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3ni1IT Vt D3 N:ID:flLf rE:iï VoLIs-UiIE DOCUMENTATIECENTRUM 
NEDERLANDSE POLITFEKE 

Doel PARTIJEN 

J.:t.,1 Do NedcrLncLso Vo:U.(Jnie is een politieke rrbij9  die op ronciîr: 
vin do, ±tholo1ie vn het Volicm.Lionriismo heb si  moon  e:Ld.jn 
hot Nèd.orind.se  Volk no.stroo:e-b in  hob  kdor v.n een Verenir;d 3xo: 

t2 3) o Nec1r]...d re Vol s.Un±o txbouft hoer doole±ndon n door: 
doel c nomon c'::n verkiezinj- ;on voor beide Kmex's der Stiten- 

vo :'ovinc:U- :Lo tcn, voor (ewost. en Gwneentd,o 
b het- 
e0 het voorc:. v:n proro.nda in do pers door de omroep, op openbro  

on  besloten .vorader±nçen en door he houden van betogingen 
binnen hei; kc.d.er n wetten en verordeningen; 

d. Andere c ' Vo rn±ddelen 
Bestuur 

Art3 (1) De Nd( 1 ndse Volko..t.T:c±e is een voreniin, opgericht voor 
orlbeDolJ.0 -L.i.jd, 

(2) De jur:i.ic1ie bolr'.nen v&n do voreniing worden behrtid door 
do S1;ioh1;in -bot Btoun aan en Toozioh-b op de 1\Tederlendse Volks-- 
Unie, hierna te noenon "do Stichtin1i" 

4 De )joclerj.t,ndse Volks-Unie is Genrcstiojd 'be  Amstorda0 
LrtG5 (1) De ec1er1 cisc Volks.-Unie wordi; betuurc1 door een Raad. vcni 

2.) De Rcd van Bestuur vertoonwoordigt de Neder:1.and.se VolksUnie in 
en buiten rechte', o:tivorinind.c-rci het opao1de in het 2e lid -v-- r mt 

() Jct ctntr3.. cwone loden van cle R.o.ci vcn Be-buur wordt vstGee-beli 
9.00r heb Bestuur v'n de bchtinr; hot 1Ded.rnort -ben 1YELnsi;e Vi:1 
CO.1. iJ.O(;O Vr.  j.L(:, i1u 

(/u-) Do loden vn do J.?end von Bo3t- ii'r worden -ben ucle aonc;ezen  
c '._ e :c dcci  

hot CC res., Op l)±fl(lOflCl0 voorclocht von do zittende van 
c-  st;ttur 

() do  3rd  von Bstuvr  it  een ovci. C1 lod.en 1)O -b 
o-bai oor door e.c . ac1--' r - .'c r-vrn-'o\ 

•1OIOZen leden twee minder dan dat dor door het ConR-roo :o 
lcin Des-baat de flaad uit een oneven aantal leden, 
thui. hedraa -b het getal der door het Bestuur van de Stichtin 
aancwozon loden n minder cLm dat der door. ho-b Congres okozon 

(6) Ciori ,-vc' km slccht iin co voordracht van do zitbcnde Ra1  
Bestuur afwijken door een met -b-;ee derden von do uitoht•achte 

bonon ;c.nomen bosluit, en al:Loon indien ter verçd.crLnfJ: twee 
dcrclo:ri hot e.antal loden vn cle Necloriondse Volkc--Unie 

(7) On,teft±ni; van leden von do Raad van Bestuur,  om redenen in het 
HuiOhOudo:Liim n02e10m0nt to b0101erx, kan. rosc.h;Le-clen: 
n. voor door hot Bes-buur v:ui de Stichting aanewezon loden door 

hot Booi;uur van de 3t±ch;in;; 
b voor door het-  Congres :okozen leden door hot Congres, CD voer 

stel. v. de Raad -çr--  Boot-uur of op verzoek 'van he-b 33oot-uur v:' 
(le S-biohtin, 

Ar-b6 (1) :ce loden von cle Read van iestuur bekleden hun functie voor  eon  

periode von twee Jaren 
(2) lIet c-xis  :cir trecLoxi de door 10-h Congres rekocn Leclexi a, het 

cteø -jca.  dc,  doer  het- Buur  on  c-b Ebioh-bin -  aan o'ei'ei1 .E-d 
:0e ebe maal lct- de itt-in.rsthiur von dedoor hot- Con; 'rcu 
r:';o.io-o:a (.ocen e:fl p' 

±trod,ond.e leden z;jn teonl 1er eobcir  reap  he'x-;-oo.b :1:. 



(4) I:,on  eon  door hot Bertuur van dø Gtichting a2nCowdzen lid 
het o:Lnc3.e v;n zijn zitbnspoI'i.ode LCtcd: ontzet wordt o1 

l 1t I stuur vn 3l:ic1 ±: oe:r1 ovolgex'  
rooi  ht  resterende doel vt-n do z±it; periode 

(5) Iwd:.cri  eon  door hot Go:e[ros c;(i:o zon lid vr he1 einde van ijn 
Uti:agspoii.cde aftroodt,  ontzet wordt o$ ovorli jclt, ken door hot 

ocvogenTh jcrlis:so of buitengewone Congres op de wij  so  als 
orsehroven in iiøt vierde oncsdo lid van srt:.kol 5 een opvolger 
worden gekozen voor het retcrcnde deel von de zittingsperiode.  

(6) In de in het vierde en vijfde lid bedoelde gevallen kan. het 
Bestuur van do Stiehting wijziging brengen in het nntal loden 
van de Raad van Bestuur voor do periode tot hot eerstvolgende 

{rl*jks Confree 
(2') :oe Read von Bestuur behoudt zijn vollecl:Lge bevoegdheden, indien 

hot aantal  ear  leden tijdelijk minder don hot otatuti±re 
m±i.um bed eart 

rt 2' (1) Binnen de ÏaLd. van Bestuur bestaan de functies veri \TOorzttor,  
twee Vice oorJtors, iJgcmeon Secretaris,  Perinin:meestor , 
Politiek Leider en voorts zodanigo functies  ale  do Raad zal 
inotellen. 

(2) Vnn do beide Vice-voorzitters zei de ene  eon  Noorc1NederL..na,er 
zij n. , do andere  eon  Zuid.NederL 'nder0 

() Do Voorzi tter wo [ Id h d oor 1 de R~  ui t zijn aLLcld'ft g ekomen,  sen we lice  1e 
keuze door hot Congres dient GO worden bekrac11t:L:d0 

(14.) De overige funct:Los worden door do leden in onderling overleg 
vorAcol

k 
WonEens het benreldu in ho t volrende 1 

() De onnwijzin:( P01100k  neider vereist U(  coedkeurinn \Tr 

het Bestuur vrn Oe .... te lanV: de 1 n' e Vol :e 
niet in do Waod.e Kamer dor L'' iioeraai is vertegenwoordigd.,  
lohoeft deze Th.nst±e niet to \,ro::dc.n ervL':i 

(6) Do loden van de  Rend  van Bestuur kunnen twee of moor ftncties 

rt, 89 (1) De Raad van Bestuur kan buitengewone leden van de Raad bonooion 
die de vorgoderingen van do Rand slechts zuilen bijwonen indien 
zij door de Voorzitter daetoe seciani zijn uitgenodigd ,  on  dan  
eon  cidvìserende stem zullen uitbrengen, 

E2) De bu:Ltena:ewone loden worden Lot wederopzeggens benoemd; hun  gets  
mag dnt dor gewone leden not Le boven gann. 

(3) De leden van het Bestuur van de Stichting die niet. tevens lid 
van do Raad. van Bestuur zijn, hebben het recht d.o verp3.dor±ngon. 
va:a do Raad die waarnemers bij to wonen  on  daar ecn adviserende 
stem uit to brongofl 

rt. 9 (1) De algemene leiding van dp Nedcriociso Volks-Unie berust bij liet 
Tiege:I..:Ljke stuur0 

(2) lIet Dagelijks kstuur bestaat uit do Voorzitter, d.c lgemoen 
SOC Ç r[I w., co de 3' ne w Tt1OCC i.a Do Riac1 vIX, J3octUfl2 kan .to 
leden aan hot Dagelijks Bootuur toovoogon 

zb 'iO ( 1) Het Dagelijks Bestuur oefent al:'.o bevoegdheden bi:anen do Nedorlan 
se Volks-Unio uit die  riot  bij de wet of bij of krachtens do 
Statuten zijn voorbehouden aan hot Co:cigroo of aan do Raad v0:i3estu 

(2) JU. unge Li.ji A.WJ T( eç1oa oo d do iodox j. _ o VolBc Unie 
in  on  bu:ten PCtÇ 

t i1 1) In. eroedoisendo gevallen  iii  hot 3) gelijks )nstuur bevoegd voor:Lo- 
p..f, i rtJ . t 1'OI o c,cnhc'dc I 0 L0 ac 0\ 0 
heden van do R a::.d. VSfl 33e stuur i c:roren 

2 



(2) D R.ic vcn B tuur is in spoedeisende gevallen bevoed vÖÖ:' 
lpi h:Lt -be nenieri over ngeiegcmhçden.: die tot de b 
\oofd1iedex2 ven het OongTe 1)0h0ren0  

(3) Dc  in  hat  carato en tweede lid bedoelde voorlopise besluiten 
verliezen hun ;eidi[Thoid indien zij niet door de Raad van 
Btuur, reiï) door het conpree in zijn eerstvolgende 
ve worden bekrachigci. 

Art 12 (1)  Dc  Raad wn Bestuur stelt werkgebieden in wanrin de taken 
binnen de Rccierlandse VolkeUnio wordoA gegioeead0  

(2) Do  .cidinçi, van een orkgebiecJ. berust bij een gewoon of een 
b.itn.;cwocn lic11 van cle  Road  van Bestuur 

(3) :n gewoon ei' een buitengewoon lid van de Raad van Bestuur kau 
met cie leiding van twee of neer werkgebieden worden be1as-b. 

Lichanien 
Art0 13 De Raad van Bestuur en heb Dagelijks Bes~ zijn bevoegd eJgoen 

en bijzondere, permanente dan wel tijdelijke e  raden en commissies 
van aWice in te stallen  on  deze  wear  op te heffen,  

Middelen 
Art. 14 (1) ;l:Lo ge:Lc1en waardepapieren,  hank  en girorekoninen, benodir»d 

voor da activiteiten van de Rcd.er.Land.se VolksiJn±e, gelden aL 
eigaudom van de Stichting  on  worden de e'enst op haar naam  

id  
(2) iU roerende en onroerende zaken bij de Nederlandse Volke4Jn 

in gebruik zijn het eigendom van de Stichting en worden d.c'sac 
wenet op haar naam geetld, voor zover niet blijkt dat deze 
zaken eigendom zijn van andere natuurlijke of rechtspersonen',  

art. 15  Dc  Raad. van Bestuur en binnen de grenzen door de Raad gesteld,  bv: 
ji on/of da Ponnina aester voeren  hat  beheer ovo.' 

ue:L'dcpa'ioren, bank-  en girorekeningcrL, rocrexide  on  oioe 
rende zkcu als bedoeld in artikel 14 1achtmf3 machtiging van heb 

va' do Stichting  on  zijn daaraan rekening en veran-bwoordir 
ve  r e,abuiLd igd 

Territoriale eenl'ied.en en besturen 
Art. 16 (i) Ter plaatse wnar voldoende leden van de Hed.orlandse Volks—Unie 

woonachtig zijns  kunnen afdelingen worden gevormd, 
(2) Twee of meer afdelingen, walker gebieden aan elkaar grenzen„ 

.....en worden verenigd tot krinç;en  
Ax  1A (i) Gewesten, een of meer provincies, dan wei een gedeelte van een 

rov:Lncie omvattend,  kunnen worden ingesteld, 
(2) Binö.cn  eon  Gewest kunnen .kringon  on  zelfstandige afdelinge: 

bestaan 
Art 17 Indien in het gebied van een provincie neer Gewestei of naast  can  

of neer Gewe ei;en, zelfstandige kringen en/of afdelingen bestaan, 
ken  eon  overkoepelend provinciaal bestuur worden ingesteld. 

Art0 18  Dc  organisatie van afdelingen, kringen, Gewesten en Provinciale 
Besturen wordt in het Huishoudelijk Reglemont geregeld, 

Art0 19 (1)  Dc  leden von cie Nederlandse Volks—Unie worden oiderscheid.en 
in gewone leden  on  kaderleden. 

(2) Heb lidmaatschap t5c11op wordt verkregen door aanmelding bij  dc  R ac1 
van Bostuur of bij het Bestuur van het Geest of van de,  kr:g 
afdeling, hinxien liet gebied waarvan het aspiraxiblid. zijn 
woonplaats heefb 

(3) liet Dagelijks Bestuur beslist over de toelating als lid0 
Bij t nç. Li de afgewezeno 1fl OrCT' beroep 1 i  
Road.  ven Bes-buur., De Raad van Bestuur ken  dc  bevoegdheden, in a 
vorige volzin . iim3ch c. even dolegeren aan  
Gewest.. ei Prov:Lncia:Le 
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(4) Kaderleden zijn loden die hetzij  eon  in de Stdtuten o:t i 
HU ,oUdi-elijMeslemont voorziene ZLO1O . flC LLc bc. k eden hetzij  \ 
art:.j zitting hebben in  eon  door verkiezinon SOrnerU0SteL 

openbaar co].leo 9  hetzij o.00r hot Dagelijks Bestuur als 
zijn t crc1Len(,  Vi-ra  ctionar 0130fl die eervol van hun Lunctie 

îblijven ko.deri:3.d; hetzelfde geldt voor loden vtn e 
l)IOYO cO:L:Lc,00 die dit lid1IL'.O.t0Chap verLioon9  tenzij 
Bestuur anders beschikt.  

Art. 19 (1) eet : d.1a1tocbrm eindigt-, 
a) door do c1.00. 
h) doo: Opze11inc van de zijde van hot lid; 
o) door royement 

(2) Ioyemont goic1i:Lodt op door het Huishoudelijk Reglement te bep 
Tot ro;m.ont zijn bovoeLd do Raad van :Bootuur en hot 

Dagelijks Bestuur. In door het Huishoudelijk Reglement te be'  
:Len  geval.Len ±o d.c Algemeen eorotaris tot royement bevoegd 
Leden vcn c Read van ioryLe.iur kunnen slechto door de Raad. zc1. 

() liet geioyoerclo lid li.oe:t hot recht in hoger beroep te gean 'bi 
Raad \r:n Bestutr. Ind:Lcn hot royement in eerste aanleg door d 
Read. Bestuur is ui ;eprokon. kcri hoger beroep worden aar 
tOk( Y)  1 1)J 3 110 GPV ( dC 1 

I t 11  Dc-' u 11 voor het J . r n )T)  on  do da 'vn vorbondon L 
en :oochten voor vo'Vor niot \r(3ÇL  in de wet ei' in de  Statute-n v, \• 
(çeroço:Ld ±:.  riot  Ltu:Lshoudelijk Reç;lement 

Docl'ito:oorga:ai unties 
Irt 20 (1) Do Reed van Bestuur kane, mattoertomming von het Bestur van 

ver.ni;i.1;en :L:etelLon els dcc tororan±set±cs 
door do RW Voot te stellentake-„,i.  

( ) ..Th.(; ):JGL. .1:in{;.ø 1 d o in hot eers be J..J. 'v'ce20n:Lf ï1( 
vindt artikel 14 overeen oautigo todpassing 

21 (1) De i.ti van Dootnur kai er. v..n do iqOf.1Cria1(l130 Vo].ks -Un:Lo 
zich in hoge  mete  verdienstelijk hebben gemaakt voor do  parr:'  ,- 
-bot Lid. von Verdienste of tot 1rolid benocmen 

(2) Het erelidmaatschap kan in bijzondere gevallen ook worden  too  
koud aan nietleden0 

'4 22 Indien het belanr van do Nederlandse  Yolks—Unie zulks wenselijk 
, ken het Congros op voorstel van cle Raad. van Bestuur, personer 
Erelid. van do Raad van Bestuur of tot Erevoorz:L'bter Vcui do NOdOL  
so  VoLks..Unie b 1OOUCli0 

110 t C C)neres 

Art0 2-7  (1) Het Congres is do algemene 'vergadering von leden Jaarlijk„; 
door do lXaad van Bestuur  eon  Con.:res bijeongoroepen zo moge:. 
in  dc  eerste heL'bvan het jaar. De Raad van Bestuur is 'boro 
en in de door d.c wet bepaalde gevallen verplicht e  een b'oit:crf 
o ongre bijeen te roepen 

(2) Dc  ar't v J3estuar w*js'l; uit zijn midden de Congrosvoorzitte 
oan benevens ,ouod,:Lg  eon  T1.1latsvervangend. Congreevoorzittcr. 

() Ieder lid van do NedorlanGse VoJksUnio heo:Ct tOo(aflp tot he 
Cor'en en is bevoegd  dear  het woord te vooren 

(4) Iedr c';awooït lid brengt in hot Congres n otoi uit I(ac1era.e. 
e:o.Lodon. van. 'rord:Lene'Le brengen twee stemmen  nib  Idorlc'ci c' 
bc.'ç'oia ::iJ 'r'j,  Verdoonste zijnde, uit  
Eon  erelid. van do HOWIUM2 'ï : Unie  eon  erolicL v;.n do 
von Iserstuur en  'eon  ' re itter mits de betrokkene tevens 
min cie110(1erlandse ' Ci H is, bronge W O C stammen ,L o 'n uit.  

(3) slochts r i r i cdci -eoron hti 
gene  Goon  lid ken een ander machtigen xicr.ens  horn  
'brengen 
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(6)  Dc  i'aad vc:ct Pestuur bcit  dc  plaats 'van samenkomst v,n het 
Gewilereso Do kan buiten Nederland Gelegen. zijn. 

Deolngpo erin 10 \Te.r;on 
Art. Do R' ad. cn Dcst'w.r be List of de Nederisndse 'VolkUnie do 

aan •Tor1 .ezinen voor de in artikol .2 onder a gonoeiiide .openbre 
coi].eres 

j. cl) lillinn de Nederlandse Volks-Unie  deelneemt aan ve rk3. o ' ' 
con der be.do Kamers von do [;aten-Ccueraai io'odLt de k. nd ide 
lijst snreerasteld door de flaad. von Bestuur,  onder goedkou,rinr 
vrm hot ivan d Sticht:inç 

2)  Dc  2olitiek :[ioiuer wordt bij. v'orkiozinç.en \roç,r de Tweede Kamer 
a:Lo eerste op (Ie kandidatenlijst eplaatst 0  

()  Dc  ;ijze van enstolLin von kandidatenlijsten voor ovorifo 
\T - ide zin;on wordt in het Huishoudelijk Reglement geregeld. 

Art. 24 Be Red  ',ran  Bostuur stelt con  ii'  ±eboud.eLLjiz Rogiorio:it vast . 
bepri.ii.cn  ten '. b'oirfLnr; ve:a de Si;at'u.ron en voor zover ncd±{ 
trant nile :'.akoi' welke niet in do Statuten zijn geregeld. 
hroion 'oepa;:dLde zaken door do Raad bij afzonderlijk roglemen'b word' 

T0 ,L croi l 

25 (1) .flc besluiten von de Read. van Bestuur en van hot Ooa-iros iord 
door hot; Del±jke Postuur ter kennis gebracht van het  Bo -uur, 
van do Stichting. Irid,:Un hot :ceabuur var), do Stichting meedeelt 
dat een besluit naar zijn oordeel,  door inhoud of wijze van t 
et end koainc-  in strijd is  Oct  de Statuten o:C met in Wederland 

ldndc x;c't;tol:Ljko boreli.non wordt  dc  tonuitvcrerlep -.ina do:-'  
coo  schort toi;d.at tussen het Bestuur v'i.  dc  5t:Lchtiip 5( 

o't;uur respectievelijk hot Cor -;ros 
boroiki; over zod,anige wijzigingen,  dot de strijd niet  dc  Stei;u't: 
of mri; i-,rottelijke bepalingen is opgeheven.  

(2) D o Rnad von 31oetuur is bevoogd, Insluiten \r(fl  net Dagelijks  n: 
C j) L' t \ fl C . (1 1 O' 'QQ j» loggen  tor GO 
deS't;u'ben en/of aan wettelijke bepalingen. Hot bepaalde in do 
tweede volzin van het eerste lid is dan von ovoreeaIJcomstfLo 
toeDessinf 

Art, 2,5 (1) Zowel rvL jaarlijkse oTh hot b't Loieuonc congres zijn h0o - c 
00 voorstel ve:a de Read. van Bestuur t  ie merdexrhd vr: 
s teemien,  \ '.1 3 LI t 11 Ci? in  dc  Si .0 ou aan GO 1)ronen0  

(2) 'Jijzi::Lnp; von do Stub'ithen ancl,crs don op voorstel van (le Read. 
V rij 0" iJtt1.U'  hr  u '" Çj) LCd0 bij Ccii besluit,  met algen,  

stormen ean:onomon in con vorr;ad,er:Lns waar alle loden van do 
Noc3.cr:1.andse Volks-Unie aanwozi zijnv 

Art (1) De \re:con±ç'in5 \?ord,'i; o:ri L;bcj.dcn 
Ct) in 'bepde  aald;  
b' door een hcsiui'I; van hot Bostutw vn do Sticht±n; 
05 door con holuit van het C onres mcl: alemone stemmon ae:to: 

men op eo:ri vergathirin waar alle leden van do Noderïand.ce V 
Thiie C).an'iiOZ1p z:Lju. 

(2) Vere=oning  nn  ontbi.nc3:J..nr); geschiedt door het Bestuur vtui cie 

Art. 7 Doac St;e,tuton treden in werkingo  zodra zij door hot Bostuur van de 
Stichting zijn 
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