
den, met een door het partijbestuur 
voor ieder congres vast te stellen maxi
mum, naar een gelijk bedrag per lid, 
omgeslagen over de afdelingen. 

Artikel37 
Iedere afdeling van 6 tot en met 25 
leden brengt één stem uit op het con
gres, van 26 tot en met 50 leden twee 
stemmen, van 51 tot en met 100 leden 
drie stemmen en zo vervolgens voor 
iedere 50 leden of gedeelte daarvan één 
stem. 
Als ledental van de afdeling wordt aan
genomen het aantal, dat vermeld is in 
de kwartaalopgave van 30 september 
van het jaar, voorafgaande aan het 
congres. 
Het stemrecht wordt op het congres 
uitsluitend door de afvaardiging uit
geoefend. 

Dit artikel wordt elders geregeld. Kan 
hier vervallen. (Zie artikel 68). 



Wanneer bij eerste stemming over per
sonen niet het vereiste aantal de vol
strekte meerderheid heeft verkregen, 
heeft een herstemming plaats tussen 
diegenen van de niet-gekozenen, die de 
meeste stemmen op zich hebben ver
enigd en wel, zo mogelijk, tussen het 
dubbeltal van de personen, dat gekozen 
moet worden. 

Artikel38 
Bij herstemming zijn zij gekozen, die de 
meeste stemmen op zich verenigen; bij 
staking van stemmen is de oudste in 
jaren gekozen. Wanneer bij eerste stem
ming over personen, meer personen de 
volstrekte meerderheid hebben verkre
gen dan voor het aantal beschikbare 
plaatsen gekozen kunnen worden, zijn 
diegenen gekozen, die de meeste stem
men op zich hebben verenigd. Bij stem
ming over zaken beslist de eenvoudige 
meerderheid. Bij staking van stemmen 
wordt het voorstel geacht te zijn ver
worpen. Over zaken wordt bij handop
steken gestemd, tenzij 50 afgevaardig
den schriftelijk stemming verlangen. 

Artikel39 
Het Congres is openbaar, tenzij het be
slist, in besloten vergadering te beraad
slagen. 

Artikel40 
De Congrescommissie, bedoeld in art. 
24 der Statuten bestaat uit een delega
tie uit het Partijbestuur van ten hoogste 
zes leden en de afgevaardigden, ge
noemd in artikel 41 van dit Reglement. 
Deze commissie doet aan het Congres 
een voorstel, welke punten van de be
schrijvingsbrief naar haar mening door 
de Partijraad dienen te worden behan
deld; welke punten naar de Kamer
fractie of een andere instantie moeten 
worden verwezen, of welke voorstellen 
van de agenda dienen te worden afge
voerd. De commissie heeft niet de be
voegdheid voorstellen, door de verga
dering van de Partijraad naar het Con
gres verwezen, ter nieuwe behandeling 
in de Partijraad voor te dragen. Het 
Partijbestuur kan aan de Congrescom
missie opdragen in andere aangelegen
heden een voorstel voor het Congres 
voor te bereiden. 
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Dit artikel wordt elders geregeld. Kan 
hier vervallen. (Zie artikel 68). 

Artikel38 
Het congres is openbaar, tenzij het be
slist, in besloten vergadering te be
raadslagen. 

Artikel39 
De Congrescommissie, bedoeld in art. 25 
van de statuten, bestaat uit een dele
gatie uit het partijbestuur van ten 
hoogste zes leden en de afgevaardigden, 
genoemd in artikel 40 van dit regle
ment. Deze commissie doet aan het 
congres een voorstel, welke voorstellen 
van de beschrijvingsbrief naar haar 
mening door de partijraad of de bijzon
dere huishoudelijke partijraad dienen 
te worden behandeld; welke voorstellen 
naar de kamerfractie of een andere in
stantie moeten worden verwezen en 
welke voorstellen van de agenda dienen 
te worden afgevoerd. De commissie 
heeft niet de bevoegdheid voorstellen, 
door de partijraad of de bijzondere 
huishoudelijke partijraad naar het con
gres verwezen, ter nieuwe behandeling 
in de partijraad of de bijzondere huis
houdelijke partijraad voor te dragen. 
Het partijbestuur kan aan de eongres
commissie opdragen in andere aan
gelegenheden een voorstel voor het 
congres voor te bereiden. 



Artikel 41 
In jaarvergaderingen der gewestelijke 
en stedelijke federaties worden de afde
ling en plaatsvervangende afdeling van 
het gewest of de stedelijke federatie 
aangewezen waarvan één der congres
afgevaardigden deel zal uitmaken van 
de Congrescommissie. 
De aanwijzing van deze afdeling wordt 

in het huishoudelijk reglement der ge
westelijke en stedelijke federatie gere
geld. 

Artikel 42 
Het Partijbestuur publiceert binnen één 
week na het Congres In Het Vrije Volk 
de op het Congres aangenomen voor
stellen en zendt, indien tot het houden 
van een referendum besloten wordt, aan 
alle afdelingen zoveel stembiljetten voor 
het te houden referendum als het aan
tal leden in iedere afdeling, volgens de 
laatst ontvangen opgave, bedraagt; 
eveneens wordt aan ieder lid een stem
biljet gezonden. 

Nieuw artikel 42 

Artikel 43 
Indien volgens art. 25 der Statuten een 
referendum wordt uitgeschreven, hou
den de afdelingen binnen vier weken 
na het Congres een huishoudelijke ver
gadering, waarin de afgevaardigden 
verslag uitbrengen en het referendum 
wordt gehouden. Leden van afdelingen 
die deze vergadering niet kunnen bij
wonen, zenden hun getekend stembil
jet uiterlijk twee uren voor de aanvang 

93 

Artikel 40 
In de jaarvergadering van de geweste
lijke en stedelijke federaties van de 
partij, genoemd in art. 14 en art. 21 van 
dit reglement, wordt de afdeling en de 
plaatsvervangende afdeling aangewe
zen, waarvan een der congresafgevaar
digden deel uitmaakt van de congres
commissie. 

De secretaris van de gewestelijke of 
stedelijke federatie draagt zorg, dat de 
naam van deze afdeling uiterlijk op 
31 decembler van hiet jaar, voorafgaan
de aan het congres, aan het partij
bestuur is gemeld. 

Artikel 41 
Het partijbestuur publiceert binnen een 
week na het congres in Het Vrije Volk 
de besluiten van het congres, voor zover 
dit openbaar was. Indien tot het hou
den van een referendum is besloten, als 
bedoeld in art. 26 van de statuten, zendt 
het partijbestuur aan de besturen van 
de afdelingen een aantal stembiljetten, 
gelijk aan het aantal leden op 30 sep
tember van het jaar, voorafgaande aan 
het congres. Eveneens wordt aan ieder 
algemeen lid een stembiljet gezonden. 

Artikel 42 

Een stembiljet voor een referendum 
over een besluit als bedoeld in art. 26 
van de statuten, moet ten minste be
vatten de tekst van het besluit waar
over het referendum wordt gehouden, 
de datum waarop het besluit is genomen 
en twee vierkante stemvakjes naast 
elkander, waarin een witte cirkel is uit
gespaard. Onder het linker vakje het 
woord: voor en onder het rechter vakje 
het woord: tegen. 
De stemvakjes hebben een oppervlakte 
van 15 mm x 15 mm, de witte cirkel 
heeft een middellijn van 10 mm. Tussen 
de stemvakjes is een ruimte van 50 mm. 

Artikel 43 

Indien volgens art. 26 der statuten een 
referendum wordt uitgeschreven, hou
den de afdelingen binnen vier weken na 
het congres een huishoudelijke verga
dering, waarin de afgevaardigden ver
slag uitbrengen en het referendum 
wordt gehouden. 
De leden stemmen door een van beide 
vakjes van het stembiljet zwart te ma
ken en het stembiljet gevouwen in te 



der vergadering in bij de afdelingsse
cretaris. De afdelingssecretarissen zen
den de uitslag van het referendum op 
daartoe door het Partijbestuur te ver
strekken formulieren op aan het Partij
secretariaat. 

Artikel44 
Algemene leden zenden hun stembiljet 
getekend aan het Partijsecretariaat. 

Artikel45 
Het Partijbestuur publiceert in Het Vrije 
Volk binnen 8 weken na het Congres 
de uitslag van het gehouden referen
dum. 

VAN DE PARTIJRAAD 

Artikel46 
De Partijraad wordt gevormd overeen
komstig art. 27 der Statuten. 

Artikel47 
Voorstellen ter behandeling en beslis
sing in de Partijraad kunnen worden 
ingediend door het Partijbestuur. Voorts 
kunnen door de gewestelijke en stede
lijke federaties worden ingediend de 
voorstellen, aangenomen door de ge
westelijke of stedelijke federatieverga
deringen. 

Artikel48 
Alle voorstellen moeten tenminste zes 
weken voor de hiervoren bedoelde ver
gadering van de Partijraad worden in
gezonden bij het Partijsecretariaat. Zij 
worden ten minste vier weken voor de 
vergadering van de partijraad ter ken
nis van de Partijraad gebracht. 
Amendementen op de voorstellen kun
nen door leden van de Partijraad wor
den ingediend. 
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leveren bij de voorzitter ter vergade
ring. Leden van de afdeling, die deze 
vergadering niet kunnen bijwonen, zen
den hun getekend stembiljet uiterlijk 
twee uren voor de aanvang der vergade
ring in bij de afdelingssecretaris. De 
afdelingssecretaris zendt de uitslag van 
het referendum op daartoe door het 
partijbestuur te verstrekken formulie
ren op aan het partijbestuur. 

Artikel44 
Algemene leden zenden hun stembiljet
ten aangetekend aan het partijbestuur. 

Artikel45 
Het partijbestuur publiceert in Het 
Vrije Volk binnen acht weken na het 
congres de uitslag van het gehouden 
referendum. 

VAN DE PARTIJRAAD 

Artikel46 
De partijraad wordt gevormd overeen
komstig art. 28 van de statuten en arti
kel 16 van dit huishoudelijk reglement. 
Bovendien heeft zitting in de partijraad 
één afgevaardigde van de gewestelijke 
en stedelijke federaties van de Vrouwen
bond van de partij. De taak van de 
partijraad is omschreven in art. 27 van 
de statuten van de partij. 

Artikel47 
Voorstellen ter behandeling en beslis
sing in de partijraad kunnen worden 
ingediend door het partijbestuur. Voorts 
kunnen door de gewestelijke en stede
lijke federaties worden ingediend voor
stellen, aangenomen door de geweste
lijke of stedelijke federatievergadering. 

Artikel48 
Het partijbestuur draagt zorg, dat de 
leden van de partijraad ten minste acht 
weken voor de datum waarop de partij
raad bijeenkomt, tot bijwoning van de 
vergadering van de partijraad worden 
uitgenodigd. 
Voorstellen ter behandeling in de 
partijraad dienen ten minste zes we
ken voor deze datum bij het partij
bestuur te zijn ingezonden. Zij worden 
ten minste vier weken voor de vergade
ring van de partijraad ter kennis van 
de leden van de partijraad gebracht. 
Amendementen op de voorstellen kun-



Artikel49 
De ingediende voorstellen en amende
menten, bedoeld in art. 47 van het Huis
houdelijk Reglement en de daarover 
door de Partijraad genomen besluiten, 
worden ter kennisneming toegevoegd 
aan het verslag van het Partijbestuur. 

Artikel50 
In de Partijraad wordt hoofdelijk ge
stemd. Elk lid van de Partijraad brengt 
één stem uit. 

Artikel51 
De vergadering van de Partijraad is niet 
openbaar, tenzij zij zelve anders besluit. 

Artikel52 
Het Partijbestuur publiceert binnen een 
week na de vergadering van de Partij
raad in Het Vrije Volk de in de Partij
raad genomen besluiten. 
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nen door de leden van de partijraad ter 
vergadering worden ingediend. 
In spoedeisende gevallen kan van de 
termijnen, genoemd in de eerste en 
tweede alinea van dit artikel worden 
afgeweken. 

Artikel49 
De ingediende voorstellen en amende
menten, bedoeld in artikelen 47 en 48 
van het huishoudelijk reglement en de 
daarover door de partijraad genomen 
besluiten, worden ter kennisneming 
toegevoegd aan het verslag van het 
partijbestuur. 

Artikel50 
In de partijraad wordt hoofdelijk ge
stemd. Elk lid brengt één stem uit. 

Artikel51 
De vergadering van de partijraad is niet 
openbaar, tenzij zij zelve anders besluit. 

Artikel52 
Het partijbestuur publiceert binnen een 
week na de vergadering van de partij
raad in Het Vrije Volk de in de partij
raad genomen besluiten. 

VAN DE BIJZONDERE 
HUISHOUDELIJKE PARTIJRAAD 

Artikel53 
De bijzondere huishoudelijke partijraad 
wordt gevormd overeenkomstig artikel 
33 van de statuten en artikel 16 van dit 
huishoudelijk reglement. De taak van 
de bijzondere huishoudelijke partijraad 
is omschreven in artikel 32 van de sta
tuten van de partij. 

Artikel54 
Voorstellen ter behandeling en beslis
sing in de bijzondere huishoudelijke par
tijraad als bedoeld in art. 32 sub. e van 
die Statuten, kunnen worden ingediend 
door h'et partijbestuur en door de ge
westelijke en stedelijke federatieverga
deringen. 

Artikel55 
Het partijbestuur draagt zorg, dat de 
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leden van de bijzondere huishoudelijke 
partijraad tijdig voor de da.tum waarop 
de bijzondere huishoudelijke partijraa.d 
bijeenkomt, tot bijwoning van dleze 
vergadering worden uitgenoddgd. Voor
stellen tier lJehandeling in de bijzondiere 
huishoudelijke partijraad dienen ten
minste zes weken voor de2le da-tum bij 
het partijbestuur te zijn inglezonden. Zij 
worden tenminste vier weken voor de 
vergadering ter kennis van de lieden 
van de bijzondere huishoudelijke partij
raad gebracht. Amenidementen op die 
voorstellen kunnen door ~ leden ter 
vergadering worden ingediend. 
In spoedeisende gevallen kan van de 
termijnen, genoemd in dit artikel, wor
den afgeweken. 

Artikel56 
Voor de in artikel 55 van dit reglement 
bedoelde vergadering van de bijzondere 
huishoudelijke partijraad wordt door 
het partijbestuur een beschrijvingsbrief 
samengesteld. 
In deze beschrijvingsbrief worden op
genomen: 
a. de op grond van artike154 ingedien

de voorstellen; 
b. de organisatorische en financiële 

verslagen van het partijbestuur over 
de twee laatst-verlopen boekjaren; 

c. alle andere zaken, die volgens de 
statuten van de partij of van dit 
huishoudelijk reglement door de bij
zondere huishoudelijke partijraad 
dienen te worden behandeld. 

Deze beschrijvingsbrief wordt ten min
ste vier weken voor de datum van de 
vergadering van de bijzondere huishou
delijke partijraad toegezonden aan de 
afdelingen en aan allen, wie naar het 
oordeel van het partijbestuur voor toe
zending van de beschrijvingsbrief in 
aanmerking komen. 

Artikel57 
In de bijzondere huishoudelijke partij
raad wordt hoofdelijk gestemd. Elk lid 
brengt één stem uit. 

Artikel58 
De vergadering van de bijzondere huis
houdelijke partijraad is niet openbaar. 

Artikel59 
Het partijbestuur publiceert binnen een 
week na de vergadering van de bijzon
dere huishoudelijke partijraad in 'Het 
Vrije Volk' de in die vergadering geno
men besluiten. 



VAN HET PARTIJBESTUUR EN HET 
PARTIJSECRETARIAAT 

Artikel53 
De leiding der partij, het beheer der 
geldmiddelen en eigendommen, de uit
voering der Congresbesluiten en hand
having der statuten en reglementen is 
opgedragen aan het partijbestuur. 

Artikel54 
Uiterlijk vijf weken vóór het gewone 
Congres zenden de afdelingen namen 
van kandidaten voor het Partijbestuur 
in. Het Partijbestuur heeft het recht 
namen van kandidaten toe te voegen. 
Drie weken vóór het Congres zendt het 
Partijbestuur de lijst van kandidaten 
aan de afdelingen. Worden niet meer 
kandidaten gesteld dan er plaatsen in 
het Partijbestuur te vervullen zijn, dan 
zijn de gestelde kandidaten bij enkele 
kandidaatstelling gekozen. 
Het Partijbestuur is bevoegd een aan
beveling op te maken voor de vervul
ling van een vacature voor bezoldigd 
bestuurder. De voorzitters van de werk
gemeenschappen en van de Tweede 
Kamerfractie worden, indien zij niet tot 
lid van het Partijbestuur zijn gekozen, 
uitgenodigd tot bijwoning van de ver
gaderingen van het Partijbestuur en 
hebben daarin adviserende stem. Het 
lidmaatschap van het Partijbestuur is 
onverenigbaar met het in vol-bezoldigde 
dienst zijn van de Partij, met uitzonde
ring van de in functie gekozen Partij
bestuursleden. 

Artikel55 
Van de niet bezoldigde leden van het 
Partijbestuur worden drie gekozen als 
regionale vertegenwoordigers. Deze le
den worden kandidaat gesteld door de 
afdelingen binnen het betrokken rayon. 
De indeling van de rayons geschiedt 
door het Congres. 

Artikel56 
Het aantal leden van de Staten-Gene
raal, dat lid kan zijn van het Partij
bestuur, moet minder zijn dan de helft 
van het aantal leden, dat het Partijbe
stuur telt. Wordt een lid van het Partij
bestuur tussentijds tot lid van de Twee
de Kamer benoemd en stijgt daardoor 
het aantal van de leden der Staten-Ge-
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VAN HET PARTIJBESTUUR 

Artikel60 
De leiding van de partij, het beheer der 
geldmiddelen en eigendommen, de uit
voering van besluiten van het congres, 
de partijraad en de bijzondere huishou
delijke partijraad, de handhaving der 
statuten en reglementen is opgedragen 
aan het partijbestuur. 

Artikel61 
Uiterlijk zes weken vóór het gewone 
congres zenden de afdelingen namen 
van kandidaten voor het partijbestuur 
in. Het partijbestuur heeft het recht 
namen van kandidaten toe te voegen. 
Drie weken vóór het congres zendt het 
partijbestuur de lijst van kandidaten 
aan de afdelingen. 
Worden niet meer kandidaten gesteld 
dan er plaatsen in het partijbestuur te 
vervullen zijn, dan zijn de gestelde kan
didaten bij enkele kandidaatstelling ge
kozen. Het partijbestuur is bevoegd een 
aanbeveling op te maken voor de ver
vulling van een vacature voor bezoldigd 
bestuurder. 
De voorzitters van de werkgemeen
schappen en van de Tweede Kamer
fractie worden, indien zij niet tot lid 
van het partijbestuur zijn gekozen, uit
genodigd tot bijwoning van de vergade
ringen van het partijbestuur en hebben 
daarin adviserende stem. Het lidmaat
schap van het partijbestuur is onver
enigbaar met het in bezoldigde dienst 
zijn van de partij, met uitzondering van 
de in functie gekozen partijbestuurs
leden. 

Artikel62 
Van de niet bezoldigde leden van het 
partijbestuur worden drie gekozen als 
regionale vertegenwoordigers. Deze le
den worden kandidaat gesteld door de 
afdelingen binnen het betrokken rayon. 
De indeling van de rayons geschiedt 
door het congres. 

Artikel63 
Het aantal leden van de Staten-Gene
raal, dat lid kan zijn van het partijbe
stuur, moet minder zijn dan de helft van 
het aantal leden, dat het partijbestuur 
telt. Wordt een lid van het partijbestuur 
in de periode tussen twee gewone con
gressen tot lid van een der kamers van 
de Staten-Generaal benoemd en stijgt 



neraal tot boven de helft van het aantal 
der Partijbestuursleden, dan blijft dit 
lid tot het volgende Congres lid van het 
Partijbestuur. Vacatures in het Partij
bestuur blijven bestaan tot het eerst
volgende Congres. Indien echter door 
ontstane vacatures de functionering van 
het Partijbestuur in gevaar zou komen, 
heeft de Partijraad de bevoegdheid een 
tussentijdse voorziening te treffen. 

Artikel57 
Daalt het aantal leden van het Partij
bestuur, dat tevens lid van de Tweede 
Kamer is, beneden drie, dan wijst de 
Tweede Kamerfractie een delegatie van 
twee leden aan, die de vergaderingen 
van het Partijbestuur bijwoont en aan 
de beraadslagingen kan deelnemen, zon
der echter mede te stemmen. De poli
tieke hoofdredacteur van Het Vrije Volk 
of zijn plaatsvervanger, de directeur der 
dr. Wiardi Beekman Stichting en het 
hoofd van de afdeling buitenland van 
het Partijsecretariaat en de jongeren
secretaris wonen de vergaderingen van 
het Partijbestuur bij met adviserende 
stem. 

Artikel SB 
De rechtspositie van de bezoldigde leden 
van het Partijbestuur wordt door de 
Partijraad geregeld. 

Artikel59 
Een assistent-bestuurder is in dienst 
van de Partij en wordt door het Partij
bestuur benoemd. Zijn rechtspositie be
hoeft de goedkeuring van de Partijraad. 

Artikel60 
Het bureau heeft tot taak de voorstellen 
voor de vergaderingen van het Partij
bestuur en het Dagelijks Bestuur voor 
te bereiden. 

daardoor het aantal van de leden der 
Staten-Generaal tot boven de helft van 
het aantal der leden van het partij
bestuur, dan blijft dit lid tot het vol
gende gewone congres lid van het par
tijbestuur. Vacatures in het partijbe
stuur blijven bestaan tot het eerstvol
gende congres. 
Indien echter door vacatures het aantal 
leden van het partijbestuur daalt tot 
minder dan 19, heeft de partijraad de 
bevoegdheid een tussentijdse voorzie
ning te treffen, door het benoemen van 
een aantal leden van het partijbestuur. 
De aldus benoemde leden van het par
tijbestuur hebben zitting tot het volgen
de gewone congres van de partij. 

Artikel64 
Daalt het aantal leden van het partij
bestuur, dat tevens lid van de Tweede 
Kamer is, beneden drie, dan wijst de 
Tweede Kamerfractie een delegatie van 
twee leden aan, die de vergaderingen 
van het partijbestuur bijwoont en aan 
de beraadslagingen kan deelnemen. De 
leden van deze delegatie hebben een ad
viserende stem. De politieke hoofdre
dacteur van Het Vrije Volk of zijn 
plaatsvervanger, de directeur der dr. 
Wiardi Beekman Stichting en de jon
gerensecretaris wonen de vergaderingen 
van het partijbestuur bij met advise
rende stem. 

Artikel65 
De rechtspositie van de bezoldigde le
den van het partijbestuur wordt door 
de partijraad geregeld. 

Artikel66 
De voorzitter, de algemeen secretaris
penningmeester en de internationaal 
secretaris, voor wat zijn werkterrein 
betreft, hebben tot taak de voorstellen 
en andere aangelegenheden voor de ver
gadering van het dagelijks bestuur en 
het partijbestuur voor te bereiden en de 
genomen besluiten uit te voeren. 

Art. 66: Amendement Oisterwijk. Wijzigen in: 'De directie van het partijbureau 
heeft tot taak voorstellen en andere aangelegenheden voor de vergaderingen van het 
partijbestuur en dagelijks bestuur voor te bereiden en de genomen besluiten uit te 
voeren.' 
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Artikel61 
Het bureau vergadert ten minste één 
maal per week. Het Dagelijks Bestuur 
vergadert ten minste twee maal pe1 
maand en het Partijbestuur één maa: 
per maand. 

Artikel67 

Het dagelijks bestuur vergadert als re
gel eenmaal per week. Het partijbestuur 
vergadert eenmaal per maand. 

Art. 67: Amendement Oisterwijk. Wijzigen in: 'De directie vergadert tenminste één 
maal per week. Als regel vergadert ook het dagelijks bestuur één maal per week. Het 
partijbestuur vergadert één maal per maand.' 
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VAN DE WIJZE VAN STEMMEN 

Artikel68 

Overal waar in de partij door stemming 
beslissingen worden genomen, gelden de 
volgende bepalingen: 
1. Over voorstellen van orde wordt bij 

handopsteken gestemd. Over zaken 
wordt bij handopsteken gestemd, 
tenzij blijkt dat 114 deel der aanwe
zigen schriftelijke stemming ver
langt. Over personen wordt schrifte
lijk gestemd. 

2. Bij stemming over voorstellen van 
orde en over zaken beslist de een
voudige meerderheid van stemmen. 

3. Bij een gelijk aantal stemmen voor 
en tegen een voorstel van orde of bij 
beslissing over zaken wordt een voor
stel geacht te zijn verworpen. 

4. Bij stemming over personen beslist 
de volstrekte meerderheid van de 
uitgebrachte geldige stemmen, zijnde 
de helft plus één der uitgebrachte 
geldige stemmen. 
Wanneer bij eerste stemming over 
personen niet het vereiste aantal 
kandidaten de volstrekte meerder
~eid der geldig uitgebrachte stem
men heeft verkregen, vindt een her
stemming plaats tussen diegenen van 
de niet-gekozenen, die de meeste 
stemmen op zich hebben verenigd en 
wel, zo mogelijk, tussen het dubbel
tal van het aantal personen dat ge
kozen moet worden. 

5. Bij herstemming zijn diegenen ge
kozen, die de meeste stemmen op 
zich verenigen. Bij gelijk aantal 
stemmen is de jongste in jaren ge
kozen. 

6. Wann~er bij stemming over perso
nen meer personen de volstrekte 
meerderheid der geldige stemmen op 
zich verenigen, dan voor het aantal 
beschikbare plaatsen gekozen kun
nen worden, zijn diegenen gekozen, 
die het hoogste aantal stemmen op 
zich hebben verenigd. 



7. Van onwaarde is het stembiljet 
waarop meer namen van kandidaten 
zijn vermeld, dan plaatsen te vervul
len zijn, alsmede het stembiljet 
waarop geen naam van een kandi
daat is vermeld. In geval van twij
fel beslist de vergadering, waarin de 
stemming plaatsvindt, over de gel
digheid van het stembiljet. 

Art. 68: Amendement Utrecht Vl. Lid 5. Tweede zin laten luiden: 'Bij gelijk aantal 
stemmen beslist het lot.' 

Amendement Amsterdam-Watergraatsmeer. Lid 7 aan te vullen met 'of minder' en 
dus te lezen als volgt: 'Van onwaarde is het stembiljet waarop meer of minder namen 
van kandidaten zijn vermeld ... enz.' 

VAN DE KANDIDAATSTELLING 
VOOR DE VERTEGENWOOR
DIGENDE LICHAMEN 
oud artikel 29 
De kandidaatstelling voor de verkiezing 
van de Leden der Tweede Kamer, Eer
ste Kamer, Provinciale Staten en Ge
meenteraden vindt plaats overeenkom
stig het bepaalde in het Reglement 
Kandidaatstelling, dat deel uitmaakt 
van het Huishoudelijk Reglement. 

VAN DE GELDMIDDELEN 
Artikel62 
De contributieregeling luidt: 

Groep I 
Gehuwde vrouwen zonder eigen in
komen; 
leden ouder dan 65 jaar, die een in
komen hebben van f 2.500,- of min
der; 
werklozen; 
studerenden zonder eigen inkomen; 
leden jonger dan 23 jaar; 
10 cent per week. 

Groep II 
Allen, die een inkomen hebben lager 
dan de welstandsgrens (de wel
standsgrens gerekend naar de socia
le verzekeringsgrens, thans f 6.900,
per jaar); 
25 cent per week. 

Groep III 
Allen, die een inkomen hebben hoger 
dan de welstandsgrens: 
50 cent per week. 

Leden voor wie door optreden van blij
vende invaliditeit, langdurige ziekte, het 
verblijven in militaire dienst voor de 
eerste oefening of door andere bijzon-

100 

VAN DE KANDIDAATSTELLING 
VOOR DE VERTEGENWOOR
DIGENDE LICHAMEN 
Artikel69 
De kandidaatstelling voor de verkiezing 
van de leden der Tweede Kamer, Eerste 
Kamer, Provinciale Staten en Gemeen
teraden vindt plaats overeenkomstig 
het bepaalde in het reglement kandi
daatstelling, dat deel uitmaakt van het 
huishoudelijk reglement. 

VAN DE GELDMIDDELEN 
Artikel70 
De bijzondere huishoudelijke partijraad 
stelt vast een contributieregeling, naar 
welker maatstaf de leden van de partij 
bijdragen in de kosten van de werk
zaamheden van de partij. Het partijbe
stuur draagt zorg, dat de leden der par
tij en zij die het voornemen te kennen 
geven lid te willen worden, van de door 
de bijzondere huishoudelijke partijraad 
vastgestelde contributieregeling op de 
hoogte gesteld worden. 
Leden, voor wie door optreden van blij
vende invaliditeit, langdurige ziekte, het 
verblijf in militaire dienst of door an
dere bijzondere oorzaken de contributie
betaling bezwaren medebrengt, kunnen 
vrijstelling of vermindering daarvan 
krijgen. Deze vrijstelling of verminde
ring behoeft in elk voorkomend geval 
de voorafgaande goedkeuring van het 
partijbestuur. Het bestuur van een af
deling kan een lid dat meer dan drie 
maanden contributieschuld heeft, van 
de ledenlijst afvoeren. Het geeft het be
trokken lid van het voornemen daartoe 
schriftelijk kennis. Het lid heeft het 
recht het achterstallige contributiebe
drag te betalen en treedt dan, zonder 



dere oorzaken, de contributie bezwaar
lijk wordt, kunnen met goedkeuring van 
het Partijbestuur vrijstelling of vermin
dering daarvan krijgen. 
Dispensaties behoeven voor ieder voor
komend geval de goedkeuring van het 
Partijbestuur. 

enige termijn, weer in zijn ledenrechten. 

Art. 70: Amendement Koog-Zaandijk. De aanhef van de tweede alinea te lezen als 
volgt: 'Leden zonder eigen inkomen als studenten e.d. zijn vrijgesteld van contributie
betaling. Leden voor wie ... enz.' 

Artikel 63 
Van de contributie wordt 60% aan de 
Partijkas afgedragen; het restant wordt 
verdeeld tussen afdelingskas en federa
tiekas naar regels, te stellen door het 
Partijbestuur in overleg met het fede
ratiebestuur. De afdelingen verrekenen 
regelmatig de geïnde contributie, na 
aftrek van het haar toekomende per
centage, met de Partijpenningmeester. 
De gewestelijke en stedelijke federaties 
ontvangen per drie maanden het haar 
toekomende percentage der contributie 
van de Partijpenningmeester. Het be
hoort tot de taak van afdelingen, plaat
selijke, gemeentelijke, gewestelijke en 
stedelijke federaties naar vermogen 
morele en materiële steun te verlenen 
aan de werkgemeenschappen, de groe
pen van Vrouwenbond en de Federatie 
van Jongerengroepen indien deze ter 
plaatse bestaan. Dit geldt niet voor af
delingen, welke deel uitmaken van een 
plaatselijke of gemeentelijke federatie, 
welke deze steun verleent. 

VAN HET VERKIEZINGSFONDS 

Artikel64 
Middelen 
De middelen voor het Verkiezingsfonds 
worden verkregen uit: 
a. bijdragen van de leden van de Partij 

uit een toeslag op de contributie; 
b. bijdragen van donateurs; 
c. vrijwillige bijdragen, schenkingen en 

andere inkomsten; 
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Artikel71 
De bijzondere huishoudelijke partijraad 
stelt vast het percentage van de contri
butiebedragen, dat de afdelingen af
dragen aan de partijkas. Het besluit 
geeft tevens aan het percentage van de 
contributiebedragen, dat de gewestelijke 
en stedelijke federaties ontvangen, ten 
laste van de partijkas. 

Artikel 72 
De afdelingen verrekenen regelmatig de 
geïnde contributie, na aftrek van het 
haar toekomende percentage, met de 
partijpenningmeester. De gewestelijke 
en stedelijke federaties ontvangen per 
drie maanden het haar toekomende per
centage der contributie van de partij
penningmeester. 
Het behoort tot de taak van afdelingen, 
plaatselijke, gemeentelijke, gewestelijke 
en stedelijke federaties naar vermogen 
morele en materiële steun te verlenen 
aan de werkgemeenschappen, de groe
pen van Vrouwenbond en de Federatie 
van Jongerengroepen indien deze ter 
plaatse bestaan. Dit geldt niet voor af
delingen, welke deel uitmaken van een 
plaatselijke of gemeentelijke federatie, 
welke deze steun verleent. 

VAN HET VERKIEZINGSFONDS 

Artikel 73 
1 De middelen voor het verkiezings
fonds worden verkregen uit: 
a. een door de bijzondere huishoude

lijke partijraad vast te stellen per
centage van de bruto contributie
opbrengst; 

b. bijdragen van donateurs; 
c. vrijwillige bijdragen, schenkingen en 



d. rente uit beleggingen etc. 
De toeslagregeling luidt: 
op een zegel van 10 cent 1 cent; 
op een zegel van 25 cent 3 cent: 
op een zegel van 50 cent 5 cent. 

Wijze van beheer 
Het Partijbestuur is belast met het be
heer van de financiën. Het toezicht en 
de controle geschiedt overeenkomstig 
artikel 38 van de Statuten en de artike
len 65 en 66 van het Huishoudelijk Re
glement. 

Wijze van verrekening van de toeslag 
De bijdragen van de leden worden ge
lijktijdig met de contributie geïnd. De 
verrekening van de toeslag met het Par
tijbestuur geschiedt op dezelfde wijze 
als en gelijktijdig met de contributie
afdracht. 

Van de spaarregeling voor de afdelingen 
De spaarregeling dient ter financiering 
van de actie voor de gemeenteraadsver
kiezingen van de partij. Waar in dit re
glement over afdelingen wordt gespro
ken, heeft dit ook betrekking op stede
lijke en plaatselijke federaties. 

Wijze van beheer 
Het Partijbestuur is belast met het be
heer van de financiën. Het toezicht en 
de. controle geschiedt overeenkomstig 
artikel 38 van de Statuten en de arti
kelen 65 en 66 van het Huishoudelijk 
Reglement. 

Middelen 
De middelen worden uitsluitend verkre
gen uit bijdragen van de afdelingen. 
Van elk lid wordt 1 cent per week in het 
spaarfonds afgedragen. Alle middelen, 
die op andere wijze worden verkregen, 
komen ten gunste van het Verkiezings
fonds. 

Wijze van inning 
De afdracht van de spaargelden aan het 
Partijbestuur geschiedt op dezelfde wij-
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andere inkomsten; 
d. rente uit beleggingen etc. 

2 Het partijbestuur is belast met het 
beheer van de financiën. Het toezicht 
en de controle geschiedt overeenkomstig 
artikel 42 van de statuten en artikel 75 
van het huishoudelijk reglement. 

VAN DE SPAARREGELING VOOR DE 
AFDELINGEN 

Artikel74 
1 De spaarregeling dient ter financie
ring van de actie voor de gemeente
raadsverkiezingen van de partij. Waar 
in dit reglement over afdelingen wordt 
gesproken, heeft dit ook betrekking op 
stedelijke, gemeentelijke en plaatselijke 
feder111ties. 
De middelen worden uitsluitend ver
kregen uit bijdragen van de afdelingen. 
De bijzondere huishoudelijke partijraad 
bepaalt welk percentage van de bruto 
contributieopbrengst in de afdelingen 
bestemd is als bijdrage in de spaarrege
ling. 
2 Het partijbestuur is belast met het 
beheer van de financiën. Het toezicht en 
de controle geschiedt overeenkomstig 
artikel 42 van de statuten en artikel 75 
van het huishoudelijk reglement. 

3 De afdracht van de spaargelden aan 
het partijbestuur geschiedt op dezelfde 
wijze als en gelijktijdig met de contribu-



ze als en gelijktijdig met de contributie. 
Van het door de afdelingen gespaarde 
bedrag wordt aantekening gehouden op 
de rekening, die de afdeling bij het Par
tijbestuur heeft. 

Regeling van terugbetaling 
Tenminste 6 weken voordat de verkie
zingen van de gemeenteraad in de 
plaats, waarin de afdeling gelegen is, 
worden gehouden, heeft de afdeling 
recht op terugbetaling van het tot 30 
september gespaarde bedrag. 
Terugbetaling kan geschieden in con
tanten rechtstreeks aan het afdelings
bestuur of door middel van verrekening 
via de rekening van de afdeling. · 
Terugbetaling geschiedt uitsluitend van 
spaarbedragen vermeld op de met het 
Partijbestuur volledig verrekende no
ta's. 
Op deze uitkeringen wordt een toeslag 
uit het Verkiezingsfonds verstrekt. De
ze toeslag wordt aan de gewestelijke en 
stedelijke federatiebesturen uitgekeerd. 
Nadere regelingen inzake het financie
ren van de acties voor Kamer- en Sta
tenverkiezingen en het vaststellen van 
toeslagen op de uitkeringen uit het 
spaarfonds worden getroffen door de 
Partijraad. 

tie. Van het door de afdelingen gespaar
de bedrag wordt aantekening gehouden 
op de rekening, die de afdeling bij het 
partijbestuur heeft. 

4 Tenminste zes weken voordat de ver
kiezingen voor de gemeenteraad in de 
gemeente, waarin de afdeling gelegen is, 
worden gehouden, heeft de afdeling 
recht op terugbetaling van het tot en 
met 30 september gespaarde bedrag. 
Terugbetaling kan geschieden in con
tanten rechtstreeks aan het afdelings
bestuur, of door middel van verrekening 
via de rekening van de afdeling. Terug
betaling geschiedt uitsluitend van 
spaarbedragen vermeld op de met het 
partijbestuur volledig verrekende nota's. 
Op deze uitkeringen wordt een toeslag 
uit het verkiezingsfonds verstrekt. Deze 
toeslag wordt aan de gewestelijke en 
stedelijke federatiebesturen uitgekeerd. 
Nadere regelingen inzake het financie
ren van de acties voor Kamer- en Sta
tenverkiezingen en het vaststellen van 
toeslagen op de uitkeringen uit het 
spaarfonds worden getroffen door de 
bijzondere huishoudelijke partijraad. 

Art. 74: Amendement Hootddorp. Lid 4: Tussen 'afdeling' in de 2e zin en 'terug
betaling' in de 3e zin invoegen: 'Indien een afdeling deel uitmaakt van een federatie 
als bedoeld in art. 24 van dit reglement, vindt terugbetaling van het gespaarde bedrag 
plaats aan die federatie.' 

Artikel65 
De accountant brengt rapport uit aan 
de Partijraad. 

Artikel 66 is eerder vervallen. 

VAN DE KAMERFRACTIES 

Artikel67 
De leden der Partij, gekozen tot lid der 
Staten-Generaal, vormen de Kamer
fracties van de Partij van de Arbeid. De 
Eerste Kamer-, zowel als de Tweede 
Kamerfractie, benoemt uit haar midden 
een secretaris, tot wie allen zich heb
ben te wenden, die met een dezer frac
ties in aanraking wensen te komen. 

Artikel68 
Jaarlijks brengen de Kamerfracties ver
slag uit van haar werkzaamheden. Deze 
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Artikel75 
De accountant, belast met het toezicht 
en de controle op de boekhouding en de 
administratie, brengt tweejaarlijks ver
slag uit van zijn bevindingen aan de 
bijzondere huishoudelijke partijraad. 

VAN DE KAMERFRACTIES 

Artikel76 
De leden der partij gekozen tot lid der 
Staten-Generaal, vormen de kamer
fracties van de Partij van de Arbeid. De 
Eerste Kamer-, zowel als de Tweede 
Kamerfractie, benoemt uit haar midden 
een secretaris, tot wie allen zich hebben 
te wenden, die met een dezer fracties in 
aanraking wensen te komen. 

Artikel77 
Jaarlijks brengen de kamerfracties ver
slag uit van haar werkzaamheden. Deze 



verslagen worden aan het Partijsecre
tariaat toegezonden ten minste 8 weken 
vóór het Congres en gepubliceerd tege
lijk met het jaarverslag van het Par
tijbestuur. 

VAN HET VOORLICHTINGSWERK 
VOOR RAADS- EN PROVINCIALE 
STATENLEDEN 

Artikel69 
Het documentatie- en voorlichtings
werk, waaronder begrepen de uitgave 
van een periodiek orgaan voor Raads
en Provinciale Statenleden, geschiedt 
door de Sectie Provincie en Gemeente 
van het Bureau voor Wetenschappelijk 
Werk van de dr. Wiardi Beekman Stich
ting. 

Artikel70 
Het orgaan De Gemeente wordt door de 
Sectie Provincie en Gemeente, bedoeld 
in artikel 69, uitgegeven. De redactie 
wordt door het Partijbestuur benoemd, 
geschorst en ontslagen. 
De partijgenoten- Raads- en Provin
ciale Statenleden betalen een door het 
Partijbestuur vast te stellen jaarlijkse 
contributie. Zij ontvangen daarvoor het 
orgaan De Gemeente en voorlichting 
gratis. 

Artikel71 
Ten behoeve van de Raads- en Provin
ciale Statenleden kunnen bijeenkom
sten en internaten worden georgani
seerd waarvoor, zonodig, een bijdrage 
van de deelnemers, eventueel van de 
Partijfederaties of -afdelingen, kan 
worden gevraagd. 

VAN DE STATENFRACTIES 

Artikel72 
De leden van de Partij, gekozen tot lid 
der Provinciale Staten, vormen Staten
fracties van de Partij van de Arbeid. 
Elke Statenfractie benoemt uit haar 
midden een secretaris, tot wie allen zich 
hebben te wenden, die met de desbetref
fende fractie in aanraking wensen te 
komen. 
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verslagen worden aan het partijbestuur 
toegezonden tenminste acht weken vóór 
het congres en door het partijbestuur 
gepubliceerd tegelijk met het jaarver
slag van het partijbestuur. 

VAN DE VOORLICHTING EN DOCU
MENTATIE VAN DE LEDEN VAN GE
MEENTERADEN EN PROVINCIALE 
STATEN 

Artikel78 
De voorlichting en de documentatie ten 
behoeve van de leden van gemeente
raden en provinciale staten die lid zijn 
van de Partij van de Arbeid, waaronder 
begrepen de uitgave van een periodiek 
verschijnend orgaan voor deze leden, 
wordt verzorgd door de Sectie Provincie 
en Gemeente van het bureau voor we
tenschappelijk werk van de dr. Wiardi 
Beekman Stichting. 

Artikel79 
Het orgaan De Gemeente wordt door de 
Sectie Provincie en Gemeente, bedoeld 
in artikel 78 uitgegeven. De redactie 
wordt door het partijbestuur benoemd, 
geschorst en ontslagen. 
De leden van gemeenteraden en provin
ciale staten, die lid zijn van de Partij 
van de Arbeid, betalen een door het 
partijbestuur vast te stellen jaarlijkse 
contributie. Zij ontvangen daarvoor het 
orgaan De Gemeente en gratis voorlich
ting. 

Artikel 80 
Ten behoeve van de leden van gemeen
teraden en provinciale staten als be
doeld in artikel 78, kunnen bijeenkom
sten en internaten worden georgani
seerd waarvoor een bijdrage van de 
deelnemers, eventueel van de partijfede
raties of -afdelingen kan worden ge
vraagd. 

VAN DE STATENFRACTIES 

Artikel81 
De leden van de partij, gekozen tot lid 
der provinciale staten, vormen staten
fracties van de Partij van de Arbeid. 
Elke statenfractie benoemt uit haar 
midden een secretaris, tot wie allen zich 
hebben te wenden, die met de desbetref
fende fractie in aanraking wensen te 
komen. 



Artikel73 
Jaarlijks brengt elke Statenfractie ver
slag uit van haar werkzaamheden aan 
de jaarvergaderingen van de binnen de 
provincie bestaande gewestelijke en ste
delijke federaties. Deze verslagen wor
den toegezonden aan de secretarissen 
zó tijdig, dat zij voor de gewestelijke 
jaarvergadering tegelijk met de andere 
ter jaarvergadering te behandelen za
ken, kunnen worden gepubliceerd. 

Artikel74 
Zo dikwijls een gewestelijk bestuur het 
nodig oordeelt, wordt het werk der Sta
tenfractie in een gewestelijke vergade
ring besproken, tot welke vergadering 
de Statenfractie wordt uitgenodigd. 
Indien in een provincie meer geweste
lijke of stedelijke federaties zijn geves
tigd en een der federatiebesturen acht 
de in het vorige lid bedoelde vergade
ring nodig, dan nodigt het de andere 
federaties in de provincie uit zich te 
doen vertegenwoordigen door de bestu
ren en afgevaardigden dier federaties. 
Naar deze bijzondere bijeenkomst kun
nen de federaties een afgevaardigde 
zenden voor elke duizend leden, die zij 
telden op de laatste datum van het 
kwartaal, voorafgaande aan deze bij
zondere vergadering. 
De aanwijzing der afgevaardigden ge
schiedt op de wijze als in de gewestelijke 
en stedelijke federatiereglementen is 
omschreven. In deze vergadering wordt 
gestemd overeenkomstig het bepaalde in 
dit reglement, ten aanzien van de stem
ming op het Congres. 

VAN DE GEMEENTERAADS
FRACTIES 

Artikel75 
De leden van de Partij, gekozen tot lid 
der gemeenteraad, vormen gemeente
raadsfracties van de Partij van de Ar
beid. Elke gemeenteraadsfractie be
noemt uit haar midden een secretaris, 
tot wie allen zich hebben te wenden, die 
met de desbetreffende fractie in aan
raking wensen te komen. 

Artikel76 
Jaarlijks brengt elke gemeenteraads
fractie verslag uit van haar werkzaam
heden aan de jaarvergadering en van de 
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Artikel82 
Jaarlijks brengt elke statenfractie ver
slag uit van haar werkzaamheden aan 
de jaarvergaderingen van de binnen de 
provincie bestaande gewestelijke en ste
delijke federaties. Deze verslagen wor
den toegezonden aan de secretarissen 
van de gewestelijke en stedelijke fede
raties zó tijdig, dat zij voor de federa
tiejaarvergadering tegelijk met de an
dere ter jaarvergadering te behandelen 
zaken kunnen worden gepubliceerd. 

Artikel SJ 
Zo dikwijls het bestuur van een gewes
telijke federatie het noodzakelijk oor
deelt, wordt het werk der statenfractie 
in een gewestelijke vergadering bespro
ken, tot welke vergadering de staten
fractie wordt uitgenodigd. 
Indien in een provincie meer geweste
lijke of stedelijke federaties zijn geves
tigd en een der federatiebesturen acht 
de in het vorige lid bedoelde vergade
ring nodig, dan nodigt het de andere 
federaties in de provincie uit zich te 
doen vertegenwoordigen door de bestu
ren en afgevaardigden dier federaties. 
Naar deze bijzondere bijeenkomst kun
nen de federaties een afgevaardigde 
zenden voor elke duizend leden, die zij 
telden op de laatste datum van het 
kwartaal, voorafgaande aan deze bij
zondere vergadering. 
De aanwijzing der afgevaardigden ge
schiedt op de wijze, als in de gewestelijke 
en stedelijke federatiereglementen is 
omschreven. In deze vergadering wordt 
gestemd overeenkomstig het bepaalde 
in de artikelen 37 en 68 van dit regle
ment. 

VAN DE GEMEENTERAADS
FRACTIES 

Artikel84 
De leden van de partij, gekozen tot lid 
der gemeenteraad, vormen gemeente
raadsfracties van de Partij van de Ar
beid. Elke gemeenteraadsfractie be
noemt uit haar midden een secretaris, 
tot wie allen zich hebben te wenden, die 
met de desbetreffende fractie in aan
raking wensen te komen. 

Artikel85 
Jaarlijks brengt de gemeenteraadsfrac
tie verslag uit van haar werkzaamheden 
aan de jaarvergadering van de stede-



stedelijke of gemeentelijke federaties of 
van de plaatselijke afdelingen, of aan de 
instantie daarvoor door de stedelijke 
federatie aangewezen. 

lijke, gemeentelijke of plaatselijke fede
ratie of van de plaatselijke afdeling of 
aan de instantie daarvoor door de ste
delijke federatie aangewezen. 

Art. 85: Amendement Utrecht VI. 'Aan de jaarvergadering' wijzigen in 'in een ver
gadering'. 

Artikel77 
Zo dikwijls een stedelijk of gemeentelijk 
federatiebestuur of afdelingsbestuur het 
nodig oordeelt, wordt het werk der ge
meenteraadsfractie in een vergadering 
besproken, tot welke vergadering de 
gemeenteraadsfractie wordt uitgeno
digd. 

VAN DE VROUWENBOND 

Artikel78 
De Vrouwenbond dient jaarlijks een 
verslag van zijn werkzaamheden bij het 
Partijbestuur in. Dit verslag wordt 
uiterlijk acht weken vóór het Partij
congres bij het jaarverslag van het Par
tijbestuur gepubliceerd. 

Artikel86 
Zo dikwijls een stedelijk, gemeentelijk of 
plaatselijk federatiebestuur of afde
lingsbestuur het nodig oordeelt, wordt 
het werk der gemeenteraadsfractie in 
een vergadering besproken, tot welke 
vergadering de gemeenteraadsfractie 
wordt uitgenodigd. 

VAN DE VROUWENBOND 

Artikel87 
De Vrouwenbond dient elke twee jaar 
een verslag van zijn werkzaamheden in 
bij het partijbestuur. Dit verslag wordt 
vóór het congres van de partij bij het 
jaarverslag van het partijbestuur ge
publiceerd. 

VAN DE JONGERENORGANISATm 

Artikel88 
De jongerenorganisatie dient elke twee 
jaar een verslag van haar werkzaam
heden in bij het partijbestuur. Dit ver
slag wordt vóór het congres van die 
partij bij het jaarverslag van het partij
bestuur gepubliceerd. 

Art. 88: Amendement Oisterwijk. Kop wijzigen in: 'VAN DE FEDERATIE VAN 
JONGERENGROEPEN'. 

VAN DE WERKGEMEENSCHAPPEN 

Artikel78b 
Iedere werkgemeenschap dient jaarlijks 
een verslag van haar werkzaamheden 
bij het Partijbestuur in. Dit verslag 
wordt uiterlijk acht weken voor het Par
tijcongres bij het jaarverslag van het 
Partijbestuur gepubliceerd. 

VAN INTERNATIONALE 
SAMENWERKING 

Artikel79 
Over samenwerking met of aansluiting 
van de Partij bij een internationale or-
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VAN DE WERKGEMEENSCHAPPEN 

Artikel89 
Iedere werkgemeenschap dient elke 
twee jaar een verslag van haar werk
zaamheden in bij het partijbestuur. Dit 
verslag wordit vóór het congres van die 
partij bij het jaarverslag van het partij
bestuur gepubliceerd. 

VANINTERNATIONALE 
SAMENWERKING 

Artikel90 
Over samenwerking met of aansluiting 
van de partij bij een internationale or-



ganisatle van democratisch socialisti
sche partijen en groepen beslist het 
Congres. Het Partijbestuur benoemt de 
afgevaardigden, die de Partij op een in
ternationaal congres zullen vertegen
woordigen. De afgevaardigden brengen 
verslag uit aan het eerstvolgende Partij
congres. Het verslag moet tenminste 
acht weken vóór het congres bij het 
Partijsecretariaat worden ingediend en 
met het jaarverslag worden gepubli
ceerd. 

ganisatie van democratisch socialisti
sche partijen en groepen beslist het 
congres. Het partijbestuur benoemt de 
afgevaardigden, die de partij op een in
ternationaal congres zullen vertegen
woordigen. 
De internationaal secretaris brengt ver
slag uit aan het eerstvolgende congres 
van de partij. Dit verslag wordt uiterlijk 
acht weken vóór het congres bij het 
partijbestuur ingediend en met het 
jaarverslag gepubliceerd. 

Art 90: Amendement Oisterwijk. 2e alinea wijzigen in: 'De algemeen secretaris'. 

SLOT- EN OVERGANGS
BEPALINGEN 

Artikel80 
In alle geschillen, die uit de toepassing 
van de voorschriften in dit reglement 
en in de statuten vervat, mochten voort
vloeien, beslist het partijbestuur, be
houdens beroep op het Congres. 

Artikel81 
Het Partijbestuur is gemachtigd in elk 
onvoorzien spoedeisend geval in naam 
van de Partij te handelen, onverminderd 
zijn verantwoordelijkheid aan het Con
gres en met dien verstande, dat in de 
gebleken leemte zo spoedig mogelijk 
door het Congres worde voorzien. 

Artikel82 
Dit reglement treedt in werking 14 juni 
1947. Alle bepalingen en maatregelen 
van organisatie, in strijd met dit regle
ment, zijn op het ogenblik, dat het in 
werking treedt, vervallen. 
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SLOT- EN OVERGANGS
BEPALINGEN 

Artikel91 
In alle geschillen, die uit de toepassing 
van de voorschriften in dit reglement 
en in de statuten vervat, mochten voort
vloeien, beslist het partijbestuur, be
houdens beroep op het congres. 

Artikel92 
Het partijbestuur is gemachtigd in elk 
onvoorzien spoedeisend geval in naam 
van de partij te handelen, onverminderd 
zijn verantwoordelijkheid aan het con
gres en met dien verstande, dat het aan 
het eerstvolgende congres van de partij 
voorstellen ter beslissing voorlegt om in 
de gebleken leemte te voorzien. 

Artikel93 
Dit reglement treedt in werking met 
ingang van de eerste van de maand, vol
gend op die waarin de bijzondere huis
houdelijke partijraad het heeft aange
nomen. 
Alle bepalingen en maatregelen van or
ganisatie blijven gelden totdat zij door 
andere zijn vervangen, hetgeen uiterlijk 
op de eerste dag van het jaar, volgend 
op dat waarin de bijzondere huishoude
lijke partijraad dit reglement heeft aan
genomen, moet zijn geschied. 



Ontwerp-reglement kandidaatstelling PvdA 

Van de kandidaatstelling voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Artikelt 
a. Vóór 1 april van het jaar, voorafgaande aan dat waarin normaal verkiezingen voor 

de Tweede Kamer der Staten-Generaal zullen worden gehouden, benoemt de 
partijraad een commissie, die tot taak heeft de kandidaatstelling voor het lidmaat
schap van de Tweede Kamer mede voor te bereiden. 
Zij wordt in dit reglement genoemd: de commissie. 

b. De commissie bestaat uit de voorzitter en de algemeen secretaris-penningmeester 
van het partijbestuur, de voorzitter van de fractie van de partij in de Tweede 
Kamer en zes leden door de partijraad te kiezen uit een voordracht, opgemaakt 
door het partijbestuur. De commissie benoemt uit zijn midden een voorzitter. 

c. De voordracht moet voor elke plaats in de commissie, niet ingenomen door de 
functionarissen genoemd onder b., een tweetal namen bevatten van leden van de 
partij, die bij de ophanden zijnde verkiezing geen kandidaat zullen zijn. Een naam 
mag niet meer dan eenmaal in de voordracht voorkomen. 

Art.t: Amendement Oisterwijk. Sub b. wijzigen in: 'De commissie bestaat uit de voor
zitter en de algemeen secretaris, of de secretaris-penningmeester van het partijbestuur 
... enz.' 

Amendement Amsterdam-Zuid I. Sub b. te lezen als volgt: 'De commissie bestaat 
uit de voorzitter van het partijbestuur, de voorzitter van de fractie van de partij in de 
Tweede Kamer en zeven leden door de partijraad te kiezen uit een voordracht opge
maakt door het partijbestuur, waaraan door de partijraad namen kunnen worden 
toegevoegd. De commissie benoemt uit zijn midden een voorzitter en een secretaris. 

Amendement Amsterdam-Zuid I. Sub c. te lezen als volgt: 'De voordracht moet voor 
elke plaats in de commissie, niet ingenomen door de functionarissen genoemd onder b, 
namen bevatten van leden van de partij, die bij de op handen zijnde verkiezing geen 
kandidaat zullen zijn.' 

Artikel2 

De commissie oriënteert zich omstandig ten aanzien van de op handen zijnde kandi
daatstelling, in het bijzonder naar de inzichten van het partijbestuur en van de be
sturen van de gewestelijke en stedelijke federaties. 

Artikel3 
a. De commissie v~aagt, onder overlegging van een ontwerp-voorstel terzake, aan de 

besturen van de gewestelijke en stedelijke federaties advies over: 
I. In welke kieskringen gelijkluidende kandidatenlijsten zullen worden ingediend. 

11. Hoeveel kandidaten, met inachtneming van de wettelijke bepalingen, in iedere 
kieskring zullen worden gesteld. 

b. Het ontwerp-voorstel wordt, onder bijvoeging van de adviezen en van het oordeel 
van het partijbestuur, ter beslissing aan de partijraad voorgelegd. 

Artikel4 
a. De partijraad neemt deze beslissing vóór 15 oktober van het jaar, voorafgaande aan 

dat waarin normaal verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal zul
len worden gehouden. 

b. Het partijbestuur is gehouden tijdig vóór 15 oktober de partijraad in vergadering 
bijeen te roepen. 

c. In deze vergadering vindt een bespreking plaats over de samenstelling van de kan
didatenlijsten, in verband met de wijze waarop de kamerfractie van de Partij van 
de Arbeid in de volgende parlementaire periode behoort te zijn samengesteld. 

ArtikelS 
a. De leden van de partij dienen, nadat zij vóór 15 september door het bestuur van de 

afdeling van deze datum in kennis zijn gesteld, vóór 15 oktober van het jaar, voor-
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afgaande aan dat waarin normaal verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten
Generaal zullen worden gehouden, bij het bestuur van de afdeling waartoe zij be
horen de namen in van personen, die naar hun oordeel voor een kandidatuur in 
aanmerking komen. 

b. De ledenvergadering van de afdeling beslist, welke namen aan het bestuur van de 
gewestelijke of stedelijke federatie waartoe de afdeling behoort, als kandidaten 
worden opgegeven 

c. over deze vergadering, de daar gehouden besprekingen en de genomen besluiten, 
stelt het bestuur van de afdeling een rapport op, hetwelk aan het bestuur van de 
gewestelijke of stedelijke federatie wordt gezonden. 

d De inzending van dit rapport, met de namen van de door de ledenvergadering 
gestelde kandidaten, moet geschieden vóór 8 november van het jaar, voorafgaande 
aan dat waarin normaal de verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten-Gene
raal zullen worden gehouden. 

Artikel6 
a. De besturen van de gewestelijke en stedelijke federaties stellen van de aldus in

gekomen namen van kandidaten een alfabetische lijst op. Zij kunnen daaraan 
namen toevoegen, voorzien van een motivering van de kandidaatstelling. 

b. Van de ingekomen en eventueel toegevoegde namen en de motivering doen zij 
mededeling aan de besturen van de afdelingen in hun federatie. 

c. De besturen van de gewestelijke en stedelijke federaties zenden de lijst van namen 
van kandidaten aan het partijbestuur. Zij voegen daaraan toe de rapporten, die de 
besturen van de afdelingen inzonden. 

d. Zij maken bovendien daarvan een samenvattend rapport mede inhoudende de 
motiveringen van de kandidaatstelling en zenden dit aan het partijbestuur. 

e. De toezending aan het partijbestuur van de lijst van namen en de rapporten dient 
te geschieden vóór 1 december van het jaar, voorafgaande aan dat waarin normaal 
verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal zullen worden gehouden. 

Art. 6: Amendement Rotterdam 9. Onder a. toevoegen na 'kandidaatstelling': ',tot 
maximaal 10% van de door de afdelingen gestelde kandidaten'. 
Artikel7 

a. Het partijbestuur kan aan de ingekomen lijsten toevoegen, de namen van personen 
die het voor een kandidatuur in aanmerking wenst te brengen, voorzien van een 
motivering van de kandidaatstelling. 

b. van de eventueel toegevoegde namen en de motivering doet het mededeling aan 
de besturen van de gewestelijke en stedelijke federaties en van de afdelingen. 
Het bestuur van de afdeling kan binnen 7 dagen na ontvangst van deze mede
deling, schriftelijk zijn oordeel aan het bestuur van de gewestelijke of stedelijke 
federatie rapporteren. Het bestuur van de gewestelijke of stedelijke federatie zendt, 
onder bijvoeging van deze rapporten, een samenvattend rapport, dat tevens het 
oordeel van het bestuur kan inhouden, aan het partijbestuur. 

c. Het partijbestuur zendt de lijst van namen van kandidaten toe aan de commissie. 
Het voegt daaraan toe de rapporten van de afdelingen en van de besturen van de 
gewestelijke en stedelijke federaties. Het maakt bovendien een samenvattend 
rapport en zendt dit eveneens aan de commissie. 

d. De toezending aan de commissie van de lijst van namen van kandidaten en de 
rapporten dient te geschieden vóór 20 december van het jaar, voorafgaande aan dat 
waarin normaal verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal zullen 
worden gehouden. 

Art. 7: Amendement Rotterdam 9. Onder a. toevoegen na 'kandidaatstelling': 'Het 
aantal kandidaten op die lijsten wordt door de toevoeging hooguit met 10% vermeer
derd.' 

ArtikelS 
a. De commissie voegt aan de lijst toe de namen van personen, die zij voor een kan

didatuur in aanmerking wenst te brengen, voorzien van een motivering van de 
kandidaatstelling. 

b. Van de eventueel toegevoegde namen en de motivering doet zij mededeling aan 
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het partijbestuur. Deze mededeling moet door het partijbestuur zijn ontvangen 
vóór 1 januari van het jaar waarin normaal verkiezingen voor de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal zullen worden gehouden. 

c. De commissie stelt een voor-ontwerp-kandidatenlijst op, verdeeld naar de kamer
kieskringen en doet daarvan mededeling aan het partijbestuur. Deze mededeling 
moet door het partijbestuur ontvangen zijn vóór 10 januari van het jaar waarin 
normaal verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal zullen worden 
gehouden. 

Art. 8: Amendement Rotterdam 9. Onder a. toevoegen: 'Het aantal kandidaten op 
die lijst wordt door de toevoeging hooguit met 10% vermeerderd.' 

Amendement Oisterwijk. Sub b. 3e regel, datum wijzigen in: 'vóór 4 januari'. 

Artikel9 
Het partijbestuur vraagt schriftelijk aan de personen, wier naam op de in art. 8 a. 
bedoelde lijst is geplaatst, of zij een eventuele definitieve kandidatuur aanvaarden, 
ongeacht de kieskring(en) waarin de kandidaatstelling zal plaatsvinden en ongeacht 
de plaats op de kandidatenlijst die hun door de partijraad zal worden toegewezen. 
Deze verklaring bevat tevens de bepalingen uit het huishoudelijk reglement die voor 
dit vertegenwoordigend lichaam gelden. 

Artikel10 
De personen die niet uiterlijk 14 dagen na dagtekening van het verzoek van het 
partijbestuur hun beslissing schriftelijk hebben kenbaar gemaakt, worden geacht 
geen kandidatuur te aanvaarden. 

Artikel ti 
Het partijbestuur zendt aan de commissie en aan de gewestelijke en stedelijke be
sturen van de federaties bericht, welke personen een eventuele definitieve kandidatuur 
hebben aanvaard. 
Artikel12 
Met inachtneming van de beslissingen van de partijraad, bedoeld in art. 4 a. van dit 
reglement, stelt de commissie de ontwerp-kandidatenlijst op. 
Artikel13 
Over de ontwerp-kandidatenlijst pleegt de commissie overleg met het partijbestuur 
en met de besturen van de gewestelijke en stedelijke federaties voor zover de ontwerp
kandidBitenlijst hun kieskring of groep van kieskringen betreft, waarbij de lijsten van 
de andere kieskringen worden overgelegd. 
Artikel14 
a. De ontwerp-kandidatenlijst wordt door de commissie, voorzien van een toelichting 

van het resultaat van het overleg met het partijbestuur en met de besturen van de 
gewestelijke en stedelijke federaties, toegezonden aan de leden van de partijraad en 
ter kennisneming aan de besturen van de gewestelijke en stedelijke federaties. 

b. Het partijbestuur verleent aan deze toezending zijn medewerking. 
c. De toezending moet geschieden uiterlijk op 14 februari van het jaar waarin normaal 

de verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal zullen worden ge
houden. 

d. De namen van hen die voorkomen op de in art. 8 a. bedoelde lijst voor zover die 
geen plaats hebben gekregen op de ontwerp-kandidatenlijst, worden mede aan de 
partijraad voorgelegd. 

Artikel15 
a. Uiterlijk op 21 februari van het jaar waarin normaal verkiezingen voor de Tweede 

Kamer worden gehouden, beslist de partijraad over de door de commissie samen
gestelde ontwerp-kandidatenlijst. 

b. De commissie licht, voor zover daaraan behoefte bestaat, de ontwerp-kandidaten
lijst toe en doet van haar zienswijze omtrent de kandidaten blijken. 

c. Leden van de commissie, voor zover zij geen lid van de partijraad zijn, hebben toe
gang tot deze vergadering en het recht in deze vergadering het woord te voeren 
Zij hebben een adviserende stem. 
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d. De partijraad knn wijzigingen aanbrengen in de door de commissie voorgelegde 
ontwerp-kandidatenlijst, mits de daarbij betrokken namen voorkomen op de in 
art. 8 a. van dit reglement bedoelde lijst. 

e. De partijraad stelt de kandidatenlijst vast door stemming en wel voor iedere kies
kring of groep van kieskringen afzonderlijk en plaats voor plaats, te beginnen bij 
nummer één van de lijst Indien voor een plaats één kandidaat wordt gesteld, is 
deze zonder stemming voor die plaats aangewezen. Indien meer kandidaten worden 
gesteld, vindt een schriftelijke stemming plaats. In dit geval is artikel 68 van het 
hUishoudelijk reglement van de partij van toepassing. 

f. Aan het einde van de vergadering waarin de partijraad de kandidatenlijst heeft 
vastgesteld, houdt de commissie op te bestaan. 

Artikel16 
Het partiJbestuur doet van de uitslag mededeling aan de personen, voorkomende op 
de in art. 8 a. van dit reglement bedoelde lijst, aan de besturen van de gewestelijke en 
stedelijke federaties en publiceert de vastgestelde kandidatenlijst in de pers. 

Artikel17 
Het partijbestuur vraagt aan de kandidaten de verklaring van bewilliging, overeen
komstig de bepalingen van de kieswet. Het regelt onverwijld de voorbereiding van de 
indiening der kandidatenlijst, overeenkomstig de bepalingen van de kieswet. Het wijst 
degenen aan, die het belast met de indiening van de kandidatenlijst in hun kieskring. 

Artikel18 
Het in de artt. 1 t/m 17 bepaalde vindt, voor zoveel mogelijk, overeenkomstige toe
passing in het geval van ontbinding der Tweede Kamer der Staten-Generaal, anders 
dan wegens periodieke aftreding. In dit geval heeft het partijbestuur de bevoegdheid 
alle in deze artikelen genoemde data en termijnen naar noodzaak vast te stellen. 

VAN DE KANDIDAATSTELLING VOOR DE EERSTE KAMER 
DER STATEN-GENERAAL 

Artikel19 
a. De besturen der gewestelijke en stedelijke federaties, bij een op handen zijnde 

verkiezing van leden voor de Eerste Kamer betrokken, plegen overleg met de sta
tenfractie van de partij in de betrokken provincie, omtrent de personen die naar 
hun oordeel voor een kandidatuur in aanmerking komen. 

b. Indien in een provincie meer dan één gewestelijke of stedelijke federatie bestaat, 
wijst het partijbestuur het bestuur aan, dat zorgt voor de Uitnodiging tot dit overleg. 

Artikel20 
a. De namen van personen die door de betrokken instanties in aanmerking worden 

gebracht voor een kandidatuur voor de Eerste Kamer, worden door het gewestelijke 
of stedelijke federatiebestuur daartoe aangewezen ingezonden aan het partij
bestuur. 

b. Deze inzending dient vergezeld te gaan van een schriftelijke verklaring van de 
kandidaat, dat hij/zij de kandidatuur aanvaardt en bewilligt in de plaats op de 
kandidatenlijst die hem/haar eventueel door de partijraad zal worden toegewezen. 

c. Het partijbestuur is bevoegd de aldus verkregen opgaven naar eigen inzicht aan te 
vullen. 

d. Het pleegt overleg met de besturen van de gewestelijke en stedelijke federaties en 
de statenfracties van de partij, betrokken bij een op handen zijnde verkiezing 
voor leden van de Eerste Kamer, omtrent de ontwerp-kandidatenlijst die ter be
slissing aan de partijraad zal worden voorgelegd. 

Art. 20: Amendement Rotterdam 9. Onder c. toevoegen na 'aan te vullen': 'voorzien 
van een motivering van de kandidaatstelling. Het aantal kandidaten wordt door de 
aanvulling hoogUit met 10% vermeerderd'. 

Artikel21 
a. De kandidatenlijst voor de verkiezingen van leden van de Eerste Kamer wordt 

vastgesteld door de partijraad. 
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b. De statenfracties van de partij, die betrokken zijn bij een op handen zijnde ver
kiezing voor leden van de Eerste Kamer, wijzen elk twee leden aan uit hun midden, 
die de vergadering van de partijraad waar de kandidatenlijst wordt vastgesteld, 
bijwonen. 
Voor zover zij niet uit andere hoofde lid van de partijraad zijn, hebben zij een 
adviserende stem. 

Artikel22 
Het partijbestuur zendt uiterlijk 14 dagen vóór de vergadering van de partijraad aan 
de leden van de partijraad en aan de in art. 21 b. bedoelde leden van de statenfracties 
zijn advies omtrent de samenstelling van de kandidatenlijst en doet tevens mede
deling van de opgaven, bedoeld in art. 20 a. van dit reglement. 

Artikel23 
Het partijbestuur regelt onverwijld de voorbereiding van de indiening der kandidaten
lijsten, overeenkomstig de bepalingen van de kieswet. 

VAN DE KANDIDAATSTELLING VOOR DE PROVINCIALE STATEN 

Artikel24 
a. Vóór 1 april van het jaar, voorafgaande aan dat waarin verkiezingen voor de 

Provinciale Staten zullen worden gehouden, benoemt de gewestelijke of stedelijke 
federatievergadering een commissie, die tot taak heeft de kandidaatstelling voor 
het lidmaatschap van de Provinciale Staten mede voor te bereiden. Zij wordt in dit 
reglement genoemd: de commissie. 

b. In provincies waarin meer dan één gewestelijke federatie bestaat of waarin ste
delijke federaties mede bestaan, benoemt elk der gewestelijke of stedelijke federa
tievergaderingen een commissie, werkzaam voor het gebied van deze federatie. 

c. De commissie bestaat uit de voorzitter en de secretaris van het bestuur der gewes
telijke of stedelijke federatie, de voorzitter van de fractie van de partij in de Pro
vinciale Staten, benevens uit zes leden door de gewestelijke of stedelijke federatie
vergadering te kiezen uit een voordracht, opgemaakt door het bestuur van de ge
westelijke of stedelijke federatie. De commissie benoemt uit zijn midden een voor
zitter. 

d. De voordracht moet voor elke plaats in de commissie, niet ingenomen door de 
functionarissen genoemd onder c., een tweetal namen bevatten van leden van de 
partij, die bij de ophanden zijnde verkiezing geen kandidaat zullen zijn. 

e. In het geval onder b. bedoeld zal, voordat de in artikel 28 lid c. bedoelde voor
ontwerp-kandidatenlijst wordt samengesteld, overleg plaatsvinden tussen de be
trokken commissies. 

Artikel25 
De commissie oriënteert zich omstandig ten aanzien van de op handen zijnde kandi
daatstelling, in het bijzonder naar de inzichten van het bestuur der gewestelijke en 
stedelijke federatie en van de besturen der afdelingen. 

Artikel26 
a. De leden van de partij dienen, nadat zij vóór 15 september door het bestuur van 

de afdeling van deze datum in kennis zijn gesteld, vóór 1 oktober van het jaar, 
voorafgaande aan dat waarin verkiezingen voor de Provinciale Staten zullen wor
den gehouden, bij het bestuur van de afdeling waartoe zij behoren de namen in 
van personen, die naar hun oordeel voor een kandidatuur in aanmerking komen. 

b. De ledenvergadering van de afdeling beslist, welke namen aan het bestuur van de 
gewestelijke of stedelijke federatie waartoe de afdeling behoort, als kandidaten 
worden opgegeven. 

c. Over deze vergadering, de daar gehouden besprekingen en de genomen besluiten, 
stelt het bestuur van de afdeling een rapport op, hetwelk aan het bestuur van de 
gewestelijke of stedelijke federatie wordt gezonden. 

d. De inzending van dit rapport, met de namen van de door de ledenvergadering 
gestelde kandidaten, moet geschieden vóór 8 oktober van het jaar, voorafgaande 
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aan dat waarin de verkiezingen voor de Provinciale Staten zullen worden ge
houden. 

Artikel27 
a. De besturen van de gewestelijke en stedelijke federaties stellen van de aldus in

gekomen namen van kandidaten een alfabetische lijst op. Zij kunnen daaraan 
namen toevoegen, voorzien van een motivering van de kandidaatstelling. 

b. Van de ingekomen en eventueel toegevoegde namen en de motivering doen zij 
mededeling aan de besturen van de afdelingen in hun federatie. 

c. De besturen van de gewestelijke en stedelijke federaties zenden de lijst van namen 
van kandidaten aan de commissie. Zij voegen daaraan toe de rapporten, die de 
besturen van de afdelingen inzonden. 

d. Zij maken bovendien een samenvattend rapport mede inhoudende de moti
veringen van de kandidaatstelling en zenden dit eveneens aan de commissie. 

e. De toezending aan de commissie van de lijst van namen en de rapporten dient te 
geschieden vóór 15 oktober van het jaar, voorafgaande aan dat waarin de ver
kiezingen voor de Provinciale Staten zullen worden gehouden. 

Art. 27: Amendement Rotterdam-9. Onder a. toevoegen: 'Het aantal kandidaten 
wordt door de toevoeging hooguit met 10% vermeerderd.' 

Artikel28 
a. De commissie voegt aan de lijst toe de namen van personen, die zij voor een 

kandidatuur in aanmerking wenst te brengen, voorzien van een motivering van 
de kandidaatstelling. 

b. Van de eventueel toegevoegde namen en de motivering doet zij mededeling aan 
het bestuur van de gewestelijke en stedelijke federatie. Deze mededeling moet door 
het bestuur van de gewestelijke en stedelijke federatie ontvangen zijn vóór 22 ok
tober van het jaar, voorafgaande aan dat waarin de verkiezingen voor de Provin
ciale Staten zullen worden gehouden. 

c. De commissie stelt een voor-ontwerp-kandidatenlijst op, verdeeld naar de staten
kieskringen en doet daarvan mededeling aan het bestuur van de gewestelijke en 
stedelijke federatie. Deze mededeling moet door het gewestelijke en stedelijke 
federatiebestuur ontvangen zijn vóór 15 november van het jaar, voorafgaande aan 
dat waarin de verkiezingen voor de Provinciale Staten zullen worden gehouden. 

Art. 28: Amendement Oisterwijk. Sub b. 3e regel datum wijzigen in: ' ... 25 oktober'. 

Amendement Rotterdam 9. Onder b. toevoegen: 'Het aantal kandidaten wordt door 
de toevoeging hooguit met 10% vermeerderd.' 
Artikel29 
Het gewestelijke en stedelijke federatiebestuur vraagt schriftelijk aan de personen, 
wier naam op de in art. 28 a. bedoelde lijst is geplaatst, of zij een eventuele defini
tieve kandidatuur aanvaarden, ongeacht de statenkieskring<en) waarin de kandi
daatstelling zal plaatsvinden en ongeacht de plaats op de kandidatenlijst die hun 
door die gewestelijke en stledelijke fedleratilevergadering zal worden toegewezen. Deze 
verklaring bevat tevens de bepalingen uit het huishoudelijk reglement die voor dit 
vertegenwoordigend lichaam gelden. 
Artikel30 
De personen die niet uiterlijk 14 dagen na dagtekening van het verzoek van het ge
westelijk of stedelijk federatiebestuur hun beslissing schriftelijk hebben kenbaar ge
maakt, worden geacht geen kandidatuur te aanvaarden. 

Artikel31 
Het gewestelijke en stedelijke federatiebestuur zendt aan de commissie bericht, welke 
personen een eventuele definitieve kandidatuur hebben aanvaard. 
Artikel32 
Met inachtneming van de beslissingen van de gewestelijke of stedelijke federatie
vergadering ten aanzien van de statenkieskringen waarin gelijkluidende lijsten zullen 
worden ingediend, stelt de commissie de ontwerp-kandidatenlijst op. 

113 



Artikel33 
Over de ontwerp-kandidatenlijst pleegt de commissie overleg met het gewestelijke en 
stedelijke federatiebestuur en met de besturen van de afdelingen. De besturen der 
afdelingen kunnen tot dit overleg worden uitgenodigd, tezamen met de besturen van 
andere afdelingen in dezelfde statenkieskring gelegen. 

Artikel34 
a. De ontwerp-kandidatenlijst wordt door de commissie, voorzien van een toelichting 

van het resultaat van het overleg met het gewestelijke en stedelijke federatie
bestuur en met de besturen van de afdelingen, toegezonden aan de afdelingen en 
de leden van het bestuur van de gewestelijke en stedelijke federatie. 

b. Het bestuur van de gewestelijke en stedelijke federatie verleent aan deze toe
zending zijn medewerking. 

c. De toezending moet geschieden uiterlijk op 1 december van het jaar, voorafgaande 
aan dat waarin de verkiezingen voor de Provinciale Staten zullen worden gehouden. 

d. De namen van hen die voorkomen op de in art. 28 a. bedoelde lijst voor zover die 
geen plaats hebben gekregen op de ontwerp-kandidatenlijst, worden mede aan de 
in sub a. van dit artikel bedoelde instanties voorgelegd. 

Artikel35 
a. Uiterlijk op 15 december van het jaar, voorafgaande aan dat waarin de ver

kiezingen voor de Provinciale Staten :r.ullen worden gehouden, beslist de geweste
lijke en stedelijke federatievergadering over de door de commissie samengestelde 
ontwerp-kandidatenlijst. 

b. De commissie licht, voor zover daaraan behoefte bestaat, de ontwerp-kandidaten
lijst toe en doet van haar zienswijze omtrent de kandidaten blijken. 

c. Leden van de commissie, voor zover zij geen vertegenwoordiger van een afdeling 
zijn, hebben toegang tot deze vergadering en het recht in deze vergadering het 
woord te voeren. Zij hebben een adviserende stem. 

d. De gewestelijke en stedelijke federatievergadering kan wijzigingen aanbrengen in 
de door de commissie voorgelegde ontwerp-kandidatenlijst, mits de daarbij be
trokken namen voorkomen op de in art. 28 a. van dit reglement bedoelde lijst. 

e. De gewestelijke en stedelijke federatievergadering stelt de kandidatenlijst vast 
door stemming en wel voor iedere statenkieskring of groep van statenkieskringen 
afzonderlijk en plaats voor plaats, te beginnen bij nummer één van de lijst. 
Indien voor een plaats één kandidaat wordt gesteld is deze zonder stemming voor 
die plaats aangewezen. Indien meer kandidaten worden gesteld, vindt een schrifte
lijke stemming plaats. In dit geval is artikel 68 van het huishoudelijk reglement 
van de partij van toepassing. 

f. Aan het einde van de vergadering van de gewestelijke en stedelijke federatie, 
waarin deze de kandidatenlijst heeft vastgesteld, houdt de commissie op te bestaan. 

Artikel36 
Het bestuur van de gewestelijke en stedelijke federatie doet van de uitslag mededeling 
aan de personen, voorkomende op de in artikel 28 a. bedoelde lijst, aan de besturen 
van de afdelingen en publiceert de vastgestelde kandidatenlijst in de pers. 

Artikel37 
Het bestuur van de gewestelijke en stedelijke federatie vraagt aan de kandidaten de 
verklaring van bewilliging, overeenkomstig de bepalingen van de kieswet. Het regelt 
onverwijld de voorbereiding van de indiening der kandidatenlijst, overeenkomstig de 
bepalingen van de kieswet. 
Het wijst degenen aan, die het belast met de indiening van de kandidatenlijst in 
hun kieskring. 

VAN DE KANDIDAATSTELLING VOOR DE GEMEENTERADEN 

De artikelen 35 tot en met 53 van het thans geldende reglement kandidaatstelling 
blijven ongewijzigd. 
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De artikelen worden vernummerd. 
De artikelen betreffende de schriftelijk~ stemming over de kandidatenlijst worden 
samengebracht onder het hoofd: 'Van het referendum' en geplaatst achter artikel 53 
<oud) van het thans geldende reglement kandidaatstelling. 
De artikelen worden vernummerd. 

Ontwerp-regeling kandidaatstelling gemeenteraden 

De bijzondere huishoudelijke partijraad besloot in zijn vergadering van 10 oktober 
1964, bij wijze van proef, voor de stedelijke en plaatselijke federaties dezelfde proce
dure van kandidaatstelling voor de gemeenteraad te volgen, als die voor de Tweede 
Kamer en de Provinciale Staten. 
Aan de proef kunnen vrijwillig, onder goedkeuring van het partijbestuur, deelnemen 
de gemeentelijke federaties en de afdelingen 
Voor de stedelijke en plaatselijke federaties (en voor die gemeentelijke federaties en 
afdelingen welke aan de proef meedoen) moet een regeling worden gemaakt. 
Het reglement-kandidaatstelling blijft geldend, maar wordt, voor de genoemde partij
verbanden, voor één keer buiten toepassing gelaten. 
Voor de gemeentelijke federaties en de afdelingen die niet aan de proef deelnemen, 
blijft het reglement-kandidaatstelling onverkort gelden. 
Indien de proef slaagt, zouden de betreffende artikelen van het reglement-kandidaat
stelling betrekkelijk eenvoudig kunnen worden aangepast aan de nieuwe situatie. 
Voor wat de gemeenteraden betreft, is de kandidaatstelling vastgesteld op de derde 
dinsdag van april. Dat 1s een datum liggende tussen 15 en 21 april. Het datumschema 
van de regeling moet daarmede rekening houden. Doordat in de voorgestelde procedure 
het referendum niet voorkomt, ontstaat er ook een bepaalde tijdwinst, die voor overleg 
omtrent de kandidaatstelling kan worden gebruikt. 
Het blijft evenwel noodzakelijk, dat de aanwijzing van de commissie, die tot taak heeft 
de kandidaatstelling voor de gemeenteraad mede voor te bereiden, verder kortheids
halve de commissie genoemd, reeds op een vroeg tijdstip geschiedt. De voorbereidende 
besprekingen kunnen vanaf deze datum beginnen. 
Wij komen dan tot het volgende datumschema: 

A. IN DE STEDELIJKE, GEMEENTELIJKE EN PLAATSELIJKE FEDERATIES 

In het jaar vooratgaande aan de verkiezingen: 
30 april Benoeming van de commissie door federatievergadering (punt I en 

XIV van de regeling). 
15 oktober Kandidaatstelling door de leden (!I! en XVI). 
1 november Inzending rapport van de afdelingen aan het bestuur van de federatie 

(!!1). 
20 november Inzending rapporten en samenvattend rapport van bestuur van de 

federatie aan de commissie (!V). 
:S december Mededeling van de commissie aan het bestuur van de federatie over 

eventueel toegevoegde namen van kandidaten (V en XVIII). 
15 december Voor-ontwerp-kandidatenlijst door de commissie te zenden aan het 

bestuur van de federatie (V en XVIII). 

In het jaar van de verkiezingen 
5 januari Interne bereidverklaring van alle gestelde kandidaten aan het be

stuur van de federatie <VI en XIX). 

10 februari 

18 februari 

Tussen 5 januari en 5 februari consultatie door de commissie van de 
besturen van de afdelingen. 
De stukken over de kandidaatstelling van commissie naar het bestuur 
van de federatie en ter kennisneming naar de besturen van de af
delingen (X). 
Alle op de voorbereiding van de kandidaatstelling betrekking hebben-
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de stukken van bestuur federatie naar de afdelingen, ter bespreking 
in een ledenvergadering. (Welke dan tussen 18 februari en 1 maart 
gehouden moet worden.) (XI en XXIII). 

2 maart Kandidaatstelling door federatievergadering (in de plaatselijke fe
deraties; de algemene ledenvergadering) (XI en XXIII>. 

Tot uiterlijk 1 april gereedmaken van de wettelijk vereiste documenten door het be
stuur van de federatie. 
De dag van kandidaatstelling is de 3e dinsdag van april. Dat is in dit geval: 19 april 
1966. 
De genoemde data en termijnen kunnen niet overschreden worden, zonder dat de 
volgende fase van de procedure in tijdnood komt. 
Dit maakt het zeer gewenst dat alle betrokkenen aan de hand van dit datumschema, 
zodra zulks mogelijk is (dat zal in de regel zijn direct na de benoeming van de com
missie), een opstelling maken van de data der noodzakelijke besprekingen. Juist omdat 
de data grotendeels in de regeling zijn opgenomen, zal dit geen overwegende bezwaren 
ontmoeten. 
Tenslotte: De commissie wordt op basis van deze regeling ingesteld, het lijkt goed, 
dat deze regeling ook een bepaling bevat over de opheffing der commissie (zie punt 
XI e. en XXIII e van de regeling). 
Dit is geschied om de blijvende verantwoordelijkheid van de besturende instanties 
vast te leggen 
Het partijbestuur stelt u voor de volgende Regeling voor de kandidaatstelling voor 
gemeenteraden vast te stellen. 

Voorstel van het partijbestuur 
De bijzondere huishoudelijke partijraad stelt de volgende regeling vast, ter uitvoering 
van zijn besluit van 10 oktober 1964, met betrekking tot de kandidaatstelling voor de 
gemeenteraden in 1966. 
ln de stedelijke, plaatselijke en gemeentelijke federaties 

I. a. Vóór 30 april van het jaar, voorafgaande aan dat waarin verkiezingen voor 
de gemeenteraad zullen worden gehouden, benoemt de federatievergade
ring een commissie, die tot taak heeft de kandidaatstelling voor het lid
maatschap van de gemeenteraad mede voor te bereiden. 
Zij wordt in deze regeling genoemd: de commissie. 

b. De commissie bestaat uit twee leden van het bestuur van de federatie, de 
voorzitter van de fractie van de partij in de gemeenteraad, benevens zes 
leden, die bij de ophanden zijnde verkiezing geen kandidaat zullen zijn, 
door de federatievergadering te kiezen uit een aanbeveling, opgemaakt 
door het federatiebestuur. De commissie wijst uit zijn midden een voorzitter 
aan. 

II. De commissie oriënteert zich omstandig ten aanzien van de op handen zijnde 
kandidaatstelling, in het bijzonder naar de inzichten van het bestuur van de 
federatie en van de besturen van de tot de federatie behorende afdelingen. 

III. a. De leden van de partij dienen vóór 15 oktober van het jaar, voorafgaande 
aan dat waarin de verkiezingen voor de gemeenteraden zullen worden ge
houden, bij het bestuur van de afdeling waartoe zij behoren, de namen in 
van personen, die naar hun oordeel voor een kandidatuur in aanmerking 
komen. 

b. De ledenvergadering van de afdeling beslist, welke namen aan het bestuur 
van de federatie waartoe de afdeling behoort als kandidaten worden op
gegeven. 

c. Over deze vergadering, de daar gehouden besprekingen en de genomen 
besluiten, stelt het bestuur van de afdeling een rapport op, hetwelk aan 
het bestuur van de federatie wordt gezonden. 

d. De inzending van dit rapport, met de namen van de door de ledenvergade
ring gestelde kandidaten, moet geschieden vóór 1 november van het jaar, 
voorafgaande aan dat waarin de verkiezingen voor de gemeenteraad zul
len worden gehouden. 
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IV. a. Het bestuur van de federatie stelt van de aldus ingekomen namen van 
kandidaten een alfabetische lijst op. Het voegt daaraan toe de namen van 
personen die het kandidaat stelt, voorzien van een motivering van de kan
didaatstelling. 

IV: Amendement Rotterdam 9. Onder a. toevoegen: 'Het aantal kandidaten wordt 
door de toevoeging hooguit met 10% vermeerderd.' 

b. Van de ingekomen en eventueel toegevoegde namen en de motivering doet 
het mededeling aan de besturen van de afdelingen in hun federatie. 

c. Het maakt van de ingekomen rapporten een samenvattend rapport en 
zendt dit met de rapporten van de afdelingen en de lijst van namen van 
kandidaten aan de commissie. 

d. De toezending aan de commissie van de lijst van namen van kandidaten 
en de rapporten dient te geschieden vóór 20 november van het jaar, voor
afgaande aan dat waarin de verkiezingen voor de gemeenteraad zullen 
worden gehouden. 

V. a. De commissie voegt aan de lijst toe de namen van personen, die zij kan
didaat stelt. 

V: Amendement Rotterdam 9. Onder a. toevoegen (na 'stelt'): 'voorzien van een 
motivering van de kandidaatstelling. Het aantal kandidaten wordt door de toevoeging 
hooguit met 10% vermeerderd'. 

b. Van de eventueel toegevoegde namen doet zij mededeling aan het bestuur 
van de federatie. Deze mededeling moet door het bestuur van de federatie 
ontvangen zijn vóór 5 december van het jaar voorafgaande aan dat waarin 
de verkiezingen voor de gemeenteraad zullen worden gehouden. 

c. De commissie stelt een voor-ontwerp-kandidatenlijst op, zo nodig naar de 
kieskringen waarin de gemeente eventueel is verdeeld en doet daarvan 
mededeling aan het bestuur van de federatie. Deze mededeling moet door 
het bestuur van de federatie ontvangen zijn vóór 15 december van het 
jaar voorafgaande aan dat waarin de verkiezingen voor de gemeenteraad 
zullen worden gehouden. 

VI. Het bestuur van de federatie vraagt schriftelijk aan de personen, wier naam 
op de in V.a. bedoelde lijst is geplaatst, of zij een eventuele definitieve kandi
datuur aanvaarden, ongeacht de kieskring waarin de kandidaatstelling zal 
plaatsvinden en ongeacht de plaats op de kandidatenlijst die hun door de 
:fuderatievergadering zal worden toegewezen. Deze verkla.ring bievat tevens de 
bepalingen uit het huishoudelijk reglement die voor dit vertegenwoordigend 
lichaam gelden. 

VII. De personen die niet uiterlijk 14 dagen na dagtekening van het verzoek van 
het bestuur van de federatie hun beslissing schriftelijk hebben kenbaar ge
maakt, worden geacht geen kandidatuur te aanvaarden. 

VIII. Het bestuur van de federatie zendt aan de commissie bericht, welke personen 
een eventuele definitieve kandidatuur hebben aanvaard. 

IX. De commissie stelt de ontwerp-kandidatenlijst op en pleegt daarover overleg 
met het bestuUl' van de federatie en de besturen van de afdelingen. 

X. a. De ontwerp-kandidatenlijst wordt door de commissie, voorzien van een toe
lichting van het resultaat van het overleg met de besturen van de afde
lingen, toegezonden aan het bestuur van de federatie en ter kennisneming 
aan de besturen van de afdelingen. Het bestuur van de federatie verleent 
hieraan zijn medewerking. 

b. De toezending moet geschieden uiterlijk op 10 februari van het jaar waarin 
de verkiezingen voor de gemeenteraad zullen worden gehouden. 

c. De namen van hen, die voorkomen op de in V.a. van deze regeling be
doelde lijst voor zover die geen plaats hebben gekregen op de ontwerp
kandidatenlijst worden mede aan de besturen van de federatie en van de 
afdelingen voorgelegd. 
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XI. a. Uiterlijk op 18 februari van het jaar waarin verkiezingen voor de gemeen
teraad zullen worden gehouden, zendt het bestuur van de federatie alle 
op de voorbereiding van de kandidaatstelling betrekking hebbende voor
stellen toe aan de afdelingen, ter bespreking in een ledenvergadering. 

b. Uiterlijk op 2 maart van het jaar waarin verkiezingen voor de gemeente
raad zullen worden gehouden, beslist in de stedelijke federaties de federa
tievergadering en in de plaatselijke en gemeentelijke federaties de alge
mene ledenvergadering over de door de commissie samengestelde ontwerp
kandicta tenlij st. 

c. De commissie licht de ontwerp-kandidatenlijst toe en doet van haar ziens
wijze omtrent de kandidaten blijken. 

d. De federatievergadering, voor de plaatselijke en gemeentelijke federatie 
de algemene ledenvergadering, kan wijzigingen aanbrengen in de door de 
commissie voorgelegde ontwerp-kandidatenlijst, mits de daarbij betrokken 
namen voorkomen op de in V.a. van deze regeling bedoelde lijst. 

e. De federatievergadering, voor de plaatselijke en gemeentelijke federaties 
de algemene ledenvergadering, stelt de kandidatenlijst vast door stemming 
en wel plaats voor plaats, te beginnen bij nummer één van de lijst. 
Indien voor een plaats één kandidaat wordt gesteld, is deze zonder stem
ming voor die plaats aangewezen. Indien meer kandidaten worden gesteld, 
vindt een schriftelijke stemming plaats. Artikel 68 van het huishoudelijke 
reglement van de partij is hierbij van toepassing. 
Aan het einde van de vergadering waarin de kandidatenlijst is vastgesteld, 
houdt de commissie op te bestaan. 

XII. Het bestuur van de federatie doet van de uitslag mededeling aan de personen, 
voorkomende op de in V.a. van deze regeling bedoelde lijst, aan de besturen 
van de afdelingen en publiceert de vastgestelde kandidatenlijst in de pers. 

XIII. Het bestuur van de federatie vraagt aan de kandidaten de verklaring van 
bewilliging, overeenkomstig de bepalingen van de kieswet. 
Het regelt onverwijld de voorbereiding van de indiening van de kandidaten
lijst, overeenkomstig de bepalingen van de kieswet. 
Het wijst degenen aan, die het belast met de indiening van de kandidatenlijst. 

B. IN DE AFDELINGEN 
XIV. a. Vóór 30 april van het jaar, voorafgaande aan dat waarin verkiezingen voor 

de gemeenteraad zullen worden gehouden, benoemt de ledenvergadering 
een commissie, die tot taak heeft de kandidaatstelling voor het lidmaat
schap van de gemeenteraad mede voor te bereiden. Zij wordt in deze re
geling genoemd: de commissie. 

b. De commissie bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste negen leden. Indien 
de commissie uit vijf leden bestaat dan heeft daarin zitting een lid van 
het bestuur van de afdeling, de voorzitter van de fractie van de partij in de 
gemeenteraad, benevens drie leden die bij de ophanden zijnde verkiezing 
geen kandidaat zullen zijn, door de ledenvergadering te kiezen uit een 
aanbeveling, opgemaakt door het bestuur van de afdeling. De commissie 
wijst uit zijn midden een voorzitter aan. 

c. Bestaat de commissie uit meer dan vijf leden dan worden daarin door het 
bestuur van de afdeling twee leden aangewezen, met dien verstande, dat de 
meerderheid der commissie gevormd wordt door de leden die niet ambts
halve zijn aangewezen en bij de ophanden zijnde verkiezing geen kandidaat 
zullen zijn. Dt commissie wijst uit zijn midden een voorzitter aan. 

XV. De commissie oriënteert zich omstandig ten aanzien van de op handen zijnde 
kandidaatstelling, in het bijzonder naar de inzichten van het bestuur van de 
afdeling. 

XVI. De leden van de partij dienen vóór 15 oktober van het jaar, voorafgaande aan 
dat waarin de verkiezingen voor de gemeenteraad zullen worden gehouden, 
bij het bestuur van de afdeling in de gemeente waar zij woonachtig zijn de 
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namen in van personen, die naar hun oordeel voor een kandidatuur in aan
merking komen. 

XVII. a. Het bestuur van de afdeling stelt van de aldus ingekomen namen van 
kandidaten een alfabetische lijst op. Het voegt daaraan toe de namen van 
personen, die het kandidaat stelt, voorzien van een motivering van de 
kandidaatstelling 

b. Van de ingekomen en eventueel toegevoegde namen en de motivering doet 
het mededeling aan de commissie en aan de ledenvergadering. 

c. De toezending aan de commissie van de lijst van namen en de motivering 
dient te geschieden vóór 20 november van het jaar, voorafgaande aan dat 
waarin de verkiezingen voor de gemeenteraad zullen worden gehouden. 

xvm. a. De commissie voegt aan de lijst toe de namen van personen, die zij kan
didaat stelt, voorzien van een motivering van de kandidaatstelling. 

b. van de eventueel toegevoegde namen en de motivering doet zij mededeling 
aan het bestuur van de afdeling. Deze mededeling moet door het bestuur 
van de afdeling ontvangen zijn vóór 5 december van het jaar voorafgaande 
aan dat waarin de verkiezingen voor de gemeenteraad zullen worden ge
houden. 

c. De commissie stelt een voor-ontwerp-kandidatenlijst op, zo nodig naar de 
kieskringen waarin de gemeente eventueel is verdeeld en doet daarvan 
mededeling aan het bestuur van de afdeling. Deze mededeling moet door 
het bestuur van de afdeling ontvangen zijn vóór 15 december van het jaar 
voorafgaande aan dat waarin de verkiezingen voor de gemeenteraad zul
len worden gehouden. 

XIX. Het bestuur van de afdeling vraagt :K:hriftelijk aan de personen, wier 
naam op de in XVIII.a. bedoelde lijst is geplaatst, of zij een eventuele defini
tieve kandidatuur aanvaarden, ongeacht de kieskring waarin de kandidaat
stelling eventueel zal plaatsvinden en ongeacht de plaats op de lijst die hun 
door die ledenvergadering van de afdeling zal worden .toegewezen. Deze ver
klaring bevat tevens de bepalingen uit het huishoudelijk reglement die voor 
d'it V'ertJegenwoordigend lichaam gelden. 

XX. De personen die niet uiterlijk 14 dagen na dagtekening van het verzoek van 
het bestuur van de afdeling hun beslissing schriftelijk hebben kenbaar ge
maakt, worden geacht geen kandidatuur te aanvaarden. 

XXI. Het bestuur van de afdeling zendt aan de commissie bericht, welke personen 
een eventuele definitieve kandidatuur hebben aanvaard. 

XXII. De commissie stelt de ontwerp-kandidatenlijst op en pleegt daarover overleg 
met het bestuur van de afdeling. 
De namen van hen die voorkomen op de in XVIII.a. van deze regeling be
doelde lijst voor zover die geen plaats hebben gekregen op de ontwerp-kandi
datenlijst, worden mede aan het bestuur voorgelegd. 

XXIII. a. Uiterlijk op 18 februari van het jaar waarin de verkiezingen voor de ge
meenteraad zullen worden gehouden, zendt het bestuur van de afdeling 
alle op de kandidatenlijst betrekking hebbende voorstellen toe aan de leden 
van de afdeling. 

b. Uiterlijk op 2 maart van het jaar waarin verkiezingen zullen worden ge
houden, beslist de ledenvergadering van de afdeling over de door de com
missie samengestelde ontwerp-kandidatenlijst. 

c. De commissie licht de ontwerp-kandidatenlijst toe en doet van haar ziens
wijze omtrent de kandidaten blijken. 

d. De ledenvergadering van de afdeling kan wijzigingen aanbrengen in de 
door de commissie voorgelegde ontwerp-kandidatenlijst, mits de daarbij 
betrokken namen voorkomen op de in XVIII.a. van deze regeling bedoelde 
lijst. 

e. De ledenvergadering van de afdeling stelt de kandidatenlijst vast door 
stemming en wel plaats voor plaats, te beginnen bij nummer één van de 
lijst Indien voor een plaats één kandidaat wordt gesteld is deze zonder 
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stemming voor die plaats aangewezen. Indien meer kandidaten worden 
gesteld vindt een schriftelijke stemming plaats. Artikel 68 van het huls
houdelijk reglement van de partij is hierbij van toepassing. 
Aan het einde van de ledenvergadering waarin de kandidatenlijst is vast
gesteld, houdt de commissie op te bestaan. 

XXIV. Het bestuur van de afdeling doet van de besluiten van de ledenvergadering 
mededeling aan de personen, voorkomende op de in XVIII.a. van deze rege
ling bedoelde lijst en publiceert de vastgestelde kandidatenlijst in de pers. 

XXV. Het bestuur van de afdeling vraagt aan de kandidaten de verklaring van 
bewilliging, overeenkomstig de bepalingen van de kieswet. 
Het regelt onverwijld de voorbereiding van de indiening van de kandidaten
liJst, overeenkomstig de bepalingen van de kieswet. 
Het wijst degenen aan die het belast met de indiening van de kandidatenlijst. 

Huishoudelijk reglement F.J. G. 

OUDE TEKST 

Van de Jongerenorganisatie 
Het huishoudelijk reglement van de 
Federatie van Jongerengroepen luidt 
als volgt: 

A.,.tikell 
De Federatie van Jongerengroepen van 
de Partij van de Arbeid (hierna resp. te 
noemen de fjg en de Partij) stelt zich 
ten doel, staande op de grondslagen van 
het democratisch-socialisme, jongeren 
in contact te brengen met deze grond
slag, zoals deze gestalte vindt in de 
Partij. 

Artikel2 
De fjg tracht dit te verwezenlijken door: 
a. het oprichten van plaatselijke jonge

renkernen 
b. het oprichten van gewestelijke en 

stedelijke jongerenfederaties 
c. het uitgeven van een kaderblad, ge

schriften, propaganda, voorlich
tings- en studiemateriaal 

d. het organiseren van nationale en 
regionale conferenties 

e. het opstellen van een jongeren
program 

f. en alle andere wettige middelen 
waarmede het gestelde doel kan 
worden bereikt. 

Artikel 3. De jongerenkernen 
De jongerenkernen worden gevormd 
door alle leden in een afdeling van de 
Partij beneden de leeftijd van 30 jaar, 
behoudens voor zover zij te kennen ge
ven dit niet te wensen. 
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Het lidmaatschap staat verder open 
voor jongeren van 18 tot 25 jaar, welke 
geen lid zijn van de Partij doch de 
doelstelling van de fjg kunnen onder
schrijven. Indien niet-partijleden op 
25-jarige leeftijd nog geen vol jaar lid 
zijn van een jongerenkern, kan het lid
maatschap voortduren tot de 26-jarige 
leeftijd. 

Artikel 4. De taak van de 
jongerenkernen 
a. Zij hebben tot taak om op een wijze, 

aangepast aan de omstandigheden 
ter plaatse, de jongeren uit hun om
geving met het democratisch-socia
lisme in contact te brengen 

b. de jongerenkernen kunnen deel heb
ben aan acties en andere werkzaam
heden van partijwege georganiseerd. 
Voor acties, die daar buiten vallen, 
is de goedkeuring vereist van de 
jongerensecretaris. Deze goedkeuring 
kan slechts geweigerd worden, wan
neer de acties in strijd zijn met het 
beginselprogram van de Partij 

c. ter stimulering van de staatsburger
lijke vorming van jongeren, nemen 
de jongerenkernen actief deel aan 
het werk van de plaatselijke politieke 
jongeren contactraden. 

Artikel 5. De stedelijke en gewestelijke 
jongerenfederaties 
Indien gewenst, kan in een partijfede
ratie of gewest een jongerenfederatie 
worden opgericht. Deze federatie be
staat uit jongerenkernen, die hiervan 
wensen deel uit te maken. De jongeren
federaties vormen met de onafhanke-



lijke jongerenkernen de Federatie van 
Jongerengroepen van de Partij van de 
Arbeid. 
Artikel 6. De taak van de jongeren
federaties 
Zij steunen en stimuleren de jongeren
kernen en onderhouden, indien ge
wenst, de band tussen de jongeren
kernen in de federatie. Onder meer 
doen zij dit door het beleggen van regio
nale jongerenbijeenkomsten, cursussen 
etc. De leiding in de jongerenfederatie 
bestaat uit een bestuur van ten minste 
drie en ten 'hoogste negen leden. Indien 
gewenst laat dit bestuur zich door één 
van zijn leden, mits tevens partijlid, 
vertegenwoordigen in het gewestelijke 
of stedelijke federatiebestuur van de 
Partij. 
Artikel '1. De federatieraad 
Deze bestaat uit zoveel leden als er ge
westelijke en stedelijke jongerenfede
raties bestaan. Iedere jongerenfederatie 
benoemt één lid van deze federatieraad. 
Deze komt minimaal twee maal per 
jaar bijeen. 
Artikel 8 De taak van de federatieraad 
De federatieraad heeft tot taak de ge
westelijke en stedelijke jongerenfede
raties bij te staan In het leiden van het 
werk onder de jongeren. Hij werkt hier
bij ten nauwste samen met de jongeren
secretaris. Indien de federatieraad dat 
wenselijk voorkomt, deelt hij het Partij
bestuur zijn mening mee over zaken, die 
speciaal - of ook - de jongeren aan
gaan. De federatieraad belegt jongeren
conferenties. 
Artikel 9. De iongerensecretaris 
a. Hij wordt benoemd en ontslagen 

door de Partij, na overleg met de 
federatieraad. De Partij regelt zijn 
salaris, arbeidsvoorwaarden, etc. Hij 
woont de zittingen van het Partij
bestuur bij en de zittingen van het 
Dagelijks Bestuur voor zover het 
Dagelijks Bestuur dit nodig acht. 
Zijn bureau is gevestigd in het 
Partijsecretariaat, waar hij in het 
algemeen secretariaat is opgenomen. 
Zijn werkzaamheden dienen in over
eenstemming te zijn met de opvat
tingen van de federatieraad. 

b. Zijn taak bestaat uit: 
activering en stimulering van de 

NIEUWE TEKST 
Artikelt 
De Federatie van Jongerengroepen van 
de Partij van de Arbeid (hierna respec-
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jongerenkernen, de jongerenfedera
ties en de federatieraad. Hij zorgt 
voor de voorlichting zowel in als 
buiten de federatie. Hij behartigt de 
organisatorische werkzaamheden 
verbonden aan de fjg. 

c. Hij zoekt naar nieuwe wegen om de 
jonge generatie te benaderen. 

d. Hij activeert en stimuleert de be
sturen van de afdelingen, gewesten 
en stedelijke federaties van de Partij, 
om met hen te komen tot de oprich
ting van jongerenkernen en jonge
renfederaties. 

e. Hij brengt verslag uit van zijn werk
zaamheden en activiteiten aan het 
Partijbestuur zowel als aan de fede
ratieraad. Hij stelt regelmatig het 
Dagelijks Bestuur van één en ander 
op de hoogte. 

Artikel 10. Financiën 
De jongerenkernen zijn zelf verant
woordelijk voor hun uitgaven en ont
vangsten. Waar mogelijk worden ze 
financieel gesteund door de plaatselijke 
partijafdelingen. Een overeenkomstige 
regeling geldt voor de gewestelijke en 
stedelijke jongerenfederaties en gewes
telijke en stedelijke federaties van de 
Partij. 
Met toestemming van de federatieraad 
kan de jongerensecretaris de jongeren
kernen evenals de gewestelijke en ste
delijke jongerenfederaties bepaalde fi
nanciële lasten opleggen voor bijzon
dere doeleinden. De jongerensecretaris 
stelt elk jaar in overleg met de fede
ratieraad een begroting op, welke daar
na de goedkeuring behoeft van het 
Partijbestuur. Op deze begroting komen 
o.a. alle uitgaven vanwege de federatie
raad en de jongerensecretaris. Het 
boekjaar loopt van 1 oktober tot en met 
30 september. 
Artikel11. Internationale werkzaam
heden 
De fjg bevordert zoveel als in haar ver
mogen ligt de internationale contacten. 
Artikel'18a 
De Federatie van Jongerengroepen 
dient jaarlijks een verslag van haar 
werkzaamheden bij het Partijbestuur 
in. Dit verslag wordt uiterlijk acht we
ken voor het Partijcongres bij het jaar
verslag van het Partijbestuur gepubli
ceerd. 

tievelijk te noemen de FJG en de Partij) 
stelt zich ten doel, staande op de grond
slag van het democratisch socialisme bij 
te dragen tot de staatsburgerlijke vor-



ming van jongeren door hen in contact 
te brengen met de politiek in het alge
meen en met het democratisch socia
lisme zoals dit gestalte vindt in de 
partij. 

Artikel2 
De FJG tracht dit te verwezenlijken 
door: 

a. het oprichten van jongerenkernen 
b. het oprichten van gewestelijke en 

stedelijke jongerenfederaties 
c. het organiseren van internationale, 

nationale en regionale conferenties 
d. alle andere wettige middelen, waar

mede het gestelde doel kan worden 
bereikt. 

Art. 2: Amendement Den Haag 15. Toevoegen sub e: het opstellen van een jongeren
program.' 

Artikel 3. De jongerenkernen 
De jongerenkernen staan open voor 
jongeren van 18-30 jaar, die, al dan niet 
lid van de partij, de doelstelling van 
de FJG onderschrijven. 
De leden van jongerenkernen, die geen 

lid van de partij zijn, betalen een con
tributie aan de jongerenkernen gelijk 
aan het contributiebedrag dat voor het 
lidmaatschap van de partij geldt, on
verminderd de financiële bijdrage voor 
de activiteiten van de FJG. 

Art. 3: Amendement Hoogeveen. De laatste volzin (vanaf 'De leden van jongeren
kernen ... enz.') vervalt. Daarvoor in de plaats: 'De kernen zijn autonoom, ook betref
fende de contributie t.o.v. niet-partijleden.' 

Artikel 4. De taak en werkwijze van de 
jongerenkernen 
De Jongerenkernen hebben tot taak om, 
op een wijze aangepast aan de omstan
digheden ter plaatse, zoveel mogelijk 
van de doelstelling, genoemd in art. 1, 
te verwezenlijken. 
Ter stimulering van de staatsburger
lijke vorming van de jongeren nemen 
de jongerenkernen onder meer actief 
deel aan het werk van de plaatselijke 
politieke jongerencontactraden. 

De jongerenkernen hebben voor acties, 
die niet rechtstreeks voortvloeien uit 
bovengenoemde taak goedkeuring nodig 
van de jongerensecretaris. Deze goed
keuring kan slechts geweigerd worden, 
wanneer deze acties in strijd zijn met 
het beginselprogram van de partij. 
Voorts kunnen de jongerenkernen -
indien zij dit wensen - deelnemen aan 
acties en andere werkzaamheden van 
partijwege georganiseerd. 

Art. 4: Amendement Meppel. Aan te vullen met: 'De kernen moeten bij wijziging 
van reglementen en bij zaken die, naar het oordeel van de federatieraad, daartoe in 
aanmerking komen, geraadpleegd worden door de federatieraad. 

De kernen hebben recht van amendement. De uiteindelijke beslissing ligt bij de 
federatieraad, die de amendementen en meningen van de kernen zoveel mogelijk tracht 
te benaderen.' 

Artikel 5. De gewestelijke en stedelijke 
jongerenfederaties 
Indien gewenst, kan in een gewestelijke 
of stedelijke partijfederatie een jonge
renfederatie worden opgericht. Deze 
federatie bestaat uit jongerenkernen in 
de desbetreffende federatie, die hiervan 
wensen deel uit te maken. De jongeren
federaties vormen met de onafhanke
lijke jongerenkernen de Federatie van 
Jongerengroepen van de Partij van de 
Arbeid. 

Artikel 6. De taak van de jongeren
federaties 
De jongerenfederaties steunen en sti-
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muleren de jongerenkernen en onder
houden de band tussen de jongeren
kernen in de federatie en het contact 
met de federaties van de partij. Onder 
meer doen zij dit door het beleggen van 
regionale bijeenkomsten en cursussen. 
De afgevaardigde in de federatieraad 
brengt regelmatig verslag aan de Jon
gerenfederatie uit van zijn werk in de 
federatieraad. 

Artikel 7. De federatieraad 
In de federatieraad hebben zitting: 
a. van iedere conform artikel 5 opge

richte gewestelijke en stedelijke 
jongerenfederatie één vertegenwoor-



diger gekozen door de desbetreffen
de federatie; 

b. van iedere gewestelijke en stedelijke 
federatie waar geen jongerenfede
ratie bestaat één vertegenwoordiger 
gekozen door de daar aanwezige kern 
<en) of indien geen kern aanwezig 
is, een vertegenwoordiger aangewe
zen door het gewestelijk of stedelijke 
partijbestuur. 

c. de door de sub a. en b. genoemde 
leden gekozen voorzitter en vice
voorzitter van de federatieraad en 
de internationaal secretaris van de 
FJG, die evenals de hierna sub d. te 
noemen personen bij voorkeur uit 

hun midden moeten worden gekozen. 
d. de door de sub a. en b. genoemden 

conform artikel 9 gekozen leden van 
de Algemene Beleidscommissie der 
federatieraad, voorzover niet be
horende tot de hiervoor sub c. ge
noemden. 

De sub a. en b. genoemden, alsmede de 
voorzitter van de federatieraad hebben, 
met inachtneming van het vorenstaan
de, stemrecht. Bij staking der stemmen 
wordt het voorstel geacht te zijn ver
worpen 
De federatieraad komt ten minste twee 
maal per jaar bijeen. 

Art. 7: Amendement Hoogeveen. 'De sub a. en b.' tot en met 'stemrecht' vervangen 
door: 'De onder a. en b. genoemden hebben stemrecht. De voorzitter, vice-voorzitter 
en internationaal secretaris hebben alleen stemrecht, indien zij uit de federatieraad 
gekozen worden.' 

Toevoegen: 'De federatieraad kan slechts bij aanwezigheid van minimaal 2/3 der 
leden een beslissing nemen. De voorzitter, evenals de overige personen die door de 
federatieraad tot een functie benoemd zijn, wordt jaarlijks gekozen.' 

Artikel 8. De taak van de federatieraad 

De federatieraad heeft de algemene 
leiding van de FJG. Hij werkt hierbij 
ten nauwste samen met de jongeren
secretaris en met de gewestelijke en 
stedelijke jongerenfederaties. 
Indien de federatieraad dat wenselijk 
voorkomt, deelt hij het partijbestuur, 
andere partij-instanties en;of -fracties 
zijn mening mee over zaken, die spe
ciaal - of ook - de jongeren aangaan. 
De federatieraad kan zich ook tot an
dere dan partij-Instanties wenden. 
Hiervoor is echter de toestemming van 
de jongerensecretaris vereist. Deze toe
stemming kan alleen geweigerd worden, 
wanneer deze uitspraken in strijd zijn 
met het beginselprogram. 

De federatieraad kiest de FJG-ver
tegenwoordigers in andere partij
organen en wijst de afgevaardigden 
aan, die namens de FJG internationale 
en nationale bijeenkomsten bijwonen. 
De FJG-vertegenwoordigers in andere 
partij-organen worden telkens voor een 

jaar gekozen, met de mogelijkheid van 
herverkiezing. 

Artikel 9 (nieuw). De algemene beleids
commissie en haar taak 
De eventuele uitwerking van de beslis
singen van de federatieraad berust, 
voorzover die niet is opgedragen aan de 
jongerensecretaris, bij een algemene 
beleidscommissie, bestaande uit 5 leden, 
te weten: de voorzitter en vice-voor
zitter van de federatieraad, de inter
nationaal secretaris van de FJG en 
2 personen als zodanig gekozen door de 
federatieraad. 
Indien de federatieraad niet in zitting 
bijeen is, berusten de in het tweede en 
derde lid van artikel 8 breder omschre
ven taken van de federatieraad bij de 
algemene beleidscommissie. 
De algemene beleidscommissie maakt 
echter enkel en alleen de naar haar 
oordeel in de federatieraad heersende 
mening kenbaar, indien dit kenbaar 
maken geen uitstel duldt tot het tijd
stip, waarop de federatieraad weer in 
zitting bijeenkomt. 

Art. 9: Amendement Hoogeveen. Tussen 'federatieraad' en 'Indien' invoegen: 'De 
twee als zodanig gekozen leden van de ABC dienen tevens uit de federatieraad te 
worden gekozen.' 

Artikel JO (oud-artikel 9). De jongeren
secretaris 
a. Hij wordt benoemd en ontslagen 

door de partij in overleg met de 
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federatie-raad. De partij regelt zijn 
salaris en arbeidsvoorwaarden. Hij 
woont de vergaderingen van het 
partijbestuur bij en die van het da-



gelijks bestuur, voor zover het dage
lijks bestuur dit nodig acht. Zijn 
bureau is gevestigd in het partij
secretariaat, waar hij in het alge
meen secretariaat is opgenomen. 
Zijn werkzaamheden dienen in over
eenstemming te zijn met de opvat
tingen van de federatieraad. 

b. Zijn taak: 
1. Hij activeert en stimuleert het 

werk van de partij onder de jon
geren. 

2. Hij zoekt naar nieuwe wegen om 
de jonge generatie te benaderen. 

3. Hij activeert en stimuleert de be
sturen van de afdelingen, gewes
telijke en stedelijke federaties van 
de partij om met hen te komen 
tot de oprichting van jongeren-

kernen en jongerenfederaties. 
4. Hij activeert en stimuleert de 

jongerenkernen en jongerenfede
raties. 

5. Hij zorgt voor de voorlichting zo
wel in als buiten de federatie. 
Hij behartigt de organisatorische 
werkzaamheden, verbonden aan 
de FJG. 
Hij woont als regel de vergade
ringen van de federatieraad en de 
algemene beleidscommissie bij. 

6. Hij stelt de federatieraad regel
matig op de hoogte van zijn werk
zaamheden. 

7. Hij dient jaarlijks een overzicht 
van het jongerenwerk in bij het 
partijbestuur. 

Art.10: Amendement Oisterwijk. Artikel10 sub a. 6e regel wijzigen in: 'partijbestuur 
en dagelijks bestuur bij. Zijn bureau ... enz.' 

Artikel11 {nieuw). Ontmoetings
weekend 
Jaarlijks wordt een ontmoetingsweek
end voor FJG-leden georganiseerd, op 
welk weekend in principe alle kernleden 
toegang hebben met dien verstande 
echter, dat er naar moet worden ge
streefd, dat de deelnemers behoren tot 
zoveel mogelijk kernen. 
Op dit ontmoetingsweekend zal door de 
jongerensecretaris een overzicht van 
het jongerenwerk worden gegeven, als
mede een nadere toelichting op zijn 
werkzaamheden naar aanleiding van 
vragen en suggesties van de kernleden 
betreffende het jongerenwerk van de 
partij. 
Artikel12 (oud-artikel10). Financiën 
De jongerenkernen zijn zelf verant
woordelijk voor uitgaven en ontvang
sten. Waar mogelijk worden zij finan
cieel gesteund door de partijafdelingen. 
Zij brengen jaarlijks verslag uit van 
hun werkzaamheden aan het bestuur 
van de afdeling. 
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Een overeenkomstige regeling geldt ten 
aanzien van gewestelijke en stedelijke 
jongerenfederatie en gewestelijke en 
stedelijke federaties van de Partij. 
Met toestemming van de federatieraad 
kan de jongerensecretaris de jongeren
kernen evenals de gewestelijke en stede
lijke jongerenfederaties bepaalde finan
ciële lasten opleggen voor bijzondere 
doeleinden. De jongerensecretaris stelt 
elk jaar in overleg met de federatie
raad een begroting op, welke daarna de 
goedkeuring behoeft van het Partij
bestuur. Op deze begroting komen o.a. 
alle uitgaven vanwege de federatieraad 
en de jongerensecretaris. Het boekjaar 
loopt van 1 oktober tot en met 30 sep
tember. 

Artikel 13. Internationale werkzaam
heden 

De federatieraad bevordert in samen
werking met de internationaal-secre
taris zoveel als in zijn vermogen ligt 
de internationale contacten. 
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