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, j \ J 'II! Artikel 25"
!li 1. Ter beveiliging van de t' 1[II ren van het Nederlandse valkna IOna ehen geestelijke goede-

]
'ii het Rijk (Nederland Sur' endvan et voortbestaan van
,) N dId . mame e N ederla d A IIIii e er an 5 Nieuw-Guinea) he~Et d hn. se nti en en

dii zee., te land en in de lucht een k" e °he~ eld de plicht ter
llil 2. De sterkte van den;gsmac t 1~ stand te houden.
Ini mede bepaald door de int~nedaet.rlanldse stn;dkrachten worde'i'l I t d' lOna e verhouding b'1.1; ge e lent te worden op de mil't' b' h en,. waar Ijiiil' en ~economische mogelijkheden.

1
alre e oefte en de Emanciele

I), J: De overheid zorge voor de odsdi ,; .,I,: soclale belangen van de 'l't' 9 enstlge. zedelt;ke en
iii ml I alren.

~1',J 1. Het doelmatig gebruik va d,Iii' schikbaar gestelde gelden zi" e n e voar de krijgsmacht be-~lllH J en voorname zorg cler overheid.

~fi.i Artikel 26.
;ili;! 1 W b E~j\ij . at etre t het buitenlands b 1 'd~nj steun verleend aan iedere eerli'ke ~ el , warde k~achtiget~li:J de gemeenschap der volken. ; pOglllg tot versterkmg van

';;1 2. Inzonderheid worde ec:t' Ed
; V) van federatieve samenwerki; - ree naar .verwezenlijking
, Ii! binnen Europa, waartoe een 9 ,op ?emoc~atlsche grondslag

,
'f,1'1 reiniteit der betrokken staten pangci .lllperklllg van de Souve-q,: 3 I' zo no Ig aanvaardbaar is.
IIi! . nternatlOnale verbintenissen 'tit welke kunnen leiden tot geldeli"k "l~n, welke vorm ook,
~jJ! voor land of volk word .J e, mI Italre of andere lasten
"1 ' en met aange diili raadpleging van de Staten-Generaal gaan an na tijclige

'~ .
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.fir~im
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vastgesteld in de Algemene Vergadering van 21 september
1917, gewijzigd in de Algemene Vergaderingen van 27 m~i
1920,31 maart 1921, 8 aprH 1926, 9 maart 1927, 6 aprill9J-l,
3 aprH 1935, 15 april 1936, 1 aprH 1937, 20 april 1938.

9 aprH 1947, 31 maart 1948, 16 mei 1951, 7 aprH 1954.
13 aprH 1955 en 24 aprH 1957.

Hoofdstuk L Algemene Bepalingen.

Artike! 1.

De Christelijk-Historische Unie wo'rdt gevormd door de
Plaatselijke of Gemeentelijke Kiesverenigingen. die tot
grondslag van samenwerking aanvaarden het Program '\',m
beginselen, vastgesteld in de vergadering van afgevaardi~)-
den. gehouden te Amsterdam op 9 juli 1908 en herzien op
J 6mei 1951.

Artikel 2,

De Unie stelt zich ten doe! met alle geoorloofde middekn:
a, de kennis van de Christelijk~ Historische beginselen I:e

verbreiden, en hun ontwikkeling en toepassing te hc-
vorcleren in overeenstemming met de steeds wisseknde
toestanden;

b. de samenwerking tussen de bij haar aangesloten ki~':i-
verenigingen te verzekeren;

c. de verkiezing te bevol'clel'en, in de vertegenwoordi9ing
van land, gewest en gemeente, van pel'son'en, die in-
stemmen met de beginselverklaringen der Unie en. als
dragers der Christelijk-Historische beginselen. het Ver-

trouwen del' kiezers vel'dienen,

Artikel 3,

De Unie is samengesteld op de volgende wijze:
1. Zij, die instemming betuigen met de beginselen cler

Unie. en die gevestigd zijn in een zel~de gemeente, of in
een stad of dorp of buul'tschap (deel ener gemeente). of



in een deel ener gemeente, dat een gemeenschappelijke kies~
kring vormt, verenigen zich tot een Gemeentelijke of een
PlaatseIijke Kiesvereniging.

II. Is in een gemeente slechts een Plaatselijke Kiesver~
eniging, zo is deze tevens de Gemeentelijke Kiesvereniging,

III. 2iin in een gemeente twee of meer Plaatselijke
Kiesverenigingen, zo verbinden deze zich tot een Gemeen-
telijke Kiesvereniging. Een bestaande Gemeentelijke Kies-
vereniging kan zich splitsen in Plaatselijke Kiesverenigingen.
De bepalingen voor deze verbinding of splitsing en de
regelen voor de samenwerking in de Gemeentelijke Kiesver-
eniging, worden dan bij afzonderlijk reglement vastgesteld.

IV. Personen, gevestigd in een deel van een gemeente,
als bedoeld sub I, waar nag geen Plaatselijke Kiesvereniging
is gevcirmd, kunnen door een Plaatselijke Kiesvereniging,
binnen dezelfde gemeente. als lid worden aangenomen.

Personen, gevestigd in een gemeente, waar nag geen Kies-
vereniging is gevormd. kunnen door een Gemeentelijke
Kiesvereniging, gelegen binnen dezelfde Statenkring of
Kamerkring, als lid worden aangenomen; zij nemen daar
geen deel aan de stemmingen tot aanwijzing van kandidaten
voar de Gemeenteraad.

V. In elke kieskring. voor de verkiezing van leden der
Provinciale Staten, ,velke ,kieskringen in deze Statuten
worden aangeduid als Statenkringen. vormen de Plaatse-
lijke of Gemeentelijke Kiesvere.nigingen tezamen een Staten-
kring-vereniging. '

Is in een Statenkring slechts een Plaatselijke Kiesvereni-
ging of slechts een Gemeentelijke Kiesvereniging, zo is deze
tevens de Statenkring-vereniging.

VI. In elke kieskring voor de verkiezing van leden der
Tweede Kamer, welke kieskringen in deze Statuten worden
aangeduid als Kamerkringen. vormen de Plaatselijke of Ge-
meentelijke Kiesverenigingen tezamen een Kamerkringver_
eniging.

Is in een Kamerkring slechts een Plaatselijke Kiesvereni-
ging of slechts een Gemeentelijke Kiesvereniging, zo is deze
tevens de Kamerkring~vereniging.

verkiezing van de Ieden der Tweede
VII. Voor de k . , worden verenigd totGroe~

Kamer kunn1en deI..Kkamefrd~~:~ntelijke Kiesverenigingen inn De P aatse I) eo. .
pe . een Groepsveremglllg.een groep vormen , ' . . .

PI I"k f Gemeentelijke Klesveremgm~
VIII. AIle ,aats~ I) Al :mene Vergadering der linie.

gen vormen tezamen e 9 ., d
. in de Statenkringveremglllg, e

IX. Voor de ~t~mmlllgen Groe svereniging en de AIge~
Kamerkringvere~1.1glllg:. d:1ke PI~atselijke of GemeenteIijke
mene Ver.g~den,:? WI)stmeer stemhebbende Ieden en hun
Kiesveremglllg een of ar verhouding van het aantal Ieden
plaatsverv~n.gers ~anhu:a contributie hebben betaald.
der Veremgmg, die 1 "1 t.

d· 'rdt bepaald a s va 9 .Deze verhou lllg ,,0. d d 21 een afgevaardigde
t 1 Ieden mm er an, d' dbij een aan a -, van 21 tot 50, twee afgevaar Ig en

51 90, drie
91 140, vier

141 200, vijf
201 270. zes
271 3S0. zeven
351 440. acht
441 .. 600, negen

meer dan 600. tien
.... .. ". "k its behoorlijk gemachtigd, oak

Een afgevaardlgde. ~t·~an kiesve;:enigingen uit dezelfde
voor andere afgevaardlg en d' verstande dat een persoon
Kamerkring stemmen, met Ie? b '
ten hoogste 4 stemmen mag Ult rengen. . 27 1 d

1 linie bestaat tilt e en.X. a. Het Hoofdbestuur ocr k d de Algemene
7 d 9 leden ge ozen ' oar ,

Van deze 2 war en.. Ik der 18 Kamerkringverenigingen
Vergadering. Voorts WI)Ste als lid __ en een ander harer be-
een harer bestuursleden aan nd lid __ van het Hoofd-
stuursleden als plaats".'ervang~ t aangewezen lid treedt het
bestuur. Bij ontstentems van e

plaatsvervang:n~ lid op. Al emene Vergadering heeft plaats
b. De verklezmg ter 9 Id d de aanbevolenen door

uit een kandidatenIijst, verme den e
k

didaten welke uiter-
H fdb de namen er an , K'het 00 estu~r. en Al Vergadering door een les-I"k zes weken voor de gemene, d'

I) .. b'I')'hetHoofdbestuur zijn'ingezon en.verenlglllg



c., Deze verkiezinggeschiedt bij een vrije stemmin
nod~~. ~en herstemming tussen een dubbeltaI 0 g. ~n. zo
~ z~.~ ~s vhreist. bij. de stemming. de volstrekte m~er~eer~:~~

Id
,lJ .~ ebrstehmmmgde betrekkelijke meerderheid - d

ge Ig Ultge rac te stemmen. er
d. Macht in de AIgemene Vergaderin b" d ..

mingo de volstrekte meerderheid. ziJ·n· veg'k IJ e vdnJe stem-
eI r regen oor meer

p.~rs0.nen, an er plaatsen te vervullen zijn .. k
ZlJ, dIe" de meeste stemm en verkregen. . zo zlJn £Ie ozen

is ~'e BOIUJdontze.ke:heid, dokor gelijk aantal verkregen stemm en
s e III Jaren ge ozen. '

f. De leden der Unie, leden der Staten-G
zover zij geen lid van het Hoofdbestu "eneraal. voor-
van de Federatie van C H J ur ZIJn, de Voorzitter

d' ' , ongerengroepen een verte
woor Igster der Centrale van Ch . t I"k H' " g:n-flS e I) - Istoflsche V rou
wengroepen. aIsmede de HooEdredacteur of I'd d -
Hoofdredactie _ cI h " een I er
D N dId .. oar aar aan te 'wIJzen - van het dagblad

"D e e,er a,t.I er, en de Hoofdredacteur der weekblad
" e ChnsteltJk-HIstorische Nederla d" K" en
Vaderland" worden d "n er en .. omngm en
en hebb . d' me

d
e tot zlJn vergaderingen genodi~d

en aar een raa gevende stem, C

g. Andere personen. \velke zich 'e en d U' ,
gewoon verdiensteliJ'k h bb .J 9 s e me bUlten-

V
.' e en gemaakt, kunnen door de Al _

mene ergadenng. op voorstel van het H Ed ge
adviserend lid van het H fdb t _ ~o bestuur. tot
BOO eSUll1 en (ofl h t D l"kestuur ,varden benoemd, e age IJ 'S

Artikel 4.

. I~ersonen, ,gev,estigd in plaatsen, waar geen kiesvereni· i
~eslaat, en dIe met, ,:"olgens het bepaalde in Artikel 3 sub

g
I\,9

oar een andere ktesvereniging als lid " .
:vordehn door heztHoofdbestuur als bUitenge~~~nonal~dgde:roU~7'
l~~gesc reven, ij betalen aan het Hoofdbestu 1 . e
ltJkse contributie van ten minste f I _ Z" h. bbl r ehen )aar-
d Al V ' . I) e en et recht

e gemene ergadering der Unie biJ' te 'e.'one d
b d I'd I ' n en aan eeraa s ag1l1g ee te nemen.

Artikel 5.

1. In elke vergadering der Unie spreken en stemmen de
Ieden 'naar eigenovertuiging.

2. Aile besluiten over zaken worden genomen met meer-
derheid van de uitgebrachte geldige stemmen.

3. Over person en wordt schriftelijk, over ,zaken wordt
mondeling gestemd. Bij staking van,stemmen over zaken
wordt eeil voorstel geacht te zijn verworpen.

4. Bij verkiezing van personen worden gevo1gd de regelen.
voorgeschreven in artikel 3 X. met dien verstande. dat. be-
halve in de Algemene Vergadering en in de Kamerkring-
verenigingen, nodig zuIlen zijn twee vdje stemming en voor-
dat tot herstemming wordt overgegaan,

5. Periodiek aftredende Ieden van besturen of commissien
zijn terstond herkiesbaar, tenzij daaromtrent in het reg1ement
ener Gemeentelijke of Plaatselijke Kiesvereniging anders
mocht zijn bepaald. Zij blijven hun functies waarnemen
tot zij door nieuwbenoemden zijn vervangen.

6, De leden. die doorJopend met tijdrovende \verkzaam-
heden zijn belast. kan uit de kas der Vereniging. welke hun
deze werkzaamheden opdroeg. een ge1delijke, vergoeding
worden gegeven,

Hoofdstl1k II. Taak en werkwijze van de onderscheidene
Verenigingen en haar Bestl1ren.

Artikel 6.

1. Elke Plaatselijke-. Gemeente1ijke-. Statenkring- of
Kamerkringvereniging kiest haar eigen bestl1ttr en stelt haar
eigen huishoude1ijk reglement vast. met inachtneming dezer
Statuten, Deze regIementen zijn onderworpen aan de goed-
keuring van het Hoofdbestuur,

2. Voor de reglementen, in het eerste ,lid bedoeld, worden
modellen door het Hoofdbestl1ur samengesteld.

3, In de Kamerkring- en Statenkringverenigingen zijn
stemgerechtigd haar gekozen bestuursleden en de vo1gens
Artike1 3, sub IX, aangewezen stemhebbende leden \ der
Plaatselijke of Gemeentelijke Kiesverenigingen.



Artikel 7.

1. De contribuw.~n der leden worden geind do h t
Bestuur der PlaatseIijke of der GemeenteliJ'ke KI'es o~. eD f "'1 h verelllgmge manCle ever ouding tussen de PlaatseIiJ'ke~ d G .

t look K' en e e~meen e IJ e lesvereniging wordt vastgesteld in het I
ment, bedoeId in ArtikeI 3, sub III. reg e~

2. De PIaatseIijke Kiesvereniging betaaIt jaarlijks, in de
loop van maart, voor elk lid der Kiesvereniging f 1
het Hoofdbestuur, 20 cen.ts aan de Kamerkringvereni~ a:~
10 cents aan de Statenkrmgvereniging. Over deze bedr; en
wordt door de daartoe gerechtigde penningmeester beschYkt.

C ~ ~oor vrouwen, die tevens lid zijn van de Centrale van
.. rouwengroepen en voor damesIeden wier echt

genoten reeds lid zijn van een ChristeliJ'k~Hist' . h K' -" . d h If OrISc e les~
verelllgmg, IS e e t van de in dit artikel genoemde bed
verschuldigd. ragen

4. Bij niet tijdige betaIing van een of meer dezer bijdragen
vervalt het recht van vertegenwoordiging, tenzij ten ge~
noegen van het daarbij betrokken Bestuur, aIsnog een billrke
reden van verontschuldiging wordt aangevoerd. J

ArtikeI 8.

1. De PIaa;tseIijke Kiesverenigingen wijzen de stemheb~
bende Ieden en h~n plaatsvervangers aan, bedoeld in Artikel
3, sub IX,. tenzlj besIoten mocht zijn deze aanwijzing te
doen geschleden door de Gemeentelijke Kiesvereniging,

2. Zij stellen voorlopige kandidaten voor de ProvinciaIe
Staten en voor de Tweede Kamer.

3. Zij drag en zorg voar de verspreiding der propaganda~
Iectuu.r .en t~achten doorhuisbezoek het ledentaI der Kies~
verelllgmg Ult te breiden.

d f: ZIij proclameren de kandidaten, overeenkomstig Af~
.~ mg II dezer statu ten gesteld, en bevorderen z . I

lIJk hun verkiezing. ovee moge~

5. dLe1en der Kiesvereniging. die geen kiezer zijn nemen
geen ee aan de stemming voor kandidaten van d~ open~
bare colleges.

Artikel 9. .
1. De Besturen van de Plaatselijke Kiesverenigingen

clragen zorg voor cle inning cler contributien en voor haar
verdeling overeenkomstig Artikel 7. .

2. Zij houden twee registers bij: een van de namen en
woonpIaatsen van de Ieden cler kiesvereniging; een van de
namen en woonplaatsen der kiezers, die, hoewel geen lid der
kiesvereniging, toch geacht worden clekandidaten cler UIiie
te willen steunen.

3. Zij verstrekken deze registers ter inzage aan de Be-
sturen der Statenkringvereniging en der Kamer.kringvereni-
ging.

4. Zij doen in de loop van de maand januari mededeIing
aan deze beide besturen van hun eigen samenstelling en v~n
het aantaI Ieden der kiesvereniging.

5. Zij geven bij vertrek van een der Ieden van de kies~
vereniging naar elders, op daartoe door het Bureau der Unie
verstrekte kaartformuIieren, van diens verhuizing kennis aan
het bestuur der in de nieuwe woonpIaats gevestigde Kies~
vereniging, of aan het Hoofdbestuur, indien in de nieuwe
woonpIaats geen kiesvereniging der Unie mocht bestaan.
Het bestuur der Kiesvereniging of het Hoofdbestuur schrijft.
overeenkomstig deze kennisgeving, de verhuisde aIs lid in.

ArtikeI 10.
1. De Gemeentelijke Kiesverenigingen stellen zelfstandig

de kandidaten voor het lidmaatschap van de Gemeenteraad.
2. Ingeval in een Gemeente afzonderlijke Plaatselijke Kies-

verenigingen bestaan, vermeldt het reglement, bedoeld in
Artik,·l 3, sub III, op welke wijze daarmede bij de· kandidaat-
stelling wordt rekening gehouden.

3. Het bepaalde in de beide laatste leden van Artikel 8
gelclt ook voor de Gemeentelijke Kiesvereniging.

Artikel 11.
1. De besturen van de Gemeentelijke Kiesverenigingen

zorgen voor de indiening van de kandidaten-lijsten bij de
Gem eenteraadsver kiezin gen.

2. Zij do en jaarlijks, in de loop van de maand januari.
van hun samenstelling mededeling aan de besturen Cler Staten-
kringvereniging en der Kamerkringvereniging.



Artikel 12.
1 .. De Satenkringverenigingen bespreken de voorlopige

kandldaturen voor de Provinciale Staten. '
2. .Zij proclameren de definitieve kandidaten, overeen-

komstlg Hoofdstuk III dezer Statu ten gesteld. en bevorde
zoveel mogelijk hun verkiezing. ren

Artikel 13.
L De bestu~en van de Statenkringverenigingen doen van

hun samenstelhng mededeling aan het Bestuur der Ka .' _
k

. . . mer
nngverelllgmg en aan het Hoofdbestuur.
2. Zij doen al het mogelijke tot het vormen en versterken

van kiesverenigingen binnen de Kring.
3. Bij de v.~rkiezing voor de Provinciale Staten rust op

hen de taak. hI) het hoo~dstembureau in de hoofdplaats van
de Stat~nknng de k~ndldatenlijsten in te leverert, getekend
d~or 2::>bevoegde bezers - en. binnen de daartoe in de
Klesw~t gestelde termijn na de openbaarmaking der kandi-
datenh)sten, schriftelijk mede te deIen, aan het centraal
stembure.~u in de hoofdplaats der Provincie, met welke
andere h)sten de ingeleverde kandidatenlijst tot een groep
wordt verbonden.

Artikel 14.

1. De Kamerkringverenigingen benoemen elk een lid van
het Hoofdbestuur, overeenkol11stig het bepaalde in Artikel 3.
sub X.

2. Zij bespreken de voorlopige kandidaturen voor de
Tweede Kamer.

3. Zij proclameren de definitieve kandidaten volgen"
Hoofdstuk III dezer Statuten gesteld, en bevorder'en zoveel
mogelijk hun verkiezing.

Artikel 15.

1. pe Be~~uren van de Kamerkringverenigingen houden
naamh)sten bI) van de led en van het eigen college en van de
bestu~e~ d.er ~laatselijke-, Gemeentelijke- en Statenkring-
verelllglllgen blllnen hun kring.

2. Zij doen van de samensteIling dezer besturen en van
de aant~lIen led en van de kiesverenigingen binnen hun kring'
mededehng aan het Hoofdbestuur; zij bevorderen de vor-
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en Statenkring-
jaarlijks verslag

ming van de Plaatselijke-, Gemeentelijke-
verenigingen binnen hun gebied en geven
van dezehun arbeid aan het Hoofdbestuur.

3. Zij beslissen, behoudens beroep op het Hoofdbestuur,
omtrent toe!ating tot de linie van personen en omtrent de
afsnijding van leden, tegen welke door de desbetreHende
Plaatse:::jke of Gemeentelijke Kiesvereniging bezwaren zijn
ingebraehL -

4. Bij de verkiezing van de Tweede Kamer rust op hen
de taak bij het hoofdstembureau in de hoofdplaats van de
Kamerkring de kandidatenlijst in te leveren, getekend door
minstens 25 bevoegde kiezers, hierbij opgevende. dat als ge-
maehtigde en diens plaatsvervanger, tot het verbinden van
de lijst met de andere lijsten der linie tot een groep, de
eerste en de tweede Seeretaris (met name te noemen) der
linie zijn aangewezen.

Hoofdstuk III. De vaststelling van de kandidatenlijsten.

§ 1. Kandidaatstelling voor de Tweede Kamer

Artikel 16.
1. Voor elke kandidaatstelling voor de Tweede Kamer

hebben de Kiesverenigingen het reeht ten hoogste tien namen
te noemen voor degrosIijst van kandidaten voor de Tweede
Kamer.

2. In verband hiermede rieht het Dagelijks Bestuur voor
1 oktober van het jaar, voorafgaande aan dat. waarin de
leden van de Tweede Kamer periodiek aftreden, tot alle plaat-
selijke en gemeentelijke Kiesverenigingen het schrifteIijk ver-
zoek uiterlijk voor 1 deeember aan het adres van de (eerste)
secretaris der linie vertrouwelijk mededeling te doen van
naam en woonplaats en beroep van ten hoogste tien personen,
die zij voor het lidmaatsehap der Kamer in aanmerking wen-
sen te brengen. Het Dagelijks Bestuur deelt in deze brief
mede of de aftredende 'Kamerleden al dan niet bereid zijn een
nieuwe kandidatuur te aanvaarden.

3. Het Dagelijks Bestuui plaatst de opgegeven -namen in
alfabetisehe volgorde op een lijst, welk.e onverwijldvertrou-
welijk wordt toegezonden aan de Iedenvan de linieraad.



Artikel 17.

1. Eenof meer Kamerkringverenigingen kunnen al dan
niet gezamenlijk een gemotiveerd verzoek aan de Unieraad
richten tot het mogen indienen van een afzonderlijke lijst.

2. Indien van dit recht gebruik wordt gemaakt. moet het
verzoek v66r 16 december van het jaar. voorafgaande aan
dat van de verkiezing. bij de secretaris van de Unieraad zijn
ingediend. . .

Artikel 18.

1. De Unieraad vergadert in de eerste helft van januari
ter bespreking van de personen. wier namen door de Kies~
verenigingen zijn opgegeven, of die door ten minste vijf leden
van de vergadering tot aanvulling def lijst worden aan~
bevo1en en stelt de groslijst vast, vermeldende de namen in
alfabetische volgorde.

2. De Unieraad bepaalt vervolgens. met inachtneming van
de beslissing. bedoeld in artikel 17:
a. het aantal kandidatenlijsten. dat in het gehele land zal

worden ingediend; .
b. indien besloten wordt verschillende lijsten in te dienen.

in \velke Kamerkring (en) een afzonderlijke lijst en in
welke Kamerkring(en) gelijkluidende lijsten zullen worden
ingediend;

c. het aantal kandidaten. dat op iedere lijst zal worden ge~
plaatst;

d. het aantal en de samenstelling der groepen. waarin de
stemming over de lijst (en) zal plaats 'linden.

3. Indien besloten wordt niet in aIle Kamerkringen gelijk~
IUideride lijsten in te dienen. vormen de Kamerkringen, waar~
in een gelijkluidende lijst zal worden ingediend. zoveel moge~
lijk een groep.

, Artikel 19.

1. De eerste secretaris der Unie zendt v66r 20 januari
aan aIle Plaatselijke~, Gemeentelijke~ en Kamerkringvereni~
gingen een exemplaar van de groslijst. ,~
. 2. Hierbij worden de besturen van Kamerkringen. die een
groep vormen. uitgenodigd onverwijld voorzitter en secretaris
en plaatsvervangers af te vaardigen naar een bijeenkomst om
het tijdelijk groepsbestuur te constitueren en plaats en uur

der groepsvergadering vast te stellen. De uitnodiging bevat
de aanwijzing van het Kamerkringbestuur, dat de bijeenkomst
zal bijeenroepen. Het tijdelijk groepsbestuur wijst uit zijn mid~
den een voorzitter. een secretaris en een penningmeester aan
en doet hiervan onverwijld mededeling aan de secretaris der
Unie.

3. In Kamerkringen. die zelfstandig een groep vormen,
bepaalt het Kamerkringbestuur plaats en uur dezer .bijeen~
komst.

Artikel 20.

De Kiesverenigingen vergaderen v66r 15 februari tot be~
spreking van de groslijst en tot het aanwijzen. met inacht~
neming van het bepaalde in artikel3. sub IX der Statuten,
van haar afgevaardigden naar de vergadering van groepof
Kamerkring. waar de stemming over de kandidatenlijst zal
plaatsvinden.

Artikel 21.
1. De vergaderingen der Groeps~ of Kamerkringvereni~

gingen tot stemming over de kandidatenlijst 'linden op een~
zelfde. door het Dagelijks Bestuur te bepalen, datum in de
tweede helft van februari plaats.

2. Het benodigde materiaal aan kandidateniijsten. stem~
biljetten en stemlijsten is voor aIle vergaderingen van gelijk
model en wordt door de secretaris der Unie tijdig en in vol~
doend getal aan de betrokken besturen toegezonden.

3. De vergaderingen der Groepsverenigingen wijzen in
elke Kamerkring een lid aan. dat belast wordt met het in~
dienen van dekandidatenlijst en de verbinding met andere
alsmede een plaatsvervanger; hiervan wordt onverwijld mede~
deling gedaan aan de secretaris der Unie.

Artike1 22.

1. In deze vergaderingen worden de kandidaten. zowel
collectief als elk afzonderlijk, besproken. Een kandidaat, in
de vergadering aanwezig. moet deze verlaten wanneer de
bespreking van zijn kandidatuur aan de or de is.

2. Na afloop van de bespreking wordt over de kandidaten
door de stemgerechtigden gestemd. .



3. Stemgerechtigd zijn ten hoogste tien bestuursleden van
elk cler Kamerkringverenigingen tot de Groep behorende, en
de volgens artikel 3, sub IX der Statuten, aangewezen stem~
hebbende leden der plaatselijke of gemeentelijke Kies~
verenigingen,

4. Elk stembiljet moet, om geldig te zijn, niet minder
namen van op de groslijst voorkomende personen bevatten,
clan ingevolge artikel 18, lid 2,' sub c. vastgesteld. Voor de
stemming vestigt de voorzitter er de aandacht op, dat aIle
biljetten met een kleiner aantal of met 2 of meer gelijkluidende
namen ongeldig zijn.

5. Aan de kandidaat, wiens naam op een stembriefje is
gesteld op de eerste plaats, worden toegekend zoveel punten
als er namen op de kandidatenlijst zuBen komen; de tweede
plaats geldt voor een punt minder en zo vervolgens. De
namen, vermeld na die, waaraan een punt is toegekend, wor~
den beschotlwd als niet geschreven.

6. Het bestuur telt de punten samen en zendt het proces-
, verbaal der stemming onverwijld aan de secretaris der Unie.

trokken Kamerkringen uitgenodigd binnen ~~n. termijn van
11 dagen n'a datum van verzending haar be:'hss1l1g over het
wijzigingsvoorstel te geven. Verkla~en meer dan een d~:d.e
dezer Kiesverenigingen zich er tegen, dan ,,'ordt het WIJZI-

gingsvoorstel geacht tezijn verworpen ..
4. De kandidatenlijsten met vermeld1l111del' eerstvolgende

kandidaten als reserven worden in de C.-H.pers openbaar
gemaakt en aan de Kiesverenigingen toegc:onden.

5. Indien door Kiesverenigingen bezwar.:-n mochten wor-
den ingebracht tegen degepubliceerde kan,-l~datenlijst:n .op
grcnd van vermeende onregelmatigheid, zo IS de besllss1l1g
aan de Unieraad.

6. Het Dagelijks Bestuur doet zorgdragw ,-,:oor de ver,..
binding der kandidatenlijsten.

Artikel 21.
Bij verkiezingen, volgende op ontbinding \'~n de Twe.ede

Kamer, vindt het bovenstaande overeenk011\:'tlge toepassmg.
De aan te wijzen dagen en termijnen worden dan door het
Dagelijks Bestuur bepaald.

§ 2. Kandidaatstelling voor de Eer~tc Kamer

Artikel 25.
1. In het jaar van periodieke aftredin~l ,~a.n leden. der

Eerste Kamer, richt het Dagelijks Bestuur yoor 1 mel t?t
de Kamerkringbesturen, alsmede tot de C.-H. Statenleden, 111

de betrokken provincH~n het verzoek uiterliik v66r een door
dit bestuur te bepalen tijdstip aan het adres van de eerste
secretaris vertrouwelijk mededeling te doen van na~m, .:"oon-
plaats en beroep van ten hoogste vijf person.en, die ZIJ voor
het lidmaatschap der Kamer in aanmcl'kmg wensen te
brengen. .

2. Het Dagelijks Bestuur doet in deze bnef mededeling
van de bereidheid van de aftredende KcHnerleden om ~en
nieuwe kandidatuur al of niet te aanvaardcn. Het DagehJks
Bestuur plaatst de namen in alfabetische vcilgorde. op een lijst,
welke onverwijld wordt toegezonden aan de. Ul11eraad. .

3. De Unieraad vergadert opkorte tenniJn ter ?esprekmg
van de personen, wiernamen zijn opgegevcn of die door ten
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Artikel 23.

1. Zodra de processen~verbaal van' aIle Groepen zijn in-
gekomen, vergadert het Dagelijks Bestuur der Unie. Het telt
voor elke kandidaat het aantal punten samen, dat deze voor
plaatsing op een bepaalde Iijst' heeft verkregen. en rang-
schikt vervolgens op elke lijst de kandidaten naar het door
hen voor die lijst verkregen puntental.

. 2. Op een kandidatenlijst worden geplaatst, tot een aantal
aIsbedoeld in artikel 18, lid 2, sub c, zij. die bij de stemming
voor de lijst het hoogste aantal punten hebben verkregen. Bij
gelijk aantal punten beslist het lot.

Als een der kandidaten mocht bedanken, wordt de kandi~
clatenlijst voltallig gehouden door opschuiving der namen, die
op zijn na'am volgen.

3. Indien het Dagelijks Bestuur van oordeel is, dat het
belang der Unie dringend vo:dert een wijziging in de aldus
samengestelde lijst aan te brengen, wordt de Unieraad onver~
wijld bijeengeroepen. Blijkt deze met twee derde der uitge-
brachte stemmen de menin}l van het Dagelijks Bestuur te
delen, zo worden de plaatselijke Kiesverenigingen in de be-



~inste vijf leden van de vergadering tot aanvulling van de
h]st worden aanbevolen en steIt de groslijst vast.

4. Vervolgens besp~~ekt hij de namen op de groslijst.
voorkomende. en stelt hI) een advies vast. dat aan de betrok~
ken C.~H. Statenfraetie ter overweging wordt aangeboden.

f. van de vergadering van de groep of Statenkringvereni-
ging tot stemming over de kandidatenlijst.

Artikel 28.
1. De seeretaris van het tijdelijk provindaal groeps~

bestuur rieht v66r een door het hoofdbestuur te bepalen datum
het verzoek tot alle plaatselijke en gemeentelijke kiesver~
enigingen in zijn pro'dnde om v6ar de door het hoofdbestuur
bepaalde datum aan zijn adres vertrouwelijke mededeling te
doen van naam. woonplaats en beroep van ten hoogste tien
personen. die zij voor het lidmaatsehap der Provinciale Staten
in aanmerking wensen te brengen. Hij doet in deze brief
mededeling van de bereidheid der aftredende statenleden om
een nieuwe kandidatllur al of niet te aanvaarden.

2. Het provineiaal groepsbestuur plaatst de opgegeven
namen in alfabetisehe volgorde op een lijst. welke onverwijld
wordt toegezonden aan de le~en van kamerkringbestuur
(besturen) en statenkringbesturen.

§ 3. Kandidaatstelling voor de Provinciale Staten
Artikel 26.

1. In de provineiE~n Noord-Brabant, Gelderland. Zuid~
Holland. en Noord~Holland worden de Kamerkringen door de
seeretans der Ume uitgenodigd voor een door het Hoofd~
bestuur te bepalen datum voorzitter en seeretaris, alsmede
~~aat~vervan~er~ af te vaardigen naar een bijeenkomst om een
tJ]delJ)k provmClaa! ~roepsbestuur te eonstitueren en plaats
en uur ener provlllClale vergadering van Kamerkring- en
Statenkringbesturen vast te stellen. Het tijdeIijk provinciaal
Gr?epSbestllur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secre~
tans en .een penningmeester aan en doet hiervan onverwijld
mededehng aan de seeretaris der Unie.

2. In de .provineien. die een Kamerkring vormen. treedt
het Kamerknngbestuur op als provindaal Groepsbestuur.

Artikel 29.

1. De kamerkringbesturen vergaderen met de staten~
kringbesturen voar een door het hoofdbestuur bepaalde
datum ter bespreking van de personen. wier namen door de
kiesverenigingen zijn opgegeven of die door ten minste drie
leden van de vergadering tot aanvulling der lijst worden
aanbevolen. waarna de groslijst wordt vastgesteld, vermel~
dende de namen in alfabetisehe volgorde.

2. De vergadering bepaa1t:
a. het aantal kandidatenlijsten. dat zal worden gevormd.

met dien verstande. dat in een statenkring. waarvan de
aanwezige bestllllrsleden zulks ter vergadering eenstem~
mig verzoeken in elk geval een afzonderlijke Iijst zal
kunnen worden ingediend;

b. indien besloten wordt niet in alle statenkringen .een ge~
lijkluidende Iijst in te dienen. in welke statenkringen een
afzonderlijke lijst en in welke statenkringen een gelijk~,
luidende lijst zal worden ingediend;

c. het aantal kandidaten. dat op iedere lijst zal worden
geplaatst;

Artikel 27.

Het hoofdbestuur bepaalt tijdig de datum:
a. v66r welke het in artikel 26 genoemde provinciaal ,groeps~

bestullr moet zijn gevormd;
b. v6ar welke .door de. kiesverenigingen ten hoogste 10

namen. als hleronder m artikel 28 bepaald. moeten zijn
genoemd:

e. v66r welke het Kamerkringbestuur. resp. de Kamerkring~
besturen met de Statenkringbesturen moeten hebben ver~
gaderd ~er bespreking van de opgegeven namen en ter
vaststellmg van de groslijst;

d. :.66r :ve1ke d~ ~roslijst aan de plaatselijke en gemeente~
hJ_k~klesveremgmgen moet zijn toegezonden;

e. voor ..welke de kiesverenigingen ter besp::eking van de
grosh]st en het aanwijzen van afgevaardigden moeten
hebben vergaderd;



d. hetaantal en de samenstelling der groepen, waarin de
samenstelling cler gemeenschappelijke lijst door ineen~
schuivingvan de afzonderlijke lijsten zal geschiedenen
hoe dit zal plaats vinden;

e. het eventueel advies omtrent de namen, welke naar de
mening der vergadering op de kandidatenlijst behoren te
worden geplaatst.

Artikel 30.
1. De secretaris van het provinciaal groepsbestuur zendt

voor een door het hoofdbestuur te bepalen datum eenexem~
plaar der groslijst aan de kiesverenigingen.

2. Hierbij worden de besturen van de Statenkringen die
een groep vormen, uitgenodigd onverwijld voorzitter en
secretaris, alsmede plaatsvervangers af te vaardigen naar
een bijeenkomst om het tijdelijk groepsbestuur te constitueren
en plaats en uur der groepsvergadering vast te stellen.

3. De uitnodiging bevat een aanwijzing van het kring~
bestuur, dat de samenkomst zal bijeenr<;>epen.

Artikel 31.

De kiesverenigingen vergaderen voor een door het hoofd~
bestuur te bepalen datum ter bespreking van de groslijst en
tot het aanwijzen, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3,
sub IX der Statuten, van haar afgevaardigden naar de ver~
gade:-ing van groep of statenkring, waar de stemmip.g over
de kandidatenlijst zal plaats 'linden.

Artikel 32.

1. De vergaderingen der groep of statenkringverenigin~
gen vinden op eenzelfde, door het hoofdbestuur te bepalen,
datum plaats.

2. Het benodigde materiaal aan kandidatenIijsten, stem~
biljetten en stemlijsten is voor alle vergaderingen van gelijk,
deor het uniebureau te verstrekken model en wordt door de
secretaris van het p:-ovinciaal groepsbestuur tijdig en in vol-
doend aantal aan de betrokken besturen toegezonden.

3. De vergaderingen der groepsverenigingen wijzen in elk
der statenkringen een lid aan, dat belast wordt met het in~
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dienen van de kandidatenlijst en de verbin<iing ervan, alsmede
een plaatsvervanger; hiervan wordt onverwijld mededeling
gedaan aan de secretaris van het tijdelijk provinciaal groeps~
bestuur.

Artike1 33.

1. In de verga~eringen worden d~ kanclidaten, zowel col~
lectief als elk afzonderlijk, besprokeri. Een kandidaat, in de
vergadering aanwezig, moet deze verlaten,. wanneer de be~
spreking van zijn kandidatuur aan de or de 15.

2. Na ~floop van de bespreking wordt over de kandidaten
door de stemgerechtigden gestemd.

3. Stemgerechtigd zijn ten hoogste tien bestuursleden van
elk der statenkringverenigingen tot de groep behore:nde, en
de volgens artike1 3, sub IX der Statuten aangevrezen stem.~
hebbende leden der plaatselijke of gemeentelijke kiesverent~
gingen. .

1. Elk stembiljet moet, om geldig te zijn, niet minder
namen van op de groslijst voorkomende personen bevatten,
dan ingevolge artikel 29, lid 2, sub c, is vastgesteld. Voor de
stemming vestigt de voorzitter er de aandacht op, dat alle
biljetten met een kleiner aantal of met 2 of meer gelijk~
luiclende namen ongeldig zijn.

5. Aan de kandidaat. wiens naam op een stembriefje is
gesteld op de eerste plaats, worden toegekend zoveel punten
als er namen op de kandidatenlijst zullen komen, de tweede
plaats geldt voor een punt minder en zo vervolgens. De
namen, vermeld na die, waara an een punt is toegekend,
worden beschouwd als niet geschreven.

6. Het bestuur telt de pur, ten sam en enzendt het procesc:
verbaal cler stemming onverwijld aan de secretaris van· het
tijde1ijk provinciaal groepsbestuUf.

Artikel 34.

1. Zodra de processen-verbaal van alle groepen zijn in~
gekomen, vergadert het provinciaal groepsbestuur.

2. Het stelt voor elke kandidaat het aantal punten vast,
dat deze voor plaatsing op een bepaalde lijst heeft verkregen
en rangschikt vervolgens op elke lijst dekandidaten naar het
door hen voor de lijst verkregen puntental. . .

i3j



3. Op een kandidatenlijst worden geplaatst tot e
tal, als bedoeld in artikel 29, lid 2, sub c, zi)', die bi)' den atan~

, d I" h h e s em~mlllg vo~: ~,IJst et oogste aantal punten hebben ver-'
k~egen. Bl) gehJk aantal punt en beslist het lot. AIs een der kan-
dldaten mocht bedanke.n, wordt de kandidatenlijst voltalli
gehouden door OpschUlving der namen, die op zijn naa~
volgen. .'

4. Indien het provinciaal groepsbestuur van oordeel is.
~at het belang der Unie d~ingend vordert, een wijziging
III de aldus samengestelde !lJst aan te brengen 'wordt e

d
. k ,en

ve:ga ermg va~ amerkringbestuur (besturen) en staten-
k~mgbesturen blJeengeroepen. Blijkt deze met tweederde der
Ultgebrachte stemmen de mening van het provinciaal groeps-
bestu~r. te dele?, zo ,,":orden. de betrokken plaatselijke kies-
veremgmgen Ultgenodlgd, bmnen een termijn van veertien
dagen schriftelijk haar mening over het wijzigingsvoorstel te
g:ven. Verklaren meer clan een dercle dezer kiesverenigingen
z~~h er tegen, dan wordt het wijzigingsvoorstel geacht te
ZIJn verworpen. .

5 .. De kandidatenlijsten met vermelding der eerst'(olgende
kandldaten als reserven, worden in de C.~H. pers openbaar
gemaakt en aan de kiesverenigingen toegezonden.

6. Indien door kiesverenigingen, op grond van vermeende
onregelmatighei~, bezwaren mochten worden ingebracht
tegen. de geplIbl:ceercle kandidatenlijsten, zo is de beslissing
aan de vergadenng van kamerkring~ en statenkringbestllren.

A. BEPALINGEN VOOR GEMEENTEN MET EEN
(PLAATSELIJKE) KIESVERENIGING

Artikel 37.
1. Het besttiur van de kiesvereniging nodigt de leden uit

voor een bepaalde datum elk ten hoogste drie namen te
noemen van personen, die zij voor het lidmaatschap van de
gemeenteraad in aanmerking willen brengen.

2. Het doet in deze uitnodiging mededeling van de be~
reidheid van de aftredende gemeenteraadsleden om een
nieuwe kandidatuur al of niet te aanvaarden.

3. Het bestuur plaatst de opgegeven namen in alfabetische
volgorde op een groslijst, welke de leden onverwijld wordt
toegezonden.

De ledenvergadering bepaalt:
1. in gemeenten met meer kiesdistricten, of een gelijk~

luidende lijst of afzonderlijke lijsten zullen worden inge-
diend;

2. bet aantal kandidaten, dat op iedere lijst zal worden ge-
plaatst; .

3. indien afzonderlijke lijsten zullen worden ingediend, op
welke wijze deze zuBen worden samengesteld,

Artikel 39.

1. In leen minstens een week na toe zen ding van de gros~
lijst te houden ledenvergadering worden de kandidaten, wier
namen op de groslijst voorkomen, elk afzonderlijk besproken.'

2. Een kandidaat, in de vergadering aanwezig, moet deze
verlaten wan~eer de bespreking van zijn kandidatuur aan de·
orde is. .

3. Na afloop van de bespreking wordt over de kandidaten
door de stemgerechtigden gestemd.

4. Stemgerechtigd zijn de leden van de kiesvereniging ..
5. Elk stembiljet moet, om geIdig te zijn, niet mindeL

namen van op de groslijst voorkomende. personen bevatten.
dan ingevolge art. 38, lid 2, is vastgesteld. Voor de stemming
vestiHt de voorzitter er de aandacht op, dat aIle biljetten
met een kleiner aantal nainen of met 2 of meer gelijkluidende
namen ongeldig zijn.

Artikel 35.

, ,De in artikel 29 bedoelde vergadering is bevoegd voor
een of meer Statenkringen een voor de artikelen 33 en 34
afwijkend stelsel van stemmen toe te staan, mits een voorstel
daartoe als agendapunt op de convocatie voorkomt.

ArtikeI 36.

He~ ~oofdbestuur geeft tijdig aanwijzingen aan de kies~
veremgmgen om de kandidaatstelling ter hand te nemen.



6. Aan de kandidaat, wiens naam op een stembriefje is
gesteld op de eerste plaats, worden toegekend zoveel punten
als er namen op de kandidatenlijst zuBen komen, de tweede
plaats geldt voor een punt minder en zo vervolgens. De
namen,vermeld na die, waaraan een punt is toegekend,
worden beschouwd als niet geschreven.

7. Het bestuur stelt voor elke kandidaat het aantal punten
vast, dat deze voor plaatsing op de lijst heeft verkregen en
rangschikt vervolgens de kandidaten naar het door hen ver~
kregen puntental.

8. Op een kandidatenlijst worden geplaatst, tot een aantal
bedoeld in artikeI 38, zij, die bij de stemming voor de lijst
het hoogste aantal punten hebben verkregen; bij gelijk aantal
punten beslist het lot. Als een der kandidaten mocht be~
clank en, wordt de kandidatenlijst voltallig gehouden door
opschuiving der namen, die op zijn naam volgen.

Het bestuur doet zonodig zorgdragen voor de verbinding
cler lijsten.

Hoofdstuk IV. Het Hoofdbestuur.

Artikel 43.

Het Hoofdbestullf heeft de algemene leiding der Unie:
a. het bevordert de oprichtingvan Plaatse1ijke, Gemeen~

telijke, Statenkring~ en Kamerkringverenigingen:.
b. het is belast met de uitvoering van de beslmten van de

Aigemene Vergadering; . .
c. het voert, zo nodig, onderhandelmgen met derden,
d. het houdt een register bij van de buiter:g.ewone leden,

van de aantallen leden der plaatselijke veremgmgen en van
de samenstelling van het eigen college en van de bestu~en
der Kamerkring-, S~atenkring~, Gemeentelijke en Plaatsehlke
verenigingen; .

e. het beslist in hoger beroep, omtrent de toelatmg tot de
Unie van personen en omtrent de afsnijding van leden te~en
welke door de desbetreffende Plaatselijke of GemeentehJke
Kiesvereniging bezwaren zijn ingebracht; . .

f. het zo::gt voor de samenstelling en de verspreldmg van
propagandalectuur en van een jaarbericht, vermeldendeo.a.
de' samensteBing en de adressen van de colleges en besturen
onder d van dit Artikel genoemd;

g. het publiceert in de Christelijk-Historisc~e pers een
beknopt verslag van elke Hoofdbestuursvergader1l1g;

h. het bevordert. in overleg met de Besturen der. Kame~~
kringverenigingen, het beleggen van streekvergader1l1gen 111
de verschillende provincien, waar Hoofdbestuursl~den en
Unieleden elkaar regelmatig ontmoeten ter besprekmg van
dringende politieke vraagstukken;.. . ..

i. het is bevoegd uit of buiten Zl)n kr1l1g bl)zondere com~
missien of person en uit te nodigen voor een bepaalde taak.

Artikel 40.

De Kiesvereniging is bevoegd een van artikel 39 afwijkend
stelsel van stemmen toe te paSSen.

B. BEPALINGEN VOOR GEMEENTEN MET EEN
GEMEENTELIJKE, NAAST PLAATSELIJKE

KIESVERENIGINGEN

Artikel 41.
Het bestuur van de gemeentelijke kiesvereniging nodigt de

plaatselijke kiesvereniging ult v66r een door dit bestuur te
bepalen datum ten hoogste 20 namen te noemen van perso~
nen, die zij voor het lidmaatschap van de gemeenteraad in
aanmerking willen brengen. Het deelt in deze brief mede, of
de aftredende gemeenteraadsleden al dan niet bereid zijn een
nieuwe kandidatuur te aanvaarden.

Artikel 44.

1. Het Hoofdbestuur, samengesteld en ~er~.ozen: volgens
het bepaalde in Artikel 3, sub X, kiest mt Zl)n midden de
eerste Secretaris, benevens nog zeven leden, welk~ te zamen
met de Voorzitter het Dagelijks Bestuur der Ume vo~men.
Bij deze verkiezing wordt rekeninq gehouden met de els dat
t hoogste drie leden van de Tweede Kamer der Staten~
G~neraal in het Dagelijks Bestuur zitting hebben. Het Dage~
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Artike1 42.

De samenstelling van de in te dienen kandidatenlijst of
kandidatenlijsten vindt plaats overeenkomstig de bepalingen
van het reglement van de gemeentelijke kiesvereniging.



lijks Bestuur kiest uit zijn' midden de Vice~ Voorzitter, de
P~nningmeester, de tweede Secretaris en de tweede Penning~
meester. Het Dagelijks Bestuur is belast met de voorbereiding
en de uitvoering der besluiten van het Hoofdbestuur.

2. ' Elk jaar. op de Ie april, treden. volgens rooster, 9
led en van het Hoofdbestuur af. van welke 3 gekozen door de
Algemene Vergadering en 6 gekozen door de Kamerkring~
verenigingen. Tegelijk met het Lid van het Hoofdbestuur.
treedt ook zijn plaatsvervanger af. Leden van het DagelijkS
Bestuur, aftredend als lid van het Hoofdbestuur, treden
mede af als Voorzitter, eerste Secretaris, of lid van het
Dagelijks Bestuur. De afgetredenen in elk der genoemde
functies, zijn herkiesbaar. tenzij zij reeds zes jaar onafgebro~
ken zitting hebben. Dan kunnen zij eerst een volgend jaar
door de Algemene Vergadering of Kamerkringvereniging
worden gekozen. Deze beperking geldt niet voor de Voor~
zitter, de Vice~ Voorzitter. de eerste Secretaris, de tweede
Secretaris, de eerste Penningmeester en de tweede Penning~
meester.

3. De leden ontvangen uit de kas der Unie vergoeding
van de werkelijk door hen gemaakte kosten voor het bijwonen
der vergaderingen van het Hoofdbestuur of voor het ver~
vullen van bijzondere zendingen, hun opgedragendoor het
Hoofdbestuur of door de Voorzitter der Unie.

Artikel 45.

De Voorzitter of de Vice~Voorzitter heeft de leiding van
de vergaderingen van het Hoofdbestuur en van de Algemene
Vergaderingen.

Artikel 46.

1. De eerste Secretaris bewaart het archief der Unie:
hij houdt het notulenboek van Hoofdbestuur en Unieraad:
hij is belast met de leiding van het partijbureau; hij voert in
overleg met de Voorzitter de correspondentie; hij houdt aan~
tekening van de inkomende en uitgaande brieven en houdt
van deze laatste eensluidend of verkort afschrift: hij draagt
zorg. bij verkiezing voor de Tweede Kamer, voor het do en
der mededeling, bedoeld in het laatste lid van Artikel 23.

2. De tweede Secretaris staat hem desverlangd in zijn

werkzaamheden bij. vervangt hem bij ontstentenis en is meer
in het bijzonder belast met het organisatorisch werk.

Artikd 47.
1. De eerste Penningmeestcr ontvangt van de Plaatselijke

Kiesvereniging geregeld het dcd harer contribuW~n, genoemd
in het tweede lid van Artikd 7; hij ontvangt verder alle
aan de Unie toekomende gelden en doet daarvan de ver~
eiste betalingen; hij beheert cen afzonderlijk in te rich ten
fonds voor dekosten der Ycrkiezingen voor de Tweede
Kamer; hij doet jaarlijks, vaar 1 ap:.il, a.an het Hoofdbestuur
rekening en verantwoording yan zlJn beheer over het afge~
lopen jaar.

2. De tweede Penningmeester staat hem desverlan~d in
zijn werkzaamheden bij en ver\'angt hem bij ontstenteni1\;

Artikcl 48.

1. Te 's~Gravenhage is gevestigd het Inlichtingen~ en
Propagandabureau der Unie; het staat onder leiding van het
Hoofdbestuur. Het is belast met het verzamelen en verstrek~
ken van gegevens. welke van belang zijn voor de Christelijk~
Historische Staatkunde.

2. Het neemt de zorg op zich voor de samenstelling ~r:
verspreiding van lectuur, de Christelijk~Historische Staat~
kunde betreffende.

Artikc1 49.

Personen, bedoeld in Artikc1 3, sub IV, kunnen door het
Kamerkringbestuur belast worden met een C~rrespondent~
schap der Unie. Het Kamcrkringbestuur doet hlcrvan mede~
deling aan het Hoofdbestuur. Correspondenten dragen zorg
voor de propaganda der Unie in hun stad. ,dorp of buurt~
schap.

Artikc! 50.
1. De Unieraad bestaat uit:

a. de leden van het Hoofdbestuur;
b. twee leden, gekozen door elk der 18 Kamerkringver~
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enigingen, met dien verstande, dat slechts een dezer twee
leden lid mag zijn van het bestuur van de betrokken
Kamerkringvereniging;

c. twee leden, aangewezen door de Centrale van Christe~
lijk~Historische Vrouwen;

d. twee leden, aangewezen door de Federatie van Christe~
lijk-Historische Jongerengroepen.

2. De adviserende led en van het Hoofdbestuur zijn tevens
adviserende leden van de Unieraad; de secretaris van het
Hoofdbestuur is tevens secretaris van de Unieraad.

3. De Voorzitter en de Vice~ V oorzitter van de Unieraad
wordengekozen uit en door de leden van deze Raad. Het
voorzitter~ en het vice~voorzitterschap van de Unieraad is
echter onverenigbaar met dat van het Hoofdbestuur.

4. De leden van de Unieraad treden, voor zover zij geen
Hoofdbestuurslid zijn, elke vier jaar af. Zij zijn terstond
herkiesbaar.

5. De Kamerkringverenigingen, de Centrale van Christe~
lijk~Historische Vrouwen en de Federatie van Christelijk~
Historische Jongerengroepen drag en tevens wrg voor aanwij-
zing van plaatsvervangende ledeh van de Unieraad.

Artikel 52.

De leden ontvangendesgewenst op basis va~ het twee~e~
klas~tarief derSpoorwegen uit de kas der UllIe vergoedmg
van de werkelijk door hen gemaakte kosten voor het bijwonen
cler vergaderingen van de Unieraad.

Hoofdstuk VI. De Algemene Vergadering.

Artikel 53.
1. Alle leden der Unie hebben toegang .tot de Algemene

Vergadering en kunnen aan de beraadslagm~en dee1nemen.
Stemrecht hebben alIeen de leden van de UllIeraad, de vol~
gens Artike1 3, sub I.X stem~e?bende leden der Gemeen~e~
lijke of Plaatselijke Klesverenlgmgen .en de leden der Staten~
Generaal. voor zover zij niet reeds Ult anderen hoofde stem~
gerechtigd zijn. .

2. Het Dagelijks Bestuur cler Unie vor~t het bureau van
de Algemene Vergadering. Ter vergadenng kunn~? geen
punten worden behandeld, die niet op de agenda zlJn ver~
meld tenzij er spoedeisende zaken zlJn en twee derde cler
aaU"\~ezige stemhebbende leden de onmiddellijke behandeling
daarvan goedkeurt.

3. Aan aIle Kiesverenigingen en in een daart~e. door het
Hoofdbestuur aan te wijzen Dagblad wordt ttJdlg .mede~
deling gedaan van de datum der Algemene Vergadenng en
van de datum waarop uiterlijk voorstellen kunnen worden
ingediend. ter vermelding op de agenda.

4. Elk voorste1, dat op de Algemene Vergadering ter tafd
wordt gebracht. is eventueel voorzien van een korte toe~
lichting en van een praeadvies van het Hoofdbestuur.

Aan de Unieraad wordt opgedragen:
1e. de voorbereiding van aIle zaken, welke ter AIgemene

Vergadering worden behandeld;
2e. het beslissen omtrent voorstellen van het Hoofdbestuur

en van de Kiesverenigingen, '.velke door de Algemene
Vergadering aan hem ter afdoening zijn toegezonden;

3e. de bespreking van de politieke toestand en het uit-
brengen van advies inzake het bepalen van de politieke
gedragslijn aan organen der Unie;

4e. de beslissing in gevallen, dat leden of organisaties der
Unie hezwaren inhrengen tegen hesluiten of handelingen
van het Hoofdbestuur;

5e. de verkiezing van de Voorzitter der Unie uit de leden
. of adviserende leden van het Hoofdbestuur.

Artikel 54.
Elk jaar. in de loop der eerste zes maanden. heeft een

Algemene Vergadering der Unie plaats.

Artike1 55.

1. Het Hoofdbestuur roept een btiitengewone Algemene
Vergadering samen wanneer het dit nodig acht,of wanncer
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daartoe schriftelijk het verzoek wordt 9 d d
meentelijke Kiesverenigingen 3 St t k ~ aan oor 4: Ge-2 K k . ,a en nngvereniging f

amer nngverenigingen .. In zodanig h" en 0
vermeld de punten, welker bespreking ~ nt~n moeten zijn
welker behandeling __ op die verg d' 0 d e voorstellen.a ermg wor t verlangd.

Artikel 56.

fan de AIgem~ne Vergadering is opgedragen:

van' ded;o~~~~~:k~:~r:~~li1: X~;itt:i~.toestand en het bepalen
2. de vaststelling of wijzigin 'h P

ginselen en de Statu ten der U .9 van etd r~gram van Be-kI . . me en van e Ultsprake
anngen of bepalingen van IT k' n, ver-

karakter waartoe de Un' po I Ie .dsoclaal of organiserend
van haa; Statuten mocht 1~~S~~it~~~n van haar Program of

3. de verkiezing van 9 I d . hdoeld in Artikel 3. sub X; e en van et Hoofdbestuur, be-

4. de beslissing. op voorstel van het H fdbtrent de afs "d' 00 estuur om-

;l~~~~ed:;J~:;~;"~ad:b~g~~:~r:~~~~ib~la~:e~a~t~~nl,:~
ve;~nigi:;.e~Ii:s/:gd~~~r~~~ ~~n~:~~:r~:~~~ld~ van een kies-

Artikel 57.
1. De kosten der 'Algeme V d'door de Kas der Unie. ne erga ermg worden gedragen

Kc?s' de~Un~~k:er~~ees;~:~~~~~~s;:~r~en ~es~frlangd uit de
en tweede klasse per tramweg of stoc::e~ e asse ~::r spoor
vaardigde, vanzijn woonplaats naar dOeot,Ivo~r edenafge-
gadering. p aa s er ver-

3. De verblijfkosten ziJ'n kvereniging. . . voor re ening der zendende

Hoofdstuk VlI. Slotbepalingen.

Artikel 58.

1. Indien de Unie in haa Al Vbesluiten op grond ~an h r pgemene ergadering. mochtaar rogram van BeginseIen, tot

het vaststellen van verklaringen van politiek of sociaal
karakter. als bedoe1d in Artikel 56, sub 2. zo vertrouwt zij
van de leden der Unie, die geroepen worden in de verschil-
lende openbare colleges mede te werken aan het tot stand
komen van wettelijke maatregelen. dat zij zich daarbij naar
bedoelde uitspraken of verklaringen zullen richten, tenzij
afwijking daarvan hun op deugdelijk aan te wijzen gronden
noodzakelijk voorkomt.

Artikel 59.
1. Indien in bepaalde gemeenten de plaatselijke toestanden

daartoe dringen. kan het Hoofdbestuur regelingen. afwijkend
van het bepaalde in Artikel 3 en Artike1 7 dezer Statu ten.

goedkeuren.
2. In Gemeenten, Statenkringen of Kamerkringen. waa.r

niettegenstaande aangewende ernstige pogingen. de in deze
Statuten voorgeschreven organisatie nog nietgehee1 tot stand
konkomen. of wel. in naam bestaande, werke100s blijEt,
worden door het Hoofdbestuur de nodige maatrege1en ge-
nomen tot tijdelijke voorziening.

3. Zodanige voorziening kan daarin bestaan, dat aan een
ander bestaand bestuurs-college of aan een bijzondere com-
missie wordt opgedragen tijdelijk de funetie der ontbrekende
o~ werke100s blijvende organisatie te vervullen.

4. De vqorzieningen krachtens dit artikel getroHen,
blijven in stand en de krachtens haar verrichte handelingen
blijven rechtsgeldig. tot dat de pogingen tot vorming of herstel
der organisatie. volgens deze Statuten, zijn geslaagd.


