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PARTIJENHoofdstuk I Algemene bepalingen

Artikel 1

De ChI'istelijk-~-iistorische Unie, verdeI' te noemen: de Unie-, "Flordt
gevormd door de plaatselijke kiesverenigingen, die als grondslag
VGD. samenstelling aanvai1rden het program van beginselen, voor het
eerst vastgesteld in de vergadering van afgevaardiga8n, gehouden
te lunsterdamop 9 juli 1908 en lDatstelijk herzien in de .f...lgemene
Ver8ac1ering van 23 mei 19'1&"_ l.j~V:l.t \Cjt"L

Artikel 2
Do Unie stelt zich ten doel:
a. de kennis van de Christelijk Historische beginselen en gedachten

te verbreiden en de ontc-riJ::kelinc; ,'::'1 toepassing da2.rvan n2.ar de
eisen des tijds te bevorderen;

b. de samenitilerking van de bi,j h::12TE'angcsloten kicsverenit'ingen te
bDvorderen en te versterken;

c. de verkiezing te bevordercn in de vertep;sm7oordigende lichamen
van personen, die lid zijn v,in de Unie.

De Unie is s8~engesteld als voIgt:
I. In eon pl.satselijke kiesvereniging verenigon zich dcgenen, die
het program van beginselen van deUnie aanvi",c,:rden en vroonachtig zijn
in een l:semeente of een bepaald deel van een gemeente, 8.1 dan niet
een kieskring in de zin van artikel E 1 van de Kieswet vormend.

II. Indien in cen gemeente slechtseen plaatselijke kiesvereniging
bestaat i,s dcze tevens gemeentelijke kiesvereniging. In geval in een
gemeente tVlee of meer pleatselijke kiesverenigingen bcstaan, verbin-
den doze zich tot een gemeentelijke kiesvereniging, waarvoor een af-
zonderlijk reglement wordt vastg"~steld.

III. Indien voor een bovengemeentelijk orgaan eon vertegenwoordigend
licha2rl1 moet vvordo'_Jverkozeri, verenigen de daarbi~i b,strokl;:en plaatse-
lijke en gemeentelijke kiesverenigingen zich in een bovengemeente-
lijkevereniging. Op een zodanige bovengemeontelijke ver~niging zijn
alL~ bepalil1.gen in deze statuten inzak:e de st'-,tonkringvcreniging zoveel
mogelijk van overeenkomstige toepassing.
IV. De plaE:ttselijke kiesverenigingen binnen ,.;U;:e l:::ic,skrine; voor de
ve:rki,~zing van ledon van Provinciale3taten vormon tezaIl1en seIl ,staten-
kringvereniging.
Indien binnen een statenkring slechts een plQQtselijkc of 0&n gemeen-
telijkc kiesve:rcmiging b8staat is deze tovens de st2tenl~:cingvereniging.
V. De plpatselijke kiesvereni:in:en binnen elks kicskring vaar de ver_
kiezing van laden van de 'T"li'J8edcK"'.ill8rvormen teze.L1en oen kamerkring-
v,:::reniging.
Indien binnen een kamerkring slechts OeD plaatselijko of oen gemeente-
lijke kiesvereniging bestaat is dez,::: tevens de knmerkringvereniging.

VI. In verb and met de verkiezing van loden van de Tweedo K2~er kunnen
bovendien kamc::,l:ringen in het geval, bedocld in '?rtikcl 18 sub 4 wor-
den verenigd tot groepen. De pl~atselijke kio~veronigingen in een
groep vormon dan een groepsvereniging.

VII. Alle pl~atselijke kiesverenigingen tGz~en vormen de Unie.



VIII. Zij, die liiTo6nachti€f'zijiiiii een gemcente VT8.[1.T geen kies-
verenicing bcstaat, of in hot bui tenland, kmmon op hun verzoek
door hel:; Bostuur als bui tengovio,?n lid van de Ul~ie r:orde~ inge- .
schreven. Zij botalen 3Hn de Unle een door de ~'.LlgerD.enG\terg8.d,~rlng
vast te stellen contributie.

~lke plaatselijke kicsvereniging ip gerechtigd een ofmesr afgevaar-
digden met stemrecht en hUl1 ple.atsverv9..c'1gcrs aen be VJijzen voor de
st;immingc.:n in de vergaderingen van bO"l"Iengemecnt2lijke verenigingen~
statenlcrinsverenigingen, k::.merkiiril2VerGnis'in;":'.:cil, .roepsverenigingen
en de .:~lgemene Vergadering van de Unie.
Deze ae.nwij zinG geschiedt n:3.ar ve:chouding van het ?J'.ntal loden van
de plaatselijko kiesvereniging en wel 21s volgt: '
bij ,::;en'~antEll lcdcn VD.11 minder dan 2/j, ecn afgev2'J.rc1igde
bij een 2.0.nt']1 ve-n 21 tot 50, t11iree afgevaardigden
bij een ;co.nte.l van 51 tot 100, drie II

bij een D.9.l1tal varl101 tot 150, vier n

hij een ,'":'.ant,':'lvan 151 tot 200, vijf 11

en zo verder tot en met elk vijftigtal een afgevaardigde moer en met
dien verstande, dat een ptsrsoon·ten hoogste vier stemmen m.ag Ul'S-
breng-on •. l.c;enafgevaal'disde kan, mits dn.E:.rtoe schriftelijk gemachtigd.
oak voor andere afgevaardigden van pl~atselijke kiesverenigingen uit
dezelfde kaillerkrin~ stelM1en) zulks met de bepartinG in het vorig lid
bedoeld.

Artikel 5
1. In de vEorgaderingen van alle organen del' Unie ,.:min alle 2cndere
vergaderingen binnen het verbandvwl de Dnie spreken en stenwlen de
leden naar eigen overtuiging. .

2. Over personen wordt schriftelijk, over zaken wordt mondeling of
schriftelijk gestemd.
Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van de uitgebrachte
geldige stcmmen genomen, terwijl bij staken van stemmen hot betref-
fende voorstel geacht wordt te zijn vervilorpen, tenzij bij bijzonder
reglement anders is bepaald.
Bij stemmingen' over pcrsonen 2i jn de.)orste tv-JOestemmingen vri j >

Is een derde stemming noodzakelijk, omc1at niemand de meerderheid van
de uitgebl'achte stemmen op zich verenigd heeft, dan kan slechts ge-
kozen worden tussen de twee porsonen, die bij de tweede vrije stem-
ming de meeste stemmen op zich verenigd hobben.' Hobbon eVC1T1;ielper-,
sonen bij deze tweede vrije stemming een gelijk aantal stenunen op
zj_ch verenigd, met hot gevolg dat ni at vastste,2.t v1ie van h01:1tot de
in de vorigs zinsnede bedos'lde twee p'2rsonen mosten ~'orden gerekend;
dan vindt tussen doze personen een tussensterrwing pls.ats.
,st?i;:on bij doze tussenstemming of bij de derde stemming de stemmen,
danbeslist het lot. .

3. Periodiek eJtredende leden van bcsturen en kOT:ilJ.issies zijn, indien
zij een nict onderbroken periodev':'Il twaalf jaa 2i ttintj hehben gehad
l1ii)t hc;rkiesbFlar, vo:orzover bij bijzonder re2:"lG~~lel1t,j",arvcm niet is
8.fgeweken.
e1 klJllnen ze ec:.n jaar n::l hun af~reden opniCu1ii[ worden f:;ekozen.

Li-. Op e1ke 5 bestuursleden of een gc.;deel i?e dae.rvan is slechts een
1·~ l' 1 '-5' n ,10 ver~leSJ~ar van b Jaar 01 dsarooven.
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Hoofdstuk II Van de kiesverenigingen, de stq~_=bll,gyereni5~ngen en
de kamerkringverenigingenen besturen daa~

Artikel 6
1. De plaatselijke en gemeentelijke kiesverenigingen, de.boven-
gemcentelijke vereniging, de statenkring- en kamerkringverenigingen
kiezen alle haar eigen bsstuur en stellen haar eigen huishoudelijk
reglemont vast met inachtneming van de bepalingen vD:':'-"dezestatuten.
Doze reglementen zijn ontworpen aan de goedkeuring Vffil het Bestuur.
2. Voor de in hot eerste lid van dit artikel bedoelde reglcmenten
worden door het Bestuur modellen vastgelegd.
3. In de vergaderingen van de kam-,'rkring- en de statenl-eringvereni-
gingen zijn stemgerechtigd de gekozen leden van de besturen Vfu~ die
verenigingen en de afgevpardigden van de plaatselijke kiesvereni-
gingen, als bedoeld in artikel 4.

Artikel 7
1. De plaatselijke kiesverenigingen bepalen zelf de kontributies van
de leden en doen voor het innen daarv8n zorgdrageno
2. De financiele verhouding tussen plaatselijke kiesverenigingen en
de gemeentelijko kiesverenigingen wordt geregeld bij hot voor de
gemeentelijke kiesvereniging vast te stellen afzonderlijk reglcment
als bedoeld in artikel 3. sub 110
3. De plaatselijke kiesvereniging betalen jaarlijks in de maand
maart tenminste voor elk lid van de kiesvereniging de door de Alge-
mene- Vergaderin.g van de Unie, de kamerkringvereniging en de staten-
kringvereniging vastgestelde bijdrage. Voor echtparen is anderhalf
maal de vastgestelde bijdrage verschuldigd. Voor leden van de Christe-
lijk Historische Jongeren Organisatie, die teyens lid zijn V&'''l een
plaatselijke kiesvereniging, is de helft van de vastgestelde bij-
drage verschuldigd.
4. Bij niet tijdig betalen van de in dit artikel onder 3 vermelde
bedragen zal door de afgevaardigden van de betreffende plaatselijke
kiesverenigingen geen stemrecht kunnen worden uitgeoefend zolang niet
het verschuldigde is voldaan, tenzij op een deugdelijk gemotiveerd
verzoek om uitstel van betaling door het betrokken bestuur gunstig is
beschikt.

Artikel 8
De plaatselijke kissvereni~ingen hebben onder meer tot taak:
a. de kennis van de Christelijk-Historische beginselen en gedachten

te helpen verbreiden en de ontwikkeling en de toepassing daarvan
naar de eisen des tijdste helpen bevorderen;

b. het deelnemen aan de arbeid van de Unie en van de statenkring-
voreniging, de kamerkringvereniging, de groepsvereniging en even-
tueel van de gemeentelijke kiesvereniging, waarvan zij doel uit-
l11a-~enen het stimuleren van hot vIerk onder de ·Christelijk-Histo-
rische jongeren; .

c. het stellen van voorlopige kandidaten voor de verkiezingen VaIl de
leden van de Tweede Kamer en van de ProvincIale Staten en van de
Gemcenteraad, het proclameren van de definitieve kandidaten en het
naar vermogen bevorderen van hun verkiezing.



Artikel 9
1. De besturen van de plaatselijke kiesverenigingen doen aan het
Bestuur en aan de besturen van de gemeentelijke kiesvereniging,
van de statenlcringvereniging en vande kamerkringvereniging, waar-
toe zij behoren, terstond opgaaf toekomen ve~ wijzigingerr in hun
samenstelling. Voorts doen zij regelmatig (met een minimum van een-
maal pSI' drie me.anden) aan het Bestuuropgaaf van wijzigingen in
hun ledenbestand, onder vermelding van ne,am en adres (bij v,.:;rhui-
zing zQlJel oud als nieuw) van de desbetreffende leden.
2. De besturen van de plaatselijke kiesverenir;ingen doen ieder jaar
in de loop van de maand januari aan het bestuur van de gemccntelijke
kiesvereniging, linartoe zij behoren, mededeling van het aantal le-
don van hun kiesvereniging op 1 januari van dat jaar.
3. De plaatselijke kic;sverenigingen benoemen de afgev~ardigdon illet
stemrecht en hun plaatsvervangers voor de vcrgaderingen van de ge-
moentelijke kiesverenigingj de statenkringvereniging, de kamerkring-
vereniging en de groepsvereniging \,raartoezij behoren en voor do
Algemene Vcrgadering van de Vnie.

De gemeentelijke kiesverenigin~en hebben tot taak:
a. voorzover zij tevens de plaatselijke kiesvereniging zijn het ver-

vullen van de taken, in de artikelen 8 en 9 voor de plaatselijke
kicsvorenigingen gesteld;

b. het stollen van kandidaten voor het lidmaatschap van de gemeente-
raad - voorzover zij uit moor plaatselijke kiesverenigingen besta~n
met inachtnGming vanhcot in artikel 3, sub II vermelde reglement -
het proklameren van die kandidaten, het naar vermogen bcvorderen
v~~ hlli~verkiczing en het verzorgen van de indiening van de kandi~
datenlijsten bij de gemeenteraadsverkiezingen. .

Artikel 11

De bcsturen v~n de gemeentelijke kicsverenigingen doen aan het Bestuur
en aan de besturen van de statenkringverenigingen en van de kamerkring-
verenigingon, waartoe zij behoren, terstond opgaaf toekomen van V'Jijzi-
gingen in hun samenstelling.

Artikel 12
De statenkringvereniGingen hebben tot taak:
a. het mogelijke to doon tot het vormen en vGrsterk~n van kiesvereni-

gingen binnen de statenkring en het bevorderen van de samenwerking
van de kiesverenigingen binnen die kring;

b. het bespreken van de voorlopige kandidaten voor de verki.cozing V::l.!l
leden van provinciale staten, het proklamercn van de definitieve
kandidaten ovcreenkomstig het bepaalde in hoofdstllicIII van deze
statuten gGsteld, het zoveel mogelijk bevorderen van hun verkie-
zing, het verzorgen van de indiening van de kandidatenlijsten voor
de verkiezing VEU1.leden van Provinciale ~;taten bij het hoofostem-
bureau in de hoofdplaats van de statenkrin~ ellhet doen vcill~hrif-
telijke mededeling aan hot centraal stem.bur'.:,auin de hoofdplaats
van de provincie omtrent de eventuele verbinding van de ingeleverde
kandidatenlijst met andere lijsten tot een groep.



De besturen van de statenkringverenigingen doen aan het Bestuur
en aan het bestuur van de kamerkringvereniging, waartoe zij be-
horen, terstond opgaaf toekomen van wijzigingen in hun s~lenst2l-
ling.

De kamerkringverenigingen hebbentot taak:
a. het deelnemen ae.n de arbeid van de Unie, zowel door het orga-

niseren van bijoe~1omsten ter bespreking van staatkllildige vraag~
stukken, a1,s door h(~·tbevorderen van de samenwcrking van staten-
kringverenigingen en l·desverenigingel1 binnen de kamerkring;

b. het beslissen, behoudens beroep op hct Bestuur, over toelating
tot eon kiesvereniging en omtrent afsnijding van leden, Vlaa.r-
tegen door de betreffende kiesvereniging bezwaren zijn inge-
bracht;

c. de verkiezing van de op grond van artikel 51c aal1 te wijzen leden
en plaatsverv8ngende leden van de Unieraad;:

d. hot bespreken van de voorlopige kandidatel1 voor de verkiezing van
leden van de Tweede Kamer, het proklameren van de definitieve kan-
didaton overeenkomstig hot bepaalde in Hoofdstuk III gesteld,
het zoveel mogelijk bevorderen van hUll verkiezing, het verzorgen
van de indid1ing van de kandidatenlijsten voor de verkiezing van
de leden van de Tweede Ka.mer bij het Hoofdstembur'2au in de hoofd-
plaats van de kamerkring en het doen van de mededeling, vJie nls
gemachtigde en wie als diens plaatsvervanger tot het verbinden
van de lijst met andere lijsten van de Unie tot een groep zijn
2,angevvezen.

Artikel 15
1. De besturen van de kpmerkringverenigingen doen nan het Bestuur
terstond opgaaf toekomen van wijzigingen in hun samenstelling.
2. Voorts doen deze be,sturen terstond mededeling aan het Bestuur
van elke oprichting en/of ontbinding Val1 een plaatselijko of ge-
meentelijke kiesvereniging.

Hoofdstuk III De vaststelling van de kandidatenli,lstcm
Par. I Kandidaatstelling- voor de Tweede Kamer

artikel 16
1. Voor elke kandidaatstelling voor de TV,reedeKEnner heeft elke
kiesvereniging het recht ten hoogste drie namen to noemon voor
de groslijst ven kandidaten voor de Tweede Kamer.
2. In verband hiermode richt hot Bestuur voor 1 augustus van het
jaar, voorafgaande aan dat, waarin de-leden van de Tweede Kamer
periodiek aftroden, tot aIle plp8tselijke en gemeentelijke kies-
verenigingen hct schriftelijk verzoek voor 16 september van dat
jaar aan de secretaris van de Unie vertrouiiJelijk opgave te doen
van ten hoogste drie personen - geen led,';11va.YJ.de Tweede Kamer -
die zij voor hot lidmaatschap van de Tvreede Kamer ilJ.aanmerking
wensen te brengen. Bij deze opgave moeten worden vermeld adres,
beroep en zo mogelijk geboortejaar en nevenfunkties Villlde daar-
in vormelde personen, alsmede de gronden, we.aI:,Q:pdeze geschiJct
worden geacht voor het lidmaatschap van de Twoede Kamer. Bij de
vcrmelding van di.e grondendient onder m,:'eraandacht te vilorden
besteed aan de politieke en maatschappelijkeontwikkeling van de
opgegeven personen.



3. Terstond na ontvangst van de hierboven sub 2 bedoelde opgave
Vlli~de kiesverenigingen bericht de secretaris van de Unie vertrou-
welijk aan ieder van de daarin vermelde personen, dat zij voor het
lidmaatschap van de Tweede Kamer in aaTh~erking zijn gebracht. Hij
verzoel{thun d8.arbij hem zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval
binnen tien dagen, mede te delen of zij een eventuele kandidaat-
stelling zullen aanvaarden.
In goval binnen de'voornoemdeterflijn geen bericht mocht ,jVOrdeIl
ontvangen, \7ordt aangenomen, dat de betreffende persoon zich niet
voor eenkandidatuur beschikbaar stelt.
4. Het Bestuur stelt een voorlopige alfabetische groslijst SlliTIen
van k2ndidaten voor het lidmaatschapvan de Tweede Kahler met korte
toelichting.
Doze groslijst bevat:
a. de namen van deaftredende Christelijk-Historische leden V8D do

Tweede Kamer, voor zover deze boroid zijn een nieuwo kandidatuur
to aanv8.arden;

b. de namon van de Christelijk-Historische bewindslieden on ouc1\
bewindslicden, voor zover deze bereid zijn een kandidatuur te
aanv2,arden;

c. de nallon van de personen - geen lid van de Tweede Kamer - die
door de kiosverenigingen voor het lidmaatschap van de Kamer in
aanlllcrking zijn gebracht en die schriftelijk hebben medegedeeld
in een eventuele kandidaatstelling te bewilligen.

Bij elke no-am worden adres, geboortejaar en beroep en eventuele
nevenfunktios van de kandidaat vermeld. Voorts worden bij do aftre-
dende leden van de Tweede Kamer vermeld hun specialisatie in de
Kamerfractie en bij de sub b bedoelde kandidaten een korte samen-
vatting van de gronden, waarop zij door de kiesverenigingen voor
het lidmaatschap van de Kamer in aanmerking zijn gebracht.
4. V66r 16 oktobcr ven het jaar voorafgaande aan dat van de ver-
kiezing, zendt hot Bestuur de alfabetische groslijst van kandi-
daten vertrouwelijk aan de leden van de Unieraad.

Artikel 17
1. Door con kamerkringvereniging of door meer kamerkringvereni-
gingen tezamen kan affilde Unieraad een gemotiveerd verzoek wordGn
gericht tot het Dogen indicnen van een afzonderlijke k2~didaten-
lijst.
2. Over hot verzoek, in het vorige lid van dit artikel bedoeld,
vvordt slochts beslist ,iila:nneer bet v66r 1 oktober van het jaar, aan
dat van do v\"rkiozing voorafgaande, bij de secretaris van de
Unieraad ZQl zijn ingediend.

1. De Uniora,9.dvorgadert ui terlijk in de tweede helft van de
maEmd oktober voor een verkiezingsjaar ter vaststelling van de
voorlopige alf~b2tische groslijst.
2. De voorlopige alfabctische groslijst wordt ter vQrgadering
affilgevuldmet de na~en en de overige in artikel 16, lid 4 be-
doelde gegcvens vr-m de personen, ten a8Dzien van wie tenminste
vijf stemhebbende luden van de Unieraad onder ~Grmelding van de
in artikel 16, lid 2, bedoelde gegevens en gronden, verklaren
dat zij hen voor het lidmaatschap Vffilde Kame~ ~n aamuerking
wensen te brengen.



128 namen van dcze personen worden evenweT weer 'Tan de groslij st
- gc;schrapt in geval zij niet binn'3n Z8ven cagen na cen desbet.rc,f·-
fend schrifteli,jk verzoek vari Ge secJ::'etaris ven de Unie ae.n dCZG
schriftelijk zullen habben bericht in een eventuele kandidatuur
to b8\7illigen 0

4, De Ur.i2:,aad bepaalt vervolgens met inachtneming van de bes:i.s-
sing badoeld in het derde l~d:
a, he-c aa:Cltal kr:mdidatenlijsten, dat in hat gehele l31:::.dzal -,7orcic:l

- .,. c::1d;

bo indian besloten wordt veI'schillende lijsten in te Qi6uen ? in
welke kumerkring( en) een c.~fzonderlijke lij st en in v-velke ko.mcr-
kringen golijkluidende lij3ten zullen worden ingediend;

c. hot aantal kandidaten, oat oj:) ir3dere lijst 7,a1 worden geplC'citst;

d. indien besloten wordt mot een gelijzluidende koplijst in h~t ge-
hel e l2.nd en met staartlij sten in de achttie::J. ko.merkringen 1.11 t
te komen, het aa2.1tal namen, :5.2.t op de koplijst en het:; aantal, dat
op elke staartlijst zal ~orden geplaatst;

eo het E1Bntal en de s8.menstel:j.ng van de groepf3:'J.) \i-vaarin de ,stemming
" 1""' / \ 1 ' -'- ";lover Qf3 lJs~~en) za p~aa~s Vlnuen.

50 In.d=-f3nbesloten lTJordt niet in al1e kamerkringen geli,jkluidenc1G
lij sten in te dienen, 70'rmor~ de kE'Jne:r:kringon? vmarin ,:;8n gelijk·-
1uidendf3 lij st zal ITvordeningedienc1, zoveel mogelijk een groep"

60 De Unieraad vergadert opnie~w in de eerste helft villl de Dalild
januo.ri van het jaar der verkiezing ter bespreking van de vElstge--
stelde alfabetische groslijst< De Unieraad stelt zo hij dit nodig
oordeelt een advios op VOOI'de samenstelling van de kanclidaten-
lijst(en)~ .

Art.tk.§'l 19
10 De secretaris der Unie zendt v66r 20 januari van het jaar der
verkiezing a~n aIle plaatselijke en gemef3ntelijke kiesve~enigingen
enaan aIle kamerkringveI'onigingon e8n exemple.ar van de groslij st
met eonexemplaar V8.J."1.het door of vamvege de Unieraad opgcstelde
advic:s voor de sC'c.'1lenstelling van de kCL"ldida-::;enlijst (en) zo di t i,s
opgesteld.
20 Dnarbij v-vordt mCQudeling geda::m van de besl ui ton van do Unie:L'aad;
als bedoeld in artikel 12>, sub ~- en worden tovens de bestl..u'sn 'Tan de
kamerkringen dio een grosp "Iormen) l~itgenodigd de c1agelijlcss bestu-·
ren af te vaardigen naar een bijee:c_komst om hi::;+;ti,-jdelijk~ groeps--
bl3stuur te con,sti tuoren en plclcl-!-;Sen 'llUr V811de groepslJ\3:::ge.dering
vast te stellon, De ui tllocJirrij'w b,"lvat tevens de annrn j zing 1:'21:', het
k2.m.crkringbestuur, dat de bij eenk:JGst van de QD.gelijkse besturon dor
k2.ffiGrkringen zo..l ui troepc:TL
Het tijdelijke groepsbestuur 'iJij s";~ ui t zijn !.llidden 0211 voorzi t'i:;(-3T)
'-'0'1 "''('c·'-c't"'rl' s e~l 8'=>1]nPlll1·j -n(l''-'''iC>C'""tec

-"."'11 en doct daerv21c. onvcr\;\.Ti,ild">0./ ..L_ ,,-/,_. ~_. \..; (.. ~ .•• '-' ..•. ..t"' ......• ~ ...L..L"':'O .•.lo'-J''''''''-' J4 t............ ~ J

modedoling (l'1n d.e secI'c:'taris de~-:'Urj_l?,.
30 Hot bcstUl.1.r \[OTJ.. cc,n ka:r:Ilerk:ci~:..g,di(3 :i_l1g8volge besh:it 'Tall. ,::'0
Uni8raad~ 2ls b,,;do81d in C3.rtil-::el16 J sub 4, cen aXzondcI'lijko lijst
zal indienen, bep',2.1 t eV2Ilzr:,plC1.,,.,,tsei1 uur van te bij conkomst -: w?,ar-
in de stom:rn.ing O~h;r de ka';::ldic.2.tel1zs.l plaats hebbon on (lJc-:::;daarvc'.-11.
onvorYJijld D..odec1el: ng FlQnd.e sncretc\.ris del' Unic,

~



De kicsverenie;ine'en vorgaderen voor 15 febru8.ri ITEm. het jC::'.o..rdor ver-
kiezing ter bosproking van de t"rosJ.ijst~ Zij "lFijzen in die., vergade-
ring - zulks met inachtneming vem hot bep~"'..?ldein artike14 van doze
.Ste.tuten - tovens hun e.fgevClRrdigden arm naar de vergadcring vall di~
groop of de kamerkring, wC:l2.I'inde stemID.ingover de kendidatenlij st
znl plaatsvinden.

Artikel 21
1. Do vergaderingen dor groeps- of kamerkringverenigingen tot stem~
ming ovor de kemdidatenlijst vinden op eonzolfde, door hot Bestuur
to bepalen datum in de tweede helft van februari plaats.
2. Het bcnodigde materiaal aan kandidatenlijsten, stembiljotten en
stemlijsten is voor aIle vergaderingen van gelijk model en wordt door
do secretaris der Unie tijdig en in voldoendG aantal ann de betrok--
ken bosturen toegezondene
3. De vergaderingen der groepsverenigingen wijzen in elke kamerkring
eon lid aan, dntbolast wordt mot hot indienen van de kandidaten--
lij st ~ po..o.roptevons zijn vermeld de ne-menVEm de personon, door hot
Bestuur belast met de verbinding der lijsten) alsmede een plao..ts-
vervo..ngor; hiervRn wordt onverwijld oededeling godaan nan do secre-
tal"is del" Unie.

1. In deze vergaderingen wordt de samenstelling van de kandidnuen-
I, . t 1--- 1 d t "" ", ,J-J S.J uesprol\:en en esgevwnst worden voor seen voor 80n de kandl-
daten bosproken. Een kffi~did~at, in do vergadcring aanwezig~ moet
deze vcrlatGn~ wanneer de bospreking van zijnkandidatuur aan de
orde is.
2. Na afloop V2,nde bespreking wordt over de kandidaten door de
stemgerechtigden gestemd.
3. Stemg8rcchtiE,d zijn ten hoogste tien bestuursleden van de Kamer-
kringvercniging, respccti8velijk van elk dol" k8.ID.erkl"ingvcrcnigingen
tot de groep behorende) en de vol[';ens artike14 der Statuton aange-
VIGZenstemhebbcnde leden dor plae.tselijkG of gemeentelijb.:: kiesvcr-
enigingen.
4. Elk stem})iljet moot, om geldig te zijn, niet mindGr namen van op
de g:roslij st voorkoillcnde pursonen bevatten ~ da.l1ingevolge artikel
18, lid 4, sub c) vastgestelde
Vaor de stemming VGstigt de voorzitter or de aandacht op' dat aIle
biljetten LlOt een klein'Jr aantal of01ct 2 of moor gclijkluidendl3
nC'.J:lenon.[~cldig zijn,.
5- j.an de kandid2at ~ vriens naCUl1op ecnstembrild,je is gosteld op de
eerste pln.nts, \iJOI'dentoogekend tic:n punten plus zoveel punten als
or I10JJ10n01) de kal1did8.tenlijst z,ul10.'nkomen; de ti;Jeedc pl,?-c'..tsgeldt
voo:;:,66n punt nin\~cr en zo vervolgens 0 De namen vermeld l1''"'.dathet
ingie-volge artikel 18, lid. 4-, sub c, -'vrastgest0.'lde 3.antal is bereikt
1J\TOrdcnb,.:;schouwdals niet geschreven,
6. Hot bcstuurl:;el t de punten SaEJ811en zendt het proces-vcrbanl der
stcmning onvcrwijld ann do s(:,cret3.ris de:c Unie.,



~.rt~~..ke 1~1.2
1. Zodra de processen-verlJaal van 2,11e groepen en kamerkringsE
zijn ingekomen ~ vergadert het Bestuur del' Unie. liet t;el t yoor
elke kandidaat het aante.l pW1ten samen 0' dat deze 'Tcor plccatsing
op een bepaalde lij st heeft ve:.'kref:j8Yl8n rangschikt '"'J8::: vc1f:sen,s
op elke lij st de ka.i"ldid,<"1.tennenT het C~OOJ.' her voo:e d.ie lij st ver""·
kregen puntentalo

2. Op een kan.didatenlij st vITordengep::"aatst ~ tot een 2J):atal c'.ls be·~
doeld in artikel 18, lid 4-~ sub c:, zij 5 ciie bij dE:~ st'c'Tilmine;v;,wr
de lijst het hoogste ao.nto.l pl.7.Xltennebben verkregc:h,
Bij gelijk aanto.l pUc'1ten besli,st ~let lot.
Als een der kandidaten mocht bec3.anken, vvordt de k:.:mdide:'::;enlij st
vol to.llig gehouden door opschui ving der nan1.en~ 0.:].13 op zijn naam
volgen.

3. Indien het Bestuur van oordeel Inocht zijn, do.t een VJijziging
in de aldus so.mengestelde lijst dringend geboden is,; worJt de
Uniero.o.d onverwijld bijeengeroepen. Blijktcoz? met twee derds
der uitgebrachte stemmen net oordeel vo.~ het Bestuur te delen?
dan wordt o.an de kiesverenigingerr in de betrokken ko.merkringen
een gemoti veeI'cl wij ziginG'~,svoorstel toegezondenmet uitnodiging
binnen een termijn V2illveertien dagen no. de datum van verzenden
van het wijzigingsvoorstel ho.ar oor2ee1 dao.rover aan net Best1.:ur
schriftelijk mede te del en.
liet vvij zigingsvoorstel vJOrdt geo.cht te zijn aanvaard ,indien niet
ten minste een derde van het o.antal kiesverenigingen in de betrok-
ken karnerkringen binnen gemelde termijn van veertien de.gen zicll
schriftelijk tegen dat Voo:L'stel heeft verklaard.
4-, De kandidatenlijsten met vermelding del' eersGvolgende k~~di-,
daten o.ls reserve worden in de' C"-He -'pel's openbaar gemae,kt en
ao.n de kiesverenigingen toegezonden.
50 Indien door kiesverenigingen bezvJ8ren Bochten worden inge·~
bracht tegen de gepubliceerde kandidatenlijst op grond van ver-
meende onregelmo.tigheid, zois de beslissing nan de Unieraado

6. liet Bestuur doet zorgdragen voor de verbinding del' kandio.aten-
lijsten.

Artikel 24-

Bij verkiezingen, volgende op ontbinding van de Tweec.e Kamer? vindt
het bovenstaande overeenkomstige toepassing.
De aan te wijzen.dagen en termijnpl1 worden dan door het Bestuur bepo.o.ldo

Par~ 2 Kandido.atstelling voor de Eerste Karner

A +-°k 1 25-.f'_.~l e -- _
1. In het jO.ar van periodiek aftreden van leden V!c.'1.ll de EeJ.'sL;s KC".mer
richt het Bestuur v66r 1 april tot de Christelijk--HistorL'3c:'l8 :3tater..--
leden alsmede tot de kamerkringbesturen in de betrokl-;:en p::o'vincie:'3
het vGrzoek om ui terlijk v66r cen door dj t best1:.ur te bepeJel'l Q8.tum
o,an de secretaris V,,"lJlde Unie vertrouwelijk opgave te 0.oen van ten
hoogste drie personen) die zij VOOI' het lid~aatschap van de Kamer
in aanmerking wensen te b~engen<
Bij deze opgave moeten worden vermeld adI'es~ beraep eD ~o ~ogelijk
geboortejao.r en nevenfu.i"lk-':;ies v::i11de daarin veI':oelde pe~son8n, o.ls-
mede de gronden, waarop deze gcschikt vvo:c()ellSS3.cl1.t 700r het lid.--
mao.tschap VEJ.l1de Eerste T:~o.merBi,j de v8r:Jelc_::n~ v[m die gl'onden
dient onder meer a81ldacht te worden bes h?ed....••aan de poli tiek'8 en
maatschappelijke ontvJikkeling van de opgegs'1e:::).persor.Le:i.1."
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2. Ter,stond na ontvangst van de hierboven sub 1 bedoelde op-
Gaven bericht de secretarisvan de Unie vertromJeli·jkscllrifte-
lijk ann ieder van de daarin vermelde personen, do.t zij voar
het lidmaat schap van de Eerste Ka:tnerin aanmerkingzijn gebrncht.
Hij verzoekt hnn daarbij hemz,o spoedig mogelijk, doch inieder
gevo.l binnen tien dagen schriftelijk mede te delen, of zijeen
eventuele kandidaatstelling zullen aanvo.arden.
In geval binnen de voornoemde termijn geen schriftelijk bericht
mo·cht worden ontvangen, wordt aangenomen, dat de betreffende per-
soon zich niet voor een kandidatuur beschikbnar stelt.
3. Het Bestuur stelt een alfabetische voorlopige groslijst samen
van eventuele kandidaten voor het lidmnatschap van de Eerste
Kcunermet korte toelichting.
Deze voorlopigo groslijst bevat:
a. de nali1envan de o.ftredende Christelijk-Historische leden vaYl

de Eerste Kamer, voor zover deze bereid zijn een nieUDe kendi-
do.tuur te 8.anvaarden;

b. de namen van de personen - geen lid van de Eerste Kamer - die
door de Christelijk-Historische 3tatenleden en door de kamer-
kringbesturen overeenkomstig het sub 1 in dit artikel bepaalde
voor het lidmaatschap van die Kamer in aanmerking zijn gebrrrcht
en die tijdig schriftelijk hebben medegedeeld in een eventuele
kandid~atstelling te bewilligen.
Bij elke naam worden adres, geboortejaar, beroep en eventuele
nevenfllilkties van de betrokkene vermeld. Voorts worden bij de
aftredende ledenvan de Eerste Kamer vermeld hnn specialisatie
in de Kamerfraktie en bij de sub b bedoelde personen een korte
samenvatting van de gronden, waarop zij voor het lidmae.tschap
van de Kamer in aanmerking zijn gebracht.

4. De Unieraad vergadert op korte termijn ter bespreking van de
personen, wier namen op de voorlopige groslijst voorkomen, of die
door tenminste vijf leden van de vergadering tot aanvulling van de
lijst worden aanbevolen en stelt de groslijst vast.
Personen, ter vergadering aanwezig, wier namen op de groslijst voor-
komen, verlaten tijdens de bespreking van hun persoon de vergo.dering.
5 •.- Vervolgens stel t de Uniero.ad een advies vast, de~t 0.0.11 de be-
trokken Chriotelijk-Historische Statenfrakties ter overweging wordt
nangeboden.
6. Het Bestuur doet o.an de betrokken Christelijk-Historische Staten-
fro.kties een voorstel amtrent tijd en plaats, waarop die Ste_ten-
fraktics uit de betrokken provincies zullen samenkomen tor vast-
stelling van de k~ndidatenlijst en ter regeling van de werkzaam-
heden nan het indienen van die lijst verbonden, alsmede omtreIlt de
QanDijzing van de Statenfraktie, die de frakties yon de tot een
groep behorende provincies zal bijeenroepen, alsook omtrent de
Yoorzitter v['.ndie bijeenkomst.
Bij deze voorstellen zal alsrichtlijn gelden, dat het samenroepen
vande bijeenkomst der Statenfrakties bij toerbeurt door de ver:';"
schillende Statenfrakties in de betrokken groepen, voar zover die
moer dan een provincie omvatten, dient te geschieden ell dat als
voorzitter van die bijeenkomst der Statenfrakties steeds dient to
worden voorgesteld een lid Vffil de Stntenfrnktie, die voor het samen-
roepen Villl die bijeenkamst wordt vQorgesteld.
7. In geval Voll ontbinding van de Eerste Kamer vindt het in dit artikel
bepealde overeenkomstige toepassing. ~



'·Par. 3 Kandidaatstelling yo-or de Provinciale: sto.ten· -11---Artikel'26
1.· Iiiverbc'..lldmet alke verkiezing van leden van Provinciale Sto.ten
bepaalt het Bestuur voor elk van de provincies Gelderland, Noord-
Holland, Noord-Brabont en Zuid-Holland het tijdstip,'waarop de
kafuerkringbesturen in die provincies zulle~ bijeenkomen tot het
yormen van een tijdelijk provinciao.l groepsbestuur; het Bestuur
wijst do.nrbij voor elk van die provincies het Kamerkringbestuur

'aan; dat het initiatief dient te nemen tot het bijeenroepen van
dekamerkringbesturen voor die bij.eenkomst. De secreta_ris yen de
Unie doet van deze besluiten van het.Bestuur onverHijld schriftelijk
mededeling aan alle betrokken kamerkringbesturen.
2. Het tijdelijk provincio..al groepsbestuur vv'ijstuit zijn midden
een voorzitter, een secreto..ris en een penningmeester aan en doet
daarVill~onverwijld schriftelijk mededeling aan de secretaris der
Unie.
3. In de provincies, die een kamerkring vormen, treedt het kamer-
kringbestuur op als tijdelijk provinciaal groepsbestuur.

Artikel 27
Het Bostuur bepaalt voorts tijdig de volgende data:

.a(. de datUlilvoor rvelke door de secretr:mis van het tijdelijk groeps-
- bestuur het schriftelijk verzoek, als bedoeld in artikel 28 lid 1,

tot de plaatselijke en gemeentelijke kiesverenigingen in de be-
treffende provincie moet zijn gericht;

b. de datum voor welke door de kiesverenigingen namen van kandi-
daten, op de voet von het artikel 28, lid 1 bepaalde, ann de
secretnris van het tijdelijk provinciaal groepsbestuur kunnen
worden opgegeven;

,c. de datum voor we·lke de tijdelijke provinciale groepsbesturen met
de kamerkringbesturen en met de statenkringbesturen moeten hebben
vergo.derd ter bespreking vande nlfabctische lijst van kandieio..ten,
in artikel 28, lid 3 bedoeld, en ter vhststelling van de groslijst
vo.n kcmdidaten; _'

·d. dedo.tum voor welke de groslijst van kandidaten aan de plaat~e-
lijke- en gemeentelijke kiesverenigingen moet zijn ingezonden;

e. de d,"1_tumvoor welke de kiesverenigingen ter bespreking van de
groslijst van kandidaten en tot het aanwijzen van afgevao.rdigden
moeten hebben vergaderd;

f. de datum van de vergadering van de groepen of statenkringvereni-
gingen, waD.rin over de kPilldidatenlijst wordt gestemd •.

Artikel 28
1. De secrotaris van het tijdelijk provinciaal groepsbestuur richt

·vo-or de door het Bestuur ingevolge artikel 27, sub a te bepalen ds-turn
h~t schriftelijk verzoek tot aIle plaatselijke en gemeentelijke kies-
verenigingen in zijn provincie om v66r de door het Bestuur bepaalde
datum, als bedoeld in ortikel 27, sub b, aan zijn adres vertrourJelijk
opgave te doen vo..nten hoogste drie personen - geen l€den van Provinc~e
Staten'- die zij'in aanm:_;rking wensen te brengen. Bij deze opgave moe-
ten worden vermeld adres, beroep en: zo mogolijk geboortejaar en
nevenfunl\:ties van de daarin vermelde personen, o..lsmedede grondon,
wo..aropdeze geschikt worden geacht voor h8tJidmaatschap van Pro-
vinciale Staten~ Bij de vermelding van die gronden dient onder meer
aandacht te' worden besteed aan de politieke en m~atschappelijke ont-
wH~koling van de opgegeven personen.



2. Terstond nn ontvengst van de hierbo:v€n sub 1 bedoelde opgaven
van de kiesv0renigingen bericb:t de. s:-:CJret@l'isvan h8t tijdelijk prO-
vincie,al groepSD8stuur vertrouv:r81ijK:Ei,anieder van de daarinvermel-
de pcrsonen,dat zij voor het lidmaatschap van Provinciale Staten
incianmer:Kihg'zijn gebracht. Hij verzoekt hun daarbij hemzo ?poedig
mog-elijk,ctochin ieder geval binnen tien dagen, mede te delen of
zij een eventuele kandidaatstelling zullen aanvaarden. In geval binnen
de voornoemde termijn· geen bericht mocht worden ontvangen, 'JJOrdt a2Jl,...
genomen datde betreffendepersoon zich niet voor eenkanclldatuur be-
,schikbn.Qr stel t. - .
3. Het tijdelijk provinciaal groepsbestuur' stel teen voorlopige alfa-
betische grosli"j'st samen van kandidaten voor het lidmo.atschap van
de Provinciale staten met korte toeiichting.
Deze voorlopige groslijst bevat:
E:'. de nr:unenvan de aftredende Christelijk-Historische leden vaIi

Provinciale Ste:ten, voor zover dezebereid zijn een nieuwe kandi-
datuur te aanvaarden;

...... ,- ..,...,..,.." '" ,-,'.
b. de namen vq..."l-.depersonen - geen: lid vcG.'1Provinciale Staten - die

door de kiesverenigingen voor het lidmaatschap ...'{9.l1 Provinciale
Staten in aanmerking zijn gebrachten dieschriftelijk hebben
medegedeeld in een eventuele -kandidaatstelling te bev7illigen.

Bij elke n8.Clmworden adres, 'g'eboortejaar en ev8ntuele nevenfunkties
VELn de kandidaat vermeld. VQOrts wordenbij de nftredende leden van
Provinciale ,staten vermeld hun specialisatie in de."·3tatenfra..1ctie en
bij de sub b bedoelde kandidateneen korte samenvA.tting van de gran-
den, vJt:wropzij door de kiesyerenigingen voor het.lidma2tschap van
Provinciale Staten in aanmerking- zijn gebracht.
L~. De voorlopige alfabetische .grosl:i;j'st wordt door de secretari.El
van het tijdelijk provinciaal groepsbestuur onverwijld toegezonden
aan de leden van het, kEunerkringbestuur, respektievelijk van de kamer-
kringbesturen en aan de leden van de statenkringbesturen.

Artikel 29
1. Elk ti,jdelijk pravinciactl groepsbestuur vergadert met de. kam'er-
kringbesturen'en met de statenkrinsbesturen voor de datum, bedoeld
in artikel 27, sub c, ter bespreking en ter vaststelling van de gros-
lijst.
2. De voorlopige groslijst wordt ter vergadering aangevuld met de
namen en de overj,ge in artikel 28, lid 3 bedoolde gegevens van de
personen, ten 8.pnzion Yen ~Qe ten, minste vijf deelnomers aan de
vergaduring onder vermolding vgn de in artikel 28, lid 1 bedoGlde
geGevens en gronden verklaren, dat zij hen voor het liili~aatschap
van Proviilciale Staten in aanmerking wensen te brengen. De namen
van deze personen worden evenwel weer van de groslijst geschrapt
in geva.l zij niet binnen zeven dagen naeen desbetreffend schrifte-
lijk verzoek van de socretari$ van het tijdelijk provinciaal groeps-
bestuur, terstond na de vergadering te verzenden, 3.lli1 doze schrifte-
lijk zullcn hebbon bericht in eon eventuele kandidatuur te b8itvilligen.
3. Nadat de personen, op de groslijst vermeld, zullen zijn bosproken,
wordt de ,groslijst 'vastgesteld. Een kandj,daat, in do verga,dering acm-
YJCzig, moet deze verlaten wanneer de bespreking van zijn kandidatuur
:aan de orde is.

- 4. De vergadering bepaal t voorts:
a. het Etc=mtalkandidatenlijste,n, dat zal wQJ;;,dengevormd, zulks met

dien verstande, dat in de statenkring,waarvan tenminste de helft
van de annwezige bestuursleden zulks ter vergadering verzoeken,
in elk geval eon afzonderlijke lijst ingediend zal worden;



'b. indien het tervorgndering besprokene en beslotone ertoe loidt,
dnt nict in aIle statenkringen een gelijkluidende lijst zal vvor-
den ingediend, in welke stateru~ringen een afzonderlijke lijst zal
vlTordoningediend, een en ander met inachtneming van het sub a be-
paalde;

c. hot aantal kandidaten, dat op iedere lijst zal worden geplaatst;
d. het aantal en de samenstelling van de groepen, waarin de smnen-

stelling van de gemeonschappelijke lijst door ineen schuiven van
de afzondorlijke lijsten zal geschieden en hoe dit zal plaats vin-
den;

e. hot eventuele ndvies omtrent de namen, welke naar het oordool
V8n de vergadering op de kandidatenlijst(en) behoron·te worden
geplaatst;

f. indion een voorstel danrtoo 2.ls agendapunt op de conv.oco.tie
voorkomt,of gobruik zal worden gomaakt van do bevoegdheid ver-
mold in artikel 35.

1. De socretp,ris van het tijdelijk provinci8.2.l gro'3psbestuur zendt
voor de door het Bestuur bepaaldc datum, als bedoold in artikel 27,
sub d, eon exemplaar van de groslijst met een exemplae,r van hot ad-
vies, nls bedoeld in artikel 29, lid 4, sub e, zo dit mocht zijn
vastgesteld, ann de kiesverenigingen.
'2. Tegelijkertijd worden de besturen van de statew{ringen, die eon
groep vormen, als bedoold in artikel 29, lid 4, sub d, door de secre-
taris van het tijdelijk provinciaal groepsbestuur uitgenodigd onver-
"FV'ijldde dagelijkse besturen af te vaardigen nnar een bije.Gnkomst
om het tijdelijk groopsbestuur te konstitueren en plants en tijd van

.do groepsvergadering vast te stellen. De ui tnodiging beva:l:;tevens de
aanvJijzing van het statenkringbestuur, dat de hijeenkomst van de
dagelijkse besturen van de betrokken statonkringen zal sa.menroepen.
3. Hot tijdelijk groepsbestuur wiJst uit zijn midden een voorzitter,
een socrotaris en een penningmeester nan en doet daarvan onverwijld
mededeling aan de secretarisderUnie.

Artikel 31
Do kiesvorenigingen vergaderen v66r de datum, door het Bestuur be-
paald, als bodoeld in artikel 27, sub e, tor bespreking ven de gros-
lijst. Zij wijzen in die vergadering - zulks met inachtneming van
het bepanlde in artikel 4 van deze Statuten - tevens hun afgevaar-
digden aan. naar de vergadering van de groep of stt.1tenkring·,Y.TC.ar
de stemming over de k~didatenlijst zal plaats vinden.

Artikel 32
1. De vorgadering van de groep(en) van statenkringverenigingen
respektievelijk van de statenkringverenigingon, waar de stemming over
de kandidatenlijst zal plaats vinden, worden gehouden op eenzolfde
door het Bestuur bepaalde datum als bedoeld in artikel 27, sub f~
2. Het benodigde materiaal aan kandidatenlijsten, stembiljetten en
stemlijsten wordt vervaardigd overeenkomstig het door het Uniebureau
te verstrekken model en wordt door de secretaris V8l1 het tijdelijk
provinciae.l groepsbestuur tijdig en in voldoende aantal aan de be-
trokken besturen toegezonden.
3. De vergaderingen der groepsvereniginge~ wijzen in elk der staten-
kringen een lid aan, dat belast wordt met het indienen van de kan-
didntcnlijst en de verbinding ervan, alsmoq.e een plaatsvervanger;



hi8rvan wordt onvenvijld mededeling gedaan 8.an de sec;ret'aris,
vc",nhet tijdelijk provinciaal groepsbestuur en aan de' se-cretar:i,s
der Unie.

Artikel 33
1. In de vergaderingen, in artikel 32 bedoeld, YJordt de samen-
stelling v~1de kandidatenlijst besproken, eventueel aande hand
VWJ.het advj.es V2.11het tijdelijk provinciaal gro ep she stuur " als
bedoeld inartikel 29, lid 4-, sub e en vmrden voorts, desgo\.venst,
de kWJ.didaten een voor een besproken. Een kfuldidaat, in de verga-
dcring aam:;;8zig, moet deze verlctten, vvanneer de bespreking van
zijn kandidatuur aan de orde is.
2. Na afloop van de besprekihg wordt over de kandidaten door de
stemgerechtigden gestemd.
3. IStomgerechtigd zi.jn ten hoogste tien bi:istuursleden van de sta-
tenkringvGreniging, respectievelijk van elk der statenkringvereni-
gingen tot cen groep behorende en voarts de vol gens artikel 4 ven
deze Statuten aangew8zen stemhebbende leden Vru1de plaatselijke of
gemeentelijke kiesverenigingen.
4. Elk stembiljetmoot, om geldig.te zijn, niet minder namG'nvc:m
6pde groslij st voorkomende personenb eV2.tten, dru1 ingevolge ar-
tikel 29, lid 4, sub c, is vastgesteld. Voor de stemming v0stigt de
voorzi tter er de3.a.ndrlchtop" dat aile biljetten TJet een kleiner
aantal of met 2 of meer gelijkluidende narnen onge~dig zijn.
5. l...Elll de kendidaat, wiens naam op een stembriefje is gesteld op
de eerste plaa:ts, worden toegekend zoveel p1.L'I1ten:als or namen op
de kondidatenlijst zullen komen; de tvveede ple:ats geldt voor '38n
punt minder en zo vervolgens. De namen, vermeld,:o.a ,die, waar2.an
eon punt is toegekend, -\.rardenbescnomvd als niet· gC's-chreven.
6. Het bestullr telt de punten sarnen en zendt het proQ8s-verbaal
van de stemming onverwijld aan de secretaris van het· tijdelijk
provinciaal groepsbestuur.

Artikel 24
1. Zodra de processen-verbaal vaD aIle groepen en statenkringen
zijn insekomen, vergadert het tijdelijk provinciaal groepsbestuur.
2. Het stolt voor elke kandidaat het aantal punten vast,dat deze
voor p12~tsing op een bepaalde lijst heeft verkregen en rangschikt
vervolgens op elke lijst de kandidaten naar het door hen voo'r de
lijst vGrkregcn puntental.
3. Op cen kandidatenlijst worden geplaatst tot een aantal als be-
doold in artikel 29, lid 4, sub c, zij, die bij do steL1IDingvoor de
lijst het hoogst aantal punten hebben gekregen. Bij gelijk ae.ntal
punten beslist hi...:tlot. Als een der kandidaten mocht bedanken, wordt
de kandidatenlijst voltallig gehouden door opschuiving der namen,
die op zijn naam volgen.
4. Indien het tijdelijk provinciaal groepsbestuur ven oordeel roocht
zijn, dat een v,Tijziging in de aldus samengestelde lijst dringend ge-
vlTenstis, v70rdt een vergad:ring van kamerkringbe:stuur (bestu:ren) en
statenkringbosturen bijeengeroepen. Blijkt doze met twee derde der
ui tge'brachte steIllillonde muning van het tijdelijk provincL~'9,1 groeps-
bestuur to delen, zo liwrden de betrokkenkiesverenigingenui tgenodigd
binnen een termijn va..r:tveertien dagenschriftelijk hun menin.g over
het wijzigingsvoorstel te geven. Het wijzigingsvoorstel zal geacht
worden te zijn aanvaard, indic?n niet meer -aan een derde valld:eze kies-
ver,.::migingen binnen de gem,·;1determijn schrifteli jk zich t,egen dat
wijzigingsvoorstel zal hehben verklaard. .



, 5. De kandidatenlijsten met vermelding van de eerstvolgende ken··
did3.ten·aLs reserve, worden in de C.-H.-pers openb2.ar gOIDC'.akten,
aan de kiesverenigingen toegezonden.
6. Indien door kiesverenigingen, op grond van vermeende onregel-
matigheid, hez'0'arenmochten worden ~ngebracht tegen de gepubliceerde
kandidatenlijsten, zo is de beslisslng aan de vergad2ring vnn kamer-
kring- en statenkringbesturen.

Artikel 35
De in artikel 29 bedoclde vc::rgadering is bevoegd voor een ste.ten-
kring, waarin een afzonderlijke lijst zal worden ingediend of voor
meer statenkringen, waarin een gelijkluidende lijst zal worden inge-
diend, een van de artikelGn 33 3U 34 afwijkend stelsel van steLilllen
toe te sta@, mi ts een VQorstel daartoe 1",lsagendapunt op de convoca-
tie voorkomt.

Artikel 35a
Voor.de verkiezing van leden van vertegenwoordigende lichamen in
bovenGeme~ntelijke organen zijn de bepalingen voor verkiezing van
leden van Provinciale Staten zoveel mogelijk van overeenkomstige
toepassing.
De hierbij betrokken kiesverenigingen stellen onder goedkeuring van
het Bestuur een regleinent samen.

Artik81 36
Het Bestuur geeft tijdig aamnJ Zlllge.naan de kiesverenigingen' om de
voorbereiding van de kandidaatstelling t'::lrh8nd te nemen.

Artikel 37
1. In gemeenten, wa2r s12chts ~~n kiesvereniging best~at~ nodigt
het bestuur de leden tijdig uit ve6r een bepR"'..ldedC.turnC',3.ll de secre-
taris vertrouwelijk schriftelijk opgave te doen van ten hoogste twee
personen, diezij voor het lidmaatschap van de gemeenteraad in aan-
merking wensen te brengen. Bij deze opgave moeten worden vermeld Gdres,
geboortejaar, beroep en nevenfunkties van de daarin vermelde personen,
alsmede de gronden, wsarop deze gschikt w6rdGn 5~acht voor het lid-
maatschap VGn de gemeenteraad. Bij de vermelding van die grondan dient
onder moer 8..2nd!3.chtte worden beste8d aC'n de poli tieke en :Gla.atscll.appe-
lijke ontrJ!ikkeling van de opgegeven personen.
2. Terstond nEl.ontvangst van de hicrboven sub 1 bedoelde opgave be-
richt de secretaris van de kiesvereniging vertromlelijk aan ieder
van de dnilrin vG:rmelde ':pGrsonen, dat zij voor het lidmn.e.tschap van
de gemeenter;'1J':din a8nmerking zijn gebracht ~
Hij verzoekthundaarbij hem zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval
binnen tien dagen, mede te delen of zij een' eventuele kandide.atstcl-
ling zullen aanvf:l.arden.In :--:;evalbinnen de voorn08L1de tcrmijri geen be-
richt mocht worden ontvangen, wordt aangenomen, dat de betreffende
persoon zich niet voor een kp.ndidatuur beschikbap.r stel t.
3. Het bestuur plaatst de opgegeven namen, met de namen van de af-
tredonde geme"mtcraadsleden, die zich desgevrangd boreia. hebben ver-
k18ard een nieuwe k~~didatuur te aanvaarden, in alfab8tische volg-
crde op een voorlopige groslijst, waarop zovasl mogolijk de in de op-
gaven der leden vermelde gegevenE3 omtrent de""'Voorgestelde kandidaten
wordenvermeld.



4-. De al zos.amengesteld.e vGorlopige ·groslijst:vvordt onverwi.jld aan
de ledentoegezonden... .

. Lr!ilseL.2§'
De ledenvergadering bepaalt:
1. in geraeenten met meer kiesdistrikten, of Qen gelijklnidende

..lijst of e.fzonderlijke lijsten zullen worden ingediend;
2. het aontal kandidaten, aat op i.edere lij st zal worden gepla2.tst;
3. indian 3.fzonderlijke lij.s.t.en.-::zullen worden insedi end, oj) \Trolke
w:Ljze doze zullen worden sEtI.1engesteld•

.t1£tjJ~.el 39
1. Ineell ninstens'3en week ne. toezending van de groslij st te honden
ledenvergac1ering worden de karidi.do.ten 'vvier namen op de groslij st
voorkomen, elk afzcnderlijk besproken. De groslijst wordt ter ver-
gO-dering aangevuld met de l1alilenen verdere gegevens, in artikel 3'7
bedo81d, van de personen i die.·£l.lG.aar door ten minste vijf van de
ter vergac1el'ing 2.8..J.'1'iJezigestemgerechtigde leden voor een kandidatuur
worden v.oorgedragen, mits vast staat', dat zij een, eventuele kandida-
tuurzullen aanvaarden.
2. Een l:andi.daat, in de vergadering aanwezig, moet de'zeverlaten
vvanneer de bespreking van zi.jn kandidatuur aan de orde is.
3. Na afloop van de bespreking wordt over de k~~didaten door de stem-
gerechtigden gestemd •

...

4. Stemgerechtigd zijn de leden van de kiesvereniging, die op
1 februari van het jaar van kandida.atstelling in hot register v8..J.~
de kiesverenicing zijn ingeschl".eV8-.n-.'
5. Elk stembiljet 'moet, om gel'c1ig te zijn1 niet minder ne.r:'l8nven
op de groslijst voorkomende personen bevatten, d2.J."'1.ingevolge artikeJ.
38, lid 2, is v8.stgesteld. VaGI' de$,:temming vestigt de voorzi tter Cjr
de a::mdacht op date-lle biljet-t.enEiet:::-een kleiner aantal namen of met
2 of ;Jeer gelijkluidende namen ori'geldig zi,jn.

" " .

6. Ann de kandid2at, wiens naam op een stembriefje is gesteld op de
eerste plao.ts, worden tOfJgekend zoveel punten als er namen op de kan.-
didatenlijst zullen voorkomen; de tweede plaats geldtV"oor ee.n 1.Junt
minder en zo vervolgons 0 De namen, vermeld :11adie, Vl?,ara3.n66.n PUllt
is toogekend, worden beschouwd als niet geschreven.
7. Het bostuur stelt voor elke kahdidaat het aantal punten vast)
dat dezG voor plaatsing op de lijst heeft verkregen en rangschikt
vervol,,"ens de kandidaten nao.r het door hen verkregen puntentCJ.l.
8. Op eon k3.ndidEttcmlijst worden [~eplaatst tot een a3.:L1-co.lbedoel"d
in arti.kel 38, lid 2, zij ,die bij de steJ:lming voor de lij st bet
hoogste armtal ptlL'1.tenhebben vcrkregen; bij gelijk aaIltal pu.nten
beslist hot lot. Als een der ke.ndidaten mocht bcdanken ~ 'FlOrdt de
kandide,tenlij st voltallig gehonden door opschui ving d'sr n2I:len, die
op zijn nr',amvol gen. Het bestuur doet, zo nodig, zcrgdragen vao'r de
vcrbinding der lijsten.

A:r;.tikel 4-0

De kiosveTenigi.np; is bevoegd een. v8.n artikel 39 af':!ijkend stelsel
van stcDllilentoe to passen,

,. . ~
In gemGenten met meer dan eell plaatselijke kiosverenising, die zich
.L t--" t I' Ok k' . . . hGO een gemeen e lJ~2 ~lesverenlglng hebben yerbonden, nodlgt et
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b'Jstuur V::'.llde cemeentelijke.,.kiesvereniE,ing de plaatselijke kies-
vereni?incen uit v66r een door hot ~estuur der gemeentelijke kies-
vcreniging te bopplen d2tWl1 vertrouwelijk schriftelijk opgavete doen
,T(inltGnhoogste tien per,sonen, die zij voor het lidE12.p..tschapvan de
semeenter~ad in aanmerking wensen te brengen.
Bij d3 opgevsn dienen te worden vermeld de gegevens en gronden in
artikel 37, lid 1 bedoeld.

De samcnstelling van de ~n 'te dienen kandidatenlijsten in de in
artikelLi-1 bedoolde gomeenten vindt pltUlts overeenkomstig de be-
p,ri.li?.genvan hot reglement van de gemeentelijkc kiesvereniging.

Hoofdstuk IV
Artikel 43

Het· Bestuur van de Unie best{1..s.tuit 11 leden. ])e voorzitter, de
secreto.risen de penningmeester vvarden in funktie gekozen door de
Unieraad'uit de leden van deUnie. De twee vice-voorzitters worden
in functie gekozen door en uit de leden van de Unieraad. ])e Unieraad
kiest uit zijn Didden nog zes laden van het Bestuur. Binnen het
Bestuur kunnen de overige flillcties.,.v;T,;l.aronderdie van tweede secre-
tp..risen tvveede penningmeester, worden toebedeeld.

'Artikel 44
])e lcden van h.t Bestuur 1iVordengekozen voor een perio,de van vier
jaar, zij zijn GenmRal herkiesbaar.

Artikel 45
])e voorzitters van de C.H.-Eerste Kamerfractie, C.H. Tueede Kamerfract
Christelijk Historische Vrou~iTenen de Christelijk Historische Jongeren
Orgrm.i,3atie zijn adviserende leden van het Bestuur indien zij lid zijn
van de Unie. Zij kunnen zich bij belet of ontstentenis dOEm vervangen
door hunplaatsvervangers.ide centrale van

ArtikGJ. 46
Het Bestuur heeft tot taak:
a) de dagelijkse leiding van de Unie en het beheer en de beschikking

over de geliliuiddelen;
b) 't vaststellen vcm de begroting en 'eventuele vJijziging daarvan,

met in achtneming van de door de AlgeI'lenoVergadering vastgestelde
contributiereg~ling; " . .

c) de voorbereiding en de uitvoering van de bcsluiten van de i~gemene
Vergadering en de Unieraad, voorzover niet aan anderen opgedragen;

d) hot bonoemen, schorsen en ontslaan veJl het door" de Unie b~zoldigde
personeel; "

e) de verzorging van een centrale ledenadministratie en hot uitgeven
or doen uitgeven van een ledencontactblad;

f) h8t zoveel mogelijk coordineren ven de prop8.gcmd2, voor de vorkie-
zin["en,. "' '

ug) het doen samenstellen en verspreidon van propagandalektuur over de
Unie;

h) hot verspreidGn VRn kennis orntrent .de-Uni'e";
i) de beslissing in beroep over tQ9;l8.ting t.ot een kiesveroniging, en

omtrent afsnijding van de leden waartegen door de botre£fende kiesve
eniging beZ1N''lrenzijn ingebracht. Hot bestuur doet om.trent deze be-slissillg oededeling 2an de Unierand en k~n hieromtrent van tevoren
adviesaan de Unieraad vragen.



Artike147
De vO:Jrzitter heeft de leiding ven de vergaderingen van het Bestuur;
de Unier~ad en de Algemene Vergadering. Bij ontstentenis of belet wordt
hij vervQngen door een van de vice-voorzitters of een ander lid van het
Bestuur.

Artik2l 48

De secretFtris is be18.st, onder ver8.1ltVJoorcelijkheid van het Bestuur,
m8t de leiding van het bureau v aD. de Unie en met aIle werkzaaL1heden
die tot het secretariaat van een politieke groepering kunnen worden
gerekend, daaronder mede begrepen het voeren V2~ de correspondentie,
het samenstellen van de notulen van de Algemene Vergadering, van de
vergaderingen van het Bestuur en de Unieraad en het verzorgen en het
bewaren" van het archief van deUnie" ..het verzorg.en van de samenstel-
ling en de verspreiding van propagandalektuur de Unie en ha2~ arbeid
betreffende, het verz~'.melenen verstrekken van gegevens de Unie betref--
fende, het bevorderen van de verkiezing van de Christelijk Historische
kandidaten in vertegenwoordigende lichamen en het uitvoeren van de be-
sfuiten van het Bestuu~ alles yoorzover niet uitdrukkelijk aan anderen
opgedragen .•

Artikel :49
De penningmGester voert, onder ve.rantwoordelijkheid van het Bestuur,
het beheer over de geldmiddelen 'tan de Unie, dr:::trtgtzorg voor de inning
van de bijdragen van de plaatselijke kiesverenigingen als bedoeld in
artikel 7 lid 3 en van aIle andere inkomstenen voor het verrichten van
betalingen. Hij doet jaarlijks aan de Unieraad rekening en verentwoor-
ding Vffil zijn beheer over het afgelopen jaar. De penningmeester legt
telkens voor 1 januari een ontwerp-begroting voor het komende jaar, ter
vaststelling voor a&'1 het Bestuur, waarna het Bestuur de begroting ter
goedkeuring voorlegt aan de Unieraad,

Artikel 50
1. Er is een financiele commissie van d~ie leden, te verkiezen door de
Unieraad. Ieder jaar treedt een lid af volgens een door het BestuUJ::'op
te meRen rooster. Elk lid is tweemaal herkiesbaar.
2. De financiele commissie heeft tot tQak:
a) het adviseren van het Bestuur omtrent de begroting en de daarop be-·

trekking hebbende begrotingswijzigingen;
b) het rapporteren aan de Algemene Vergadering met betrekking tot de

rekening en verrmtwoording, na.dat dit advies aan de Unieraad is vcor-·
gelegd.

3. De fin.anciele commissie heeft toegang tot aIle bescheiden van de
Unie de financien betreffende. Op haar verzoek ontv2ngt zij inzage
van de stukken en de notulen van de ve~gaderingen van het Bestuur en
Unieraad betrekking hebbende op onderwerpen die bet financiele beleid
rakon."
4. De leden van de fin8nciele commissie ontvangen een vergoeding vaar
de door hen gemaakte Kosten.

Hoofdstuk V De Unieraad
Artikel 51De Unieraad bestaat uit:

a) de voorzi tter, secretaris en penningmeestervan jCl,Y., Unie, \,fq:':;).rzover
niet uit de Unieraad gekozen;"' ..•.

b) ten hoogste 24 leden gekozen door de Algemene Vergadering;
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·c) de leden aangewezen door de kamerkringen, deze aan~Qjzing ge-

schiedt naar verhouding van het ctcmtal bete,lende leden van een
kamerkring en wel als volgt:
bij een aantal van minder daL'1.2000 leden twee; bij een aantal
van 2000-4000 leden dri.8; bij een aantal van 4000- en meer leden
vier. '.

d) de leden aangewezen door de openbare lichamen Noordoostpolder en
Flevoland (voorzover de openbare lichamen niet zijn ingedeeld
onder een ke.merkring) en wel een lid per openbaar lichaam.

e) 3 vertegenwoordigers van de Centrale van Christelijk Historische
Vrouwen;

f) 3 vertegenwoordigers ve.n de Christelijk Historische Jongeren
Org&1.ise.tie;

g) 2 vertegenwJordigers van de Vereniging van Christelijk Historische
. laden van gemeente- en provinciebesturen; .
h) 2 bestuursleden van de Jhr. Mr. J.•F. deSnvornin Lohmanstichting.
Voor de leden genoemd onder c. t/m h.kunn(·m plaatsvervElllgende leden
optreden indien zij door de betreffende organisaties zijn benoemd.
Leden van de Staten Generaal kWli1.enniet gelijktijdig lid van de
Unieraad of van h0tBestuur zijn.

Artikel 52
1. De 1edenvan de Unieraad :;reden om de viol' ,jaar af. Zij zijn eenmaal
horkiesbaar. Deze bopaling geldt niet voor de Bestuursleden, die op-
houden lid van de Unieraad te zijn door beeindiging ve.n hun bestuurs-
lidmaatschap, indien zij op dat moment langer d2l1 acht jaar Unieraads-
lid zijn geweest. Bij tussentijdse verkiezing treedt de gekozene in
het schema van degene in wiens (wier )plaatshij (zij) kVJ'am.
2. De Verkiezing van de leden VEI..l1 de Unieraad ter Algemone Vergetd'3ring
heeft plant,s op de wijze van artikel 5 lid 2 bepanld uit een lijst van
km1c1idaten, WaJlrOp wordenvermeldde. aanbevolenen door de Unieraad
zelf en de namen van de kandidaten d.ie ui terlilik acht weken vaal' de
Algemene Vergadering door de plaatselijke kiesvereniging Qan het
Bestuur zijn ingezonden.

Artikel 53
Do adviserende leden van de Unieraad zijn:
a) de Christelijk Historische leden von deStaten-Gener"'.al;
b) de leden VEtllhet dagelijks bcstuur VRn de Centr21c V8n Christelijk

Ilistorische Vrouwen, voorzover lid van de Unie en niet reeds lid
VEtllde Unieraad;

c) de leden van het dagelijks bestuur V811 de Christelijk Historische
Jongeren Orgr~nisatie, voorzover lid ven de Unie en niet reeds lid
van de Unieraad;

d) de leden van de reda.ktie van het Christelijk Historische Weekblad
"De Nederlander,r, voorzover lid V8.11 de Unie en niet reeds
lid van de Unieraad;

e) de door de Algemene Vergadering op voorstel Vill1de Unieraaa op
grond ¥till hun buite:c.gewone verdiensten [lIs zodanig benoemde ledenvandeUi

f) de door de Algemene Vergadering op voorstel van de Unieraad aangewe ze:
vertegenwoordigers van aanverwante organisaties.

Artikel 54
:pe voorzi tter~. de vice-voor~i tters, de secretaris en de penning-
meester van het Bestuur, vervullen dezelfde functie in de Unieraad.

Artikel 55
De Unieraad vergadert minimaal twee m,'l.alper"4jctar en voorts wanneer
het Bestuur dit nodig oordeelt of wannoer minstens 15 laden daart6e
onder opgaaf van redenen een schriftelijk vBr~oek aan hot Bestuur
doen.



'0. In hot le.atste gevalroepthotBestuur de vergadering bijeen teg~n
cer1 c1at lllil vallende birmen 1 maanc1 11a ontvangst va.....ngsnoo'"1dverzoek".

Artik.91 56
De UnL.:r2.Etdheeft tot taak:
a).de algemene Ieiding van. de Unie;
'b) de bespreking van de poli t::teketoestand en het bepalen van de

politiBko gedragslijn;
,.~ ':c) de instelling en ontheffing van v2.stecomrriissiosVeW advie.s en VEm

de bij zo:ndere commissies voor een bepae..lde taak ~ alsmode de benoe-
filingen het ontslag van de Ieden van die cOTIlmissies;

d) h2t goedkouren van de begroting en de financiele verslagen;
e) het g'even ynn gevre,agd ;of.ongevraagd advies aan.het Bestuur, in

beroep beslissend omtrenttoele.ting tot een kiesvoreniging en/of
afsnijding van leden,. WEl.',r·tegendoor de betreffende kiesvereniging
bezwaren zijn ingebracht;

f) het bevorderen van deoprichting van kiesverenigingen;
g) voor de datum van 1 oktober voorafgaande aan het jaar waarin de

leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal periodiek aftreden
het a8nwijzen van de lijstrekker(s) voor de in artikel 16 bedoelde
verkiezingen;

h) 't behandelen VRn voorstellen van kiesverenigin> en ~voorzover deze
niet in aanmerking konen voor bohendeling in de Algemene Vergade-
ring, zulks no. overleg met de betrokken kiesvereniging;

±) de verkiezing van de leden..van hot Best'6lur.
Artitel ~7 .De Wen van de Thiera:dbntvrogenuit de Jr.as van de Uh.ievergoedingvan de \'l8:ke1ijkdo:

hen cemaakte kcstenvoor het bijwo..nenvan de vergadel'ingen van de Unieraad
Hoofdstuk VI De AlJiemene.Vergadering

Artikel 58 .
l:i,a.n de Algemene Verg.ader.,lllglS u.m:5edrngen:
a. de bespreking van de politieke toestand en hot bepalen van de poli-

tiekegedragslijn van de Unie;
b. de vaststelling of wijziging van hot Program van Boginselen en van

de Stntuten van de Dnie;
c. de v,c.stellingvan uitspraken of verklaringen;
d. de behandeling van en de beslissing omtrent die voorstellen, van de

pla~tselijke kiesverenigingen die door de Unieraad daarvoor in aa~-
merking zijn gebracht;

e. de bospreking van het jaarverslag van de secret2ris, hot financieel
verslag van de pennin~lleester en de vaststelling van de contributie-bijdragen;

fftde verkiezing van de ten hoogste 24 leden van de Unieraad bedoeld
....in 2.rti;k·E1l51: letter b;

g. de.boslissing op voorstel vanhet Bestuur omtrent de afsnijding
VEmeen ..,kiesverenigihg, die handel t in strijd met de ..begiu:selen,
de·belo.ngen of de beslui ten van de Dnie; .

h. de beslissing bmtrent· d'ewedertoel.r;ttingvan een kiesvereniging alsin sub g, bedoeld. ..

1. In de
ring van
palen.
2. Indien....•

Artikel 59
eerste helft Villlieder kalanderjaar wordt de Algemene Vergade-
de Unie gehouden op plaats:'en tiojC.4door het Bestuur te be-
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kan de Algemene Vergadering worden gesplitst in eon huis-
houdelijk en algemeen politiek gedeelte en worden gespreid
over twee dagen.

1. AIle leden van de Unie hebben toeg2ng tot de Algemene VergadeTing
en kGmnen Rlli~ de beraadslagingen deelnemen.
Stemrecht hebben daar alleen de leden van de Unieraad en de aige-
vaardigden van de plaatselijke kiesverenigingen, de laatstgenoemden
overeenkomstig het bepaalde in artikel 4.

2. Aan aIle plqatselijke kiesverenigingen, de statenkringvereni-
singen en de kamerkringverenigingen en in de persor:;?nen c1<;:::rUnie
wordt ten minste vier maanden tevoren mededeling ged~an van de
datun van de Algemene Vergadering.
In deze mededeling worden vermeld de volgens roosters aftredende leden
van de UnierQad, wordt melding gem~akt van eventuele vakatures in de
Unieraad, wordt aangegeven dat tot uiterlijk achtweken voor de Alge-
mono Ver,:~ad;2ringde np"men van kb.ndidaten voor hot lidmClo.tschap van
de Unieraad kunnen worden ingezonden en wordt de datum vermold, vmar-
op uiterlijk voorstellen ter behandeling in de Algemono Vergadering
kunnen worden ingodiend.
3. De plaatselijke kiesverenigingen, do statenkringverenizingen, de
k~lerkringverenigingen en de Centrale van Christelijk Historische
Vrouwen kunnen voorstellen ter behandeling in een:~lgeIllene Vergadering
voorzien van een korte toeliehting, tot uiterlijk aeht woken voor de
Algemene Vergadering bij de seeretaris indienen.
Elk vaorstel wordt voorzien van cen preadvios van de niernad, voorzo-
ver dit voorstel niet is nfGohandeld deor de Unieraad ovoreenkomstig
artikol 56 letter h.
4. Ui tc:rlijk vier weken voar de Algemene Vergaderins worden aan de
pld~tselijk8 kiesverenigingen, de statenkringvcrenigingen en de kamer-
kringverenigincen toegezonden:
Q. de lijst ven kandid~ten voor het lidma?tschap V2n de Unieraad, als

bedoeld in 2rtikel 52 lid 2;
b. het j8.'"'..rvrslag v?n r1e seerote,ris, hct finonci801 versIng van de

penningmeester, wa~rbij is gcvoegd eon r?pport van een door de
Uni,:rn<'.ddt':ii.rtoe~'tango1Jl1ezenaccount2.nt en de be::;roting;

c. de voorstellen ter behuncleling in de Algomene VergEldering met deJ1r-
bij gevoegue toelichtingen en de prae-adviczon van de Unieraad;

d. de natulen va.i1do vorigo II.IgemeneVergadering;
e. de volledige agenda voor de vergnforing;

De Unieraad roept voorts oen buitengewone ~lgeillenoVergadoring bijeen,
lin::mneerhet di t nodig aeht of wanneer daartoe schriftclijk het verzoek
Hordt gedaan door tv.rintigple.e.tseli,jkekiesvereni:::.,incen,drie staten-
kringverenigingen of twee kamerkringveronigingen. In dat sehriftelijk
verzoek mooten zijn vermeld de punten, waarV3il de bespreking in de te
houden vergadering wordt verlangd.

1.::..enaIle plp.atselijko kiesverenigingen worden uit de ko.s van de Unic::
desverlangd vergoed de werkelijk gemaekte rQiskosten voar het bijwonen
VCUl een Algomene Vergadoring, gemaakt door r0speetievelijk voar afge-
vn.e,rdigden mot stemreeht, als bec1oelc1in art.ikel 4.



2, de verblijfkosten VAn de afgev2ardigdeh blijven voor rekening< ,
van de betreffende kiesvereniging.

Hoofdstuk VII Slotbe:ealingen
Artikel 63

Indien de Unie in een AlgeilleneVergadering op srond yon haar Progrm1
van Beginselen mocht besluiten tot het vaststellen van uitspraKen of
vorklaringen van sta~tk~~dig karakter, als bedocld in artikel 58,
sub c, vertromvt zij aat de leden VDll de Unie, die geroepen '(Tiorden
zitting te nomen in vertegenvmordigende lichamen " zich bij hUll p,rbeid
cl::',o..rinnp,ar die uitsprF1.kenof verklaringen zullen richten, tenzij af-
wijking da'1rvan hun op duidel,ijk a.an te \,'ijzen gronden noodzakelijk
voorkomt.

In plaatsen, W28r goen plaatselijke kiesvereniging bcstaat kan het
·betreffendo k3.l1lerkringbes'Cuureen persoon belasten met een korres-
pondentschap van de Unie zulks tot dat een kiesvereniging ter plaatse
zal zijn ontstaan. .
Korrespondenten dragen zorg voor de propaganda voor de Unie in de

.betreffende plaats.


