
Huishoudelijk reglement Conservatieve Liberalen 
 
Versie 2, vastgesteld op 14 januari 2021 door het partijbestuur 
 
Artikel 1: tijdelijke bepalingen richting Tweede Kamerverkiezingen 2021 
 
lid 1. Het partijbestuur committeert zich aan het werken naar een bloeiende ledendemocratie 
en bereidt daartoe een statutenwijziging voor, die op de eerstvolgende ALV na de Tweede 
Kamerverkiezingen van 2021 voorgelegd zal worden aan de leden, met daarin in ieder geval 
de volgende wijzigingen in artikel 20 lid 1 van de statuten: 

a. Het bestuur wordt uitgebreid naar vijf leden. 
b. Het alleenrecht voor het partijbestuur om kandidaten voor het bestuur voor te dragen 

komt te vervallen, leden zullen zichzelf kunnen voordragen als kandidaat voor het 
bestuur. Het partijbestuur stelt nadere regels op voor een verantwoordelijk verloop 
van de kandidaatstelling.  

c. Het bestuur kan een voordracht doen, maar het bindende karakter ervan vervalt. De 
ALV kan bij gewone meerderheid besluiten over deze voordracht.  

d. het oprichtingsbestuur is een tijdelijk bestuur, en stelt de bestuursposities ter 
beschikking na de Tweede Kamerverkiezingen van 2021. De bestuurders kunnen 
door de ALV herkozen worden.  

e. Het partijbestuur kan een sollicitatiecommissie instellen die de kandidaatstelling voor 
het bestuur afhandelt.  

 
lid 2. Bovenstaand lid komt te vervallen nadat de wijzigingen zijn doorgevoerd in de statuten.  
 
lid 3. Bestuursleden bekleden geen andere (officiële) functies zoals die benoemd zijn in de 
statuten binnen de vereniging. 
 
lid 4. Het partijbestuur spant zich in alle andere wijzigingen, dan die genoemd in lid 1 sub a 
t/m e, die nodig zijn om de doelen zoals geformuleerd in lid 1 te verwezenlijken, aan de ALV 
voorleggen.  
 
lid 5. Het partijbestuur committeert zich aan het vaststellen van een uitgebreider 
huishoudelijk reglement en legt dit voor aan de ALV. Het partijbestuur kan daartoe een 
Commissie Huishoudelijk Reglement benoemen uit leden, die het huishoudelijk reglement 
nader aanvullen en uitwerken, en de resultaten hiervan aan de ALV ter bespreking 
voorleggen. 
 
lid 6. De volgende bepalingen ten aanzien van het lidmaatschap van de vereniging gelden in 
ieder geval tot de Tweede Kamerverkiezingen van 2021: 

a. Aanmelding voor lidmaatschap gaat via het formulier op de website van de 
vereniging.  

b. Lidmaatschap loopt per kalenderjaar. Het partijbestuur bepaalt op welk moment de 
definitieve inschrijving in de ledenadministratie plaatsheeft, vanaf dat moment heeft 
een lid de rechten die bij het lidmaatschap horen.  

 
 



Overgangsreglement verkiezingsprogramma 
 

1. Conform de statuten regelen deze bepalingen de vaststelling van het programma 
voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2021. 

2. Het programma is raad te plegen op de website van de partij. 
3. Het partijbestuur stelt de definitieve versie van het programma voor de Tweede 

Kamerverkiezingen in 2021 vast. Het programma wordt ter beraadslaging aan de 
ALV in 2021 voorgelegd.  

4. Het partijbestuur wint advies t.a.v. het programma in bij de kandidaat-kamerleden en 
specialisten. Het bestuur kan wijzigingen doorvoeren op basis van deze adviezen.  

5. Het partijbestuur bereidt een nieuw reglement voor het programma voor, ter 
voorlegging aan de ALV in 2021. Het bestuur kan hiertoe een commissie benoemen 
die de wijzigingen voorbereiden.  

 
 
 
 


