


Hoofdstuk ~ !lgemene bepalingen

1. De Christelijk-Historische Unie, verdeI' te neemen; de Jnie, wordt
gevorffiddoor de plaatselijke kiesverenigingen, die als grondslag van
samenwerking aanvaarden het program van beginselen, voor het eerst vast-
gesteld in de vergadering V~l afgevaardigden, gehouden te Amsterdam op
9 juli 1908 en laatstelijk herzien in de Algemene Vergadering van
23 me:' 19700

20 De Unie l.'lerktin federatief verband samen met de Anti Revalutionaire
Partij en de Katholieke Volkspartij in het Christen DemocratiB~~ App~l,
verdeI' te noemen CDA, welke federatie wardt geregeerd door de aan daze
statuten gehechte CDA-statuteno De leden van de in de Unie verenigd?
kiesverenigingen zijn als zodanig lid van het CDAI vocrzover zij nie~ ~ocr
een persoonlijke schriftelijke verklaring hunnerzijds bij hs~ Be8tuu~
hebben dcen blijken geen prijs to stellen OD het lidmaatschap van het CDA,

De Unie stelt zioh ten doel;
ao de kennis van de Christelijk Historische beginselen

verbreiden en de ontwi~~eling en toepassing d~arvan
tijds te bevorderen;

en gedachten te
, . ,naar ae 81sen des

b. de samenwerking van de bij haar aangesloten kiesverenigingen to bevor-
deren en te versterken;

c. de verkiezing te bevorderen in de vertegcnwoordigende lichamen van
personel1, die lid zijn van de TJnico

10 In cen plaatselijke kiesvereniging verenigen zich degenen, die het
program van beginselen van de Unie aanvaarden en woonachtig zijn in cen
gemeente of een bepaald deel van oen gemeente, al dan niet een kieskring
in de zin van artikel E 1 van de Kieswet vormend.

II. Indien in een gemeente slechts &en plaatselijke klesvereninging
bestaat is deze tevens gemeentelijke kiesvereniging. In geval in een
gemeente twae of meer plaatselijke kiesverenigingen bestaan, verbinden
doze zich tot een gemeentelijke kiesvereniging, waarvoor een afzonderlijk
regloment wordt vastgesteld.

III. Indien voor een bovengemeentelijk orgaan een vertegenwQordigend
lichaam moet worden verkozen, verenigen de daarbij betrokken plaatselijke
en gcmeentelijke kiesverenigingen zioh in een bovengemeentelijke vereniging

Op een zodanige bovengemeentelijke vereniging zijn aIle bepa-
lingan in dezc statuten inzake de statenkring'lereniging z07eel mogelijk
van overeenkomstige toepassing.

IVo De plaatselijke Klesverenigingen binnen elke kieskring voar de ver-
~iezing van leden van Provinciale staten vormen tez~men een statenkring-
,i?rcni.gingo
Indien binnen cen statenkring slechts een plaatselijke of een gemeente-
lijke kiesvereniging bestaat is deze tevens de statenkringverenigingo
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'T De plaatselijke kiesverenigingen binnen elke kieskring voar de ver~,:ie-
zing van leden van de Tweede Kamer vormen tez~men een kamerkringverenigingo
Indian binnen een kamel'kring slechts een pla8.tselijke of een gemeente-
Ii -3 kiesvereniging bestaat is deze tevens de kamerkringvere ~iging.

VI, De plaatselijke kiesvereni~ingen binnen een provincie kunnen een pro-
vinciale vereniging vormen. Indien binnen een provincie slechts ~en
kamervarenlglng bestaat is deze tevens de provinciale vereniging.

VII. In 'erband met de verkiezing van de leden van de ~weede Kamer kunnen
bovendien provinciale verenigingen in het geval, bedoeld in artikel 20
sub 4 worden verenigd tat graepen. De plaatselijke kiesverenig~,ngen in
QeD groep vormen dan oen groepavereniging.

IX. Zij, die woonachtig zijn ~n sen gemeente waar geen kiesvereniging
bestaat, of in het buitenland, kunnen op hun verzoek door het Bestuur ala
buitengewoon lid van de linie worden ingeschreven8 Zij betaler aan de linie
een door do Algemene Vergadering vast te stellen contrihutie.

Elke plaatselijke kiesvereniging is gerechtigd een of meer afgevaardig-
den me~ stemrecht en hun plaatsvervangers aan te wijzen voor de stemmin-
gen in de vergaderingen van ~ovengemeentelijke verenigingen, staten~ring-
verenigingen1 kamerkringverenigingen, provinciale-7erenigingan, groeps-
verenigingen en de Algemene Vergaderlng van de linie.
Deze aanwijzing geschiedt naar verhauding van het aantal leden van de
pla-atselijke kies",rerenigingen '\'1[elais voIgt:

bij een aantal
bij een aantaJ.
bij een aalltal
bij een aantal
bij eell a2..ntal

leden van minder dan 21, een
van 21 tot 50, twes
~an 51 tot 100, dria
van 101 tot 150, vier
van 151 tot 200, vijf

afgevaardigde
ai'gevaardigden

;;

en zo verder tot en met elk v2.jftigtal een 2..fgevaardigdemeer en met dien
verstande~ dat &~n persoc ten hoo(;ste vier stemmen mag uitbrengen~ Een
afgevaardigde ken, mits daartoe schriftelijk gemachtigd, ook voar ~ndere
afgevaardigden Van plaatselijke kiesverenigingen uit dezelfne kamerkriuG
stemmen, zulks met de beperking i.v ~.et vo~ig J.id bedoeld~

1 0 In'~' -~';",;'~,c:'.er::':__~':~7C.. ;-ol.leorganen dol' Unie en i::1all;:J.l1dereverga-
deringen binnen het verbanc1 van de ~Jnie spreken en ,stemmen de J ' ~H

eigen overtuigingo

2, Over personen word~ schriftelijk, aver zaken wordt ~ondeling of schrif-
telijk ge!3temd.

~~~: ;~:~~~~e~~~:::L~a~:~w:~~d~~jh~~a~:~r;:~h:~~m~:~ ~:cu~~~~~~;~~~: ~~~~_.
stel geacht ~crjt te zijn verworpen, tenzij hij bij~onder ~egle~ent andel'S
is bepaaldo
Bij stemmingen o'Terparsonen zijn de eerste twee stemmingen vrijo Is een
derclp..stemminp:noodzakeli -;1;:, omcl3.tniemand dp m,p,::.rd':::>;'l''''P".!.· ~ 'T:'1'1 -le, ",'; J.Cl'''_

- ••.' '''; "'.,J '-" ~,-,J.. ..¥ 1... \i ~_... '.••...1..,,-' ~~~_ I.tr--.' __

brachte stemmen op zich verenigd heeft, dan kan slechts ~ekozen word;n
~~1!".")'C::--.~,• ..-~~ "'-"'I'~e '-.1" ..1··....''''·,·")''''''....., .=J-:'.-, ·'""l"..;',....!- d .... , .;:] . t-- -'=" 1...'-,-,0 f••• '<'C -' ,_"~ ~ . .i..~.:~-,-l, '-~-!....'-~ lJ J Cltj i..,.1:;(:::e e vrlJe 3-:.enunlng 1....;.,8 [1ee-3~~et3 er.l--
men. op zich v~renigd hebbeno



Bebben evenwel personen bij deze vrlJe stemming sen gelijk aantnl
stemmen op zich verenigd, met het gevolg dat rriet vaststaat wie
van hen tot de in de vorige zinsnede bedoelde twee perBonen moeten
worden gerekend, dan vindt tusBen deze personen een tusBenstemming
plaats. Staken bij deze tussenstemming of bij de d~rde stemming de
stemmen, dan beslist het lot.

3. Periodiek aftredende leden van besturen en kommissies ~l2n, _H-

dien zij een niet-onderbroken periode van twaalf jaer zitting he~·-
ben gehad, niet herkiesbaar, voorzover bij bijzonder re~le~en~
daarvan niet is afgeweken. Wel kunnen ze een jaar na hun aftreden
opnieuw worden gekozeno

L~. Op elke 5 bestuursleden of een gedeelte daarvan is
lid verkiesbaar van 65 jaar of daarboven.

Jioofdstuk II van de ~~esverenigingen, dest~ten~ri~g~~r~n~~inge.F~
9~e_kamerkringvereni~iE.~en ~!l de provincial~e~~v.r::.r:2'_nii;;L~~~:~2~~.~1_~b~,~.l1..~---.
ren daarvan

1. De plaatselijke en gemeentelijke kiesverenigingen, de bovenge-
meentelijke verenigingen, de statenkring- en kamerkringverenigingen
en provinciale verenigingen kiezen allen haar eigen bestuur en stol-
len haar eigen huishoudelijk reglement vast met inachtneming v&n do
bepalingen van deze statuten. Deze reglementen zijn onderworpen aan
de goedkeuring van het Bestuur.

2. Voor de in het eerste lid van dit artikel bedoelde reglementen
worden door het Bestuur modellen vastgelegdQ

3Q In de vergaderingen van de statenkring-1 de kamerkring- en de
provinciale verenigingen zijn stemgerechtigd de gekozen leden van
de besturen van die verenigingen en de afgevaardigden van de
plaatselijke kiesverenigingen als bedoeld in artikel 4.

2. De financiele verhouding tussen plaatselijke kiesverenigingen
en de g~8ecntelijke kiesverenigingen, alsmede tussen kamerkri~guer-
enigingen on de provinciale verenigingen wordt geregeld bij afzon-
derlijk reglement als bedoeld in artikel 6 sub 1 en 2.

3. De leden van de linie zijn verplicht jaarlijks v66r 1 april de
vastgestelde contributie te betalen. De kiesverenigingen doan voor
het innen van de contributies zorgdragenj zij kunnen de ining door
het Bestuur doen geschieden.

4. Het stemrecht wordt aan de plaatselijke kiesverenigingen ver-
leend op basis van het ledenbestand per 31 decembGr van het voo':'..
gaande jaar, zijnde de leden die aan hun contributieplicht hebbsll
voldaanQ



a. de lcennis va.n de C11ri;')';~'-eli .jt-, "H~. ,storis che 8·3girlce 10n 0:: g8 '~}E:.C~l~-·"

ten te helpen verbreiden en dp ontwikkel~nz en de t0ppaRsing d~2rvan
naar de eisen des tijds te helpen tevcrderen

bo het deelnemen aa~l de c"rbeiC:van de Lnie 8E van 0.,3 stateilkring~
vereniging, de ka~erkringveren~ing, de groepsvereniging en even-
tueel van de ge~eentelijke kiesvereniging1 waar7an zij d~el uit-
maken en het stimuleren "'3.nhet vJerk onCJ,erde Chr:isGel:i.jk-I-:I-i.[:d:oc

-

rische jongeren.~

Co he-t stellen van voorlopigo k&n~.iaateL voor de verkiezingen van
de laden van de Tweede Kamer en V2!1 de Provinciale Staten en van
de Gemeenteraad, het proclameren van de definitieve kandidaten e~
het nar vermogen bevor~eren van hun verkiezing

10 De besturen van de plaatselijke kiesverenigingan doen aan het
Bestuur en aan de besturen van de gemeentclijke ~iP8verenig~ng
VEtn de sta tenkringvereniging e~1van de kamerkrin[;c)crel.1igins,d
waartoe zij behoren~ terstond opgaaf toekomen van wlJzigingen in
hu~ samenstelling. Voorts doen zij regelmatig (m~t een ~inimum
van &~nmaal per drie maanden) aan het Bestuur o~gaaf V3~ wj.j~j
gingen in hun ledenbestand, onder verrnelding van naam en adreG
(bij verhuizing zowel oud als nieuw) van de desbetreffende Jeden,

2. De besturen van de plaatselijke kiesverenigingen doen ieder
jaar in de loop van de maand januari aan het bestaur van de ge-
meentnlijke kiesvereniging, waartoe zij behoren mededeling van
het aantal leden van hun kiesvereniging opl '::al1uarivan dC'."': :'e.o.':

3. De plaatselijke kiesverenigingen banoemen de afgev~ardigden mc~
stemrecht en 'un plaatsvervanger,s voar cls verg2.de:~ingcnveen c:.c g,:>
meentelijke kiesvereniging, de statenkringvercniging1 de k~r'er-
kring-ver'niging en de groepsvereniging waartco zij behoren en voor
de Algemen8 'il~rgaderingV2.::1 de Unie 0

ao "\rQOrZOVf r ~ij te,.rellc de r~le_a':~s2:~_jke l~ieE ;!~'--:;IJ.i[~i- _p~ :'-,i.i::'l-, het
ver~ll.ll18n \TEUl de t;:-;.:.:e:nj lr::. de 3.rt=:_kr:;1::::T e en. -Te0::' ·=i.,-:" ::'=-P:.[:'.,t8clij:Lc,~~
kiesverenigingen ~2stGlrl

b 0 het stellen van lcandir=.e,t,cnvoor h.2t
raad - voo~zover zij uit ~ee1~ ~JladtRe~~
met inachtne~ing van het in a~~ikel 3,
het proclamer2L van dj_8 ks_ndidate~, ~et
VEt~'1 hllYl v e rk~_ c"'~ il'lE:~_' rl !.J.(~.~~ \:""{3:L~ZCr :;en .~:.3_~1



ao het mogelijke te doen tothet vormen en versterken van kiesverenigingWl
binnen de statenkring en het bevorderen 1'n de samemverking van de
kiesverenigingen binnen die kring;

bo het bespreken van de veorlopige kandidaten voar de verkiezing van leden
van provinciale staten, het proclameren van de definitieve kandidaten
overeenkomstig het bepaalde in hoofdstul~ III van deze statuten gesteld,
het zoveel mogelijk bevorderen van hun ve~kiezing, het verzorgen van de
indiening van de kandidatenlijsten Y.QO~:·: de verkiezing van leden van
Provinciale Staten bij het hoofdstembureau in de hoofdplaats van de
statenkring en het doen van schrifteiijke mededeling aan het centraal
stembureau in de hoofdplaats Van de provincie omtrent de eventuele
verbinding van de ingeleverde kandidatenlijst met andere lijsten tot
een groepo

De besturen van de statenkringverenigingen doen aan het Bestuur en aan
het bestuur van de kamerkringvereniging, waartoe zij beheren, terstond
opgaaf toekomen van wijzigingeninhun samenstelling.

ao het deelnemen aan de arbeid van de Unie, zowel door het organiseren
van bijeenkomsten ter bespreking van sta3.tkundige vraagstukken, als
door het bevorderen van de samenwerking van staten..~ringverenigingen en
kiesverenigingen binnen de kamerkring;

bo het beslissen, behoudens beroep op het Bestuur, over toelating tot een
kiesver~niging en omtrent afsnij" :"ngvan leden, .~vaartegen door de
betreffende kiesvereniging bezwaren zijn ingebracht;

c. de verkiezing van de op grond van artikel 53c aan te wijzen ledenen
plaatsvervangende leden van de Unieraad;

do het bespreken van de voorlopige kandidaten voor de verkiezing van laden
van de Tweede Kamer, het proclameren van de definitieve kandidaten
overeenkomstig het bepaalde in Hoofdstuk III gesteld, het zoveel mege-
lijk bevorderen van hun verkiezing, het verzorgen Van de indiening van
de kandidatenlijsten veor de verkiezing van de leden van de Tweede
Kamer bij het Hoofdstembureau in de hoofdplaats van de kamerkring en
het doen van de mededeling, wie als gemachtigde en wie als diens
plaatsvervanger tot hetverbinden van de lijst met andere lijsten van
de Unie tot een groep zijn am1gewezeno

10 De besturen Van de kam8rkringvel.~enigingen doen aan het Bestuur ter-
stond opgaaf toekomen van 1;Jijzigi~1genin hun sc:.cuenstelling.

20 Voorts doen deze besturen terstond mededeling aan het Bestuur van elke
oprichting en/of ontbinding v~~ een plaatselijke of gemeentelijke kies-
vereniging.



a. het deelnemen aan de arbeid van de Unie, door het bevorderen en coor,·
dineren van de.werkzaamheden van de Kamerkringverenigingen binnen cLe
provinci'e

b. zorg te dragen voor het samenBtellen van de kandidatenlijst voor de
stat,enverkiezingen met inachtneming van het bepaalde in de artik~lel1 2t>
toF -Em me

-De bestu.renvan deprovinciale verenigingen'doen aah het Bescuur terstond
opgaaf toekomenvan de 13amenstelling en wijzigingen in hunBestuur.

Hoofdstuk III Decvaststelling van de kandidatenlijst~n
__ "'.,'Lt', • - , • ...l .•.• _ ......•....••.. <- ••••• __ .-:t._.__ - ..
par. _~"Kan£~aa_t:!'t.~llinE.._v.2.£.~weedeKamer

1 0 Voor elk:e kandidaatstelling '1001' de Tweede Kamer heeft elke Ides-
vereniging het recht ten hoogste drie namen te Doemen vooide-'groslijst
van kandidaten voor de Tweede Kamer.

2. In verband hiermede richt het Bestuur voor 1 augustus van het jaar,
voorafgaande aan dat, waarin leden van de Tweede Kamer periodiak aftredenl

tot aIle plaatselijke en gemeentelijke kiesverenigingen hat scnriftelijk
verzoek vo6r 16 september van dat jaar aan de secretaris van de Unie
vertrouwelijk opgave te doen van ten hoogste drie personen - geen loden
van de Tweede Kamer -die zij voor het lidmaatschap van de Tweeds Kame~:
in aanmerking wensen te brengen. Bij deze opgave moeten worder ve~meld
adres, beroep en zo mogelijk geboortejaar en nevenfunkties van de daa~in
vermelde personen, alamede de gronden, waarop dez0 geschikt worden g~acht
voor het lidmaatschap van de Tweede Kamer. Bij de vermel..dingvan ~L:,
gronden dient onder meer aandacht t~ wo~den besteed aan de politieke en
maatschappelijke ontwikkeling v<':nde opgegeven personen.

3. Terstond no..ontvangst van de hierboven sub 2 bedoelde opgave van de
kiesverenigingen bericht de secret2..~j.svan de Unie ve- ':Y.'ouwelijkaan
ieder van de daarin vermelde personen, do..tzij voor het lidmuatschap van
de Tweede Kamer in aanmerking zijn Jebracht. Hij verzoekt hun daarbij zo
spoedig mogelijk, doch in f~der geval binnen tien dagen, mede te delen of
zij een eventuele kandidaatstelling zullen aanvaarden.
In geval binnen de voornoemde termijn geen bericht !nocht ,,'lorden-bntvangen ~
wordt aangenomen, dat de betreffende persoon zich niet velar een kandida"'-
tuur beschikb~ar stelt.

4 c "-. '- Bestuurstel teen voorlopige alfabetische groslijst samen(va.n de
kandidaten voor het lidma&tschap van de Tweede Karner':netkor-c8 toelich-
tingo

a. de namen Va..llde 2,ftredende Christelijk-Historische leden van de:-
TvJee(leKa!ner, 'Joor zover d.eze bere· zijn een nieuwe kandidatuuT te
aanV2,
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00 de namen van de Christelijk-Historische bewindslieden en oudbewinds~

lieden, voor zover deze bereid zijn een kandidatuur te aanvaardeu;

code namen van de personen - g~en lid van de Tweede Kamer·~ di.e 0.001" de
kiesvereniglngen voorhet lid.mai;ltschapvan de Kamer in <;aanmerking7,5. jr
gebrachten die sch:riftelijk hebben medegedeeld in sen eventuele
didaatstelling te bewilligen.

Bij elke naam worden adres, geboortejaar enberoep en eventuele neven-
f'Any-tiesvan de kandidaat vermeld. Voorts worden bij de aftredende ledon
van de T1:JeedeKamer yerrneld hun sne.ialisatie in de Kamerfractie en bij de
sub b bedoelde kandiclaten een k6rt8$amenvatting va.nde g!.'cLden,waarop
zij door de kiesverenigingen ~oo~hetlidciaat~chap van de Kamer in aan-
rrerking zijn gebracht.

4. v6~~ 16 ktober van het jaar voorafgaande aan dat van de verkiezing,
zendt het Bestuur de alfabetische groslijst van kculclidat-envertrouweli.jk
aan de leden vande Unieraad.

vinciale verenigingen tezamen kan aan de Unieraad een gemotiveerd verzoek
worden gericht tot het mogen indienen van een afzonderlijke k1:mdicaten-
lijst.

20 Over het verzoek, in het vorige lid van dit artikel bedoeJ.d, wordt
slechts beslist, wanneer het v66r 1 oktober van hetjaar, aan dat van de
verkiezing voorafgaande, bij de secretaris van de Unieraad zal zijn inge~
diend.

1. De Unieraad vergadert uiterlijk in de tweede helft van de rnaand akto-·
ber veor ~en verkiezingsjaar ter vaststelling van de voorlopigc alfabc-
tische groslijst.

2. De voorlopige alfabetische groslijst wordt ter vergadering aangevuld
met de namen en de overige in artikel 181 lid 4 bedoelde gegevens vande
parsonen, ten aanzien van 1,.vietenminste vijf sternhebbendeleden vande
Unieraad onder verrnelding vari de inart~kel 18, lid 2, bedoelde gegevens
e~l gronden, verklaren dat zij hen voor het lidrnaatschap vaE do Kamer i:r:
am ;rkingwensen te brengeno
De Earnen Vlli~ deze personen worden evenwe~ . er van de groslijst g2schrapt
in geval zij niet binnen zeven dagen na uea desbetreffend schriftelijk
verzoek van de secretaris van de Unie aan deze schriftelijk zullen hebben
bericht in een eventuele kandidatuur te be1:Jilligeno

4. DeUnieraad bepaal t vervolgens met inachtnernir"gvan de beslissing
bedoeld inhet derde lid:

a. het aantal kandidatenlijsten, dat in het ge~
diCEd

b. indian besloten werdt verschillende lijsten in te diencn, in welke
kamerkringlen) een afzonderlijke lijst en in welke kamerk~ingen gelijk-
luidonde lijsten zullen worden ingediend'
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d. inalen besloten wordt met een gelijkluidende koplijat in het gehele

Janel en rr1~·t staartli.jsten in de achttien kamerkringc'n ui tte komen, het
aantal· men, dat op de koplijet 9!lhet aantal, clat op elke ,3'taartlijst
zal vvorden gGplaa ts t ,

80 het aantal en de samenstell:.· van (:8 grcepen, waarin de Etemming over
de lijst (en) zal plae,ts vindelL

5. Indian beslaten wordt niet jn alle kamerkringen en of pr~~incieG
geli~klui.C;nde lijsten in tedi'eDen, - orman de kamerkringen en of pr: ";;n-
cies waarj.l1 een gelijk::t.uidendelijs-czal woreea ingediend., zoveel mogf"lijk
ee11 groer 0

60 De !Jnieraad vergadert opnie'Jvr ;L11 de eerete helft vc!,nde maand januari
van het jac::.rder verkiez;ing ter bespreking van de vastgestelde alfabe··
tische groslijst. De Unieraad atelt zo hij dit nodig oordeelt een advies
op voor de samenstelling van de kandidatenlijstCen).

1. De secretar:::'s der Unie ZElndtvoor 20 januari van hat jaar der ve2.~ki(::-
zing aan alle plaats~lijke e~ gemeentelijke kiesverenigingen en aan alle
karr.erkringverenigingen een exemplaar van de groslijst met een exemplaar
.an h(~t door of vam-Jege cie Unieraadopgestelde advies voor de samenstel-

ling-re.n d3 kandidatenlijstCenJ zo dit is opC ald.

Daarbij wordt mededeling gedaan van c~e beslui. ten van de Unieraad, als
bedoeld in artike120, sub 4 en worden tevens de besturen van de kamer-
kringen c ..q. de provincies die een groep vormen, ui tgenodigd de Dag' .,_
Besturen af te vaardigen naar een bijeenkomstom het tij~elijke groeps-
bestuur te constitueren en plaats en uur Van d2 groepsvergadering vast te
stellen .. Dc ui tnodiging bevat tevens de aanw.ijzing van het ~{amerkring··
bestuur c.q. provinciaal bestuur,dat de bijeenkomst van de Dagelijk38
Besturen zal uitroepen. Het tijdelijke groepsbestuur wijst uit zijn mii-
den een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan en doet daar-
van onverwijld mededelingaan de secretaris van de Unie ..

3. Het bestuur van een kamerkringy die ingevolge besluit van de Unieraad,
als ocdoeld in artikel 20, sub 4, eEm:afzonderlijke lijst zal indienen:
bepaal t evenzo plaa ts en uur VD.nde. bijeenkoms t ,waarin de stemming oye~:'
de kandidatel1: plaats zal hebben en doet daarvan onverwijld m8d_~deling ear,
de secretaris der Urieo

D0 kiesverenigingen vergaderen v66r 15 februari van het jaar der verkie-
zing ter bespreking van Je groslijst. Zij wijzen in die vergadering
- zulks met inachtneming van net bepaalde in artikel 4 van deze Statuten ~
teverJB hun afgevaardigC:en aan r.aar de vergac.sring van de groep of kamer-
:kring, waarin de stemming over de kandidat .lijst zal plaatsvinden.



10 De vergaderingen del' g'roeps- of -kamerkringve-rel1iigingentot'stemming
over de kandidatenlijst vinden op eenzelfde, door het Bestuur te bepalen
datumin de. twee dehelft. Van. februari ';1J1a:atSo

i .•. ,._ ....•. <. "_ •.•• _.

20 Ret benodigde materiaal aan kandidatenlijsten, stembiljetten en stem:--
lijsten is vaal' aile vergaderingen van gt;lijk mo-delen wordtdoor de
secretaris d::rU:n;ie:tijdig en in vbldoende :"aantalaan debetrokken
besturen toegezonden~

30 De vergaderingen'd'er groepsverenigingetl wi jzen in eLb;:ekamerkring een
lid. aan,..,d"1tb\?laet-:wordtmet hetindienen vande kandidatenlijst ;waarop
tev' '·'s.zJ.jnve,rmeld de,:name'nvan de peTs'onen,door het Bestuur belast met
de verbinding. der ..l:i,jsten.alsmedeeenplaatsvervanger, hiervan wordt
onvenirijld.mededeling 'gedaan aarJ.·de'secretaris del' Unie 0 .

1 0 In d~~ze vergad.ar-in.-genltlOrdtde sarhenstelling Van de kandidatenlijst
besprokenerrdesge,wenst wordenvoorts een Vaal' eende kandidaten bespro-
ken. Een ~and.ldaat, in de vergadering aanwezig, moet daze verlaten,
wanneer de bespreking van zijn kandidatuur aan de orde is.

20 Na afloopvafl:,d_~besprekihgwordt over de kandidaten door de stemge-
rechtigden gestemdo

30 stemgerecht:igdzijr.i ten hoogsb~ti'en b'estuursledehvan. de Kamerkring-
vereniEing,X'espectievelijk van elkderkamerkririgverenigingen tot de '
groep behorende, en de volgens artikel 4 der stathten aangewezen stem-
hebbende leden del'plaatselijke of gemeentelijke kiesvereniginG~n.

i+ 0 Elk stemhiljet moet, om geldig te zijn, niet mindel' namen van op de
groslijst voorkomende personen bevatten, dan ingevolge Qrtikel 20,lid 4,
sub c, vastgesteldo
?'.6r de stemming vestigt de voorzitter 181' de aandacht op, dat aile bil~
jetten met eenkleineraantal of met 2 of meer gelijkluidende namen
ongeldig zijno

50 Aan de kandidaat, wiens naam op een stembriefje is gestGld op de 18181'-
ste plaats, worden toegekend tien punten plus zoveel punton ala er namen
op de kandidatenlijst zullen komen' de tweede plaats geldt voor een punt
minder en zo vervolgens. De namen vermeld nadat het ingevolge artikel.20,
lid 4, sub c, vastgestelde aantal is bereikt worden beschouwd als niet
geschreveno

60 Het bestuur telt de punten samen en zendt het proces-verbaal der
stemming onverwijld aan de secretaris del' Unieo



1. Z··dra de processen-verbaal van aIle groepen en kamerkringen zijn inge·~
kamen, vergadert het Bestuur der Unie. Het telt voor elke k~~didaat het
aantal punten samen, dat deze voor plaat?~rigOp een bepaaJ.de lijst hee.ft
verkregen en rangschikt vervolgen£'op elice lijst de kandidaten naar het
door hen voor die lijst ver1cregenpunt~mtal.

20 OjJ -een kand:Lc1atenlijs t worden geplaatst, tot een aantal als bedoeld in
ar~~:el 20, lid 4, sub c, zij, die bij de stemming voor de lijet het hoog-
Ete aantal puntenhebben ver):\:regen.
Bij-2: f:~lijk aantal punten beslisthet lot.
Als 8en de.!' kandida ten mochtbeda.nken,wordt de kr...ndidat.enlijst vol t9.l1ig
ge~lOuden dOor opschui ving der namen, die op zijn naam volgen.

3. Indien het Bestuur Van oarceeel mocht zijn, dat een wijziging in de
J.ldus ;:;amengesteldelijst dringendgebodeh is, wordt de Unieraad onverwi jld
bijeenge.roepen. Blijktdeze· met tw.ee derde der uitgebrachte stemmen het
JCJ'deel van het Bestuur te delen, dan wordt aan de kie.sverenigingen in de
tletrol{ken kamerkringen een gemotiveerd wijzigingsvooratel' toegezonden met
uitnodiging binnen een termijn van veerti3n dagen no. datum van verzending
van het wijzigingsveorstel haar eordeel da~rover aan het Bestuur schrif-
telijk mece te delen.
Het lfijzigingsvooratel wordt geacht te~ljn aanvaard, indien niet ten
mjnsteeen derde van het aantal kiesverenigingen in de betrokkeri kamer,·
kringenb:::'~~nen gemelde termijn van veertie.n dagenzich schriftelijk te:se::1
dat voor-stel heeft·verklaard.

4. De kandidatenlijst met vermelding der eerstvolgende kandidaten Rls
reserve worden in de C. -Ho-pers openbaargemaakt en a8.n de I::~.esverenigi.ngen
~')0f:=>3'ZOr"~,· _Q

5. Indien door kiesverenigingen bezwaren mochten '.'lorden ingebracht tegen
de gepubliceerde kandidatenli:jst op grond van vermeende onreg'~J~matigheid l

zo is te bealissing aan de Unieraad.

Bij verkiezingen volgend.e. op ontbinding van de Tweede Kamer, 'rindt het
1Jovenstaanc.e overeenkoml3t~.ge tcepc..Gcinco
De aan te wijzen dagen en termijnen worden dan door het Bestuur bepaaldo



1 0 In het jae,r Vay.lper~_odiek aftreden. van leden van de E€.rsta Kamer rj_cb:c
het 3estuur vo'or 1 apxilto·tCLe Chi~J..st-elijk-:a:istorisGhe S)atenleden;,iL:, ..
m~de tot de kamerkringbesturen in de b,strokken provincies he t verzoek OL

ui terL:jk v66r een door dit beqtuur te bepalen datum E~aIlde 8ecretccr:"s van
de Unie ver:::rouweli,jk apgave te dOGn van. tenhoogste drie pel'SOllen, C~i2

vaal' het lidma)J,tschap van de Kar-Jer in a::mmerking "Jensen C8 '::rengen,
Bij ueze opg:l":: moe':en "Jorden vermeldadres, be:.~oe};en ~o mcgelij1': geboorte-
ia~r en neva~f~nkti5s van de daarin vermelde personen, nlsmede de ~ronden,
Haarop. dez'" gescbik': worden geaeht 'TOOI' het lidma'.1:tr:c.ha:::---;TEen :18 :;::;el~f:t!:;
Kamer 0 Bij d8 vermelc'l.:i_ngV2-l1 die g-rondendient onder r"·3e:.'Enndacht ts
worden. bes-ceed aan de politiekp ell me..atscllap:pelijke ollti;,Jikl(eJ~ing val~ l~Le

opgegeven persanen

20 Terstond na ontve.nr;-:3t van de hie:.'bcven 8Fb 1 tscJ.o(;Jde::Jpga'T8n bericht
de seeretar-is yan de Unie vertrDuwelijk schrifteli~l~ aen jed8r van de
da8~rin var-melde personen, dat zij veal' hr~tl_idsaatschB:}J vaIl de EersteKamer
inaal1.,r:e:,'king zijn gebrachL Eij verzaekt hun daarbij hem zo i3poedig
moga~Gjk, doc;h in ,iii,c1eY'geval b~i_D"1eiltien dagen Gchriftelijk mede te delen,
'Jf zij een eventu.elekandidaats>::'~~,ing zullen CJ.anvsa:crlen.
In geval binnen d,:? voorr:oomde tr)rmi.jrl geen schr~ftelijk bericht mocht wor-
den ontvangen, wordt aangenosen) dat de betreffende persoar ~ich niet vaal'
een kandidat~lJr beschjJ,-bEta:L~Gtel to

3. HetBestuur stelt oen e.lfabet~sche voarlopige groslijst samen van even-
tuele kandj_d&~en vocr he"t lidmaa-tschar van ~e ~erste Kaffiermetkorte toc-
lichtingo
Deze voarlopigo groslijst bevec

0.0 dn na.nlCl'i 7C<!1 de aftredende ChY'isteJijk-HistoriGche lec.1en 'Jan d'2 Berets
T'~,:;.n.:e.J;'.,'va,or- z,over 422'8 be,reicl zijn. oe:n ~Qieu~~"eklliJ.did~i.tl-,i.1.Lr' te asnvaarcl.en,

bo de namen van d·::;personen - geen lid van c~eEerate Kamer - c':'e:lG'J'.' ce
C~risteli~k-Historische Statcnleden en door de kamerkr±~:tes~u~en ocer-
'e8nl~onlstig }18"C51..lb 1 il1 di':': artike.J.. b~~paalde voor l"let li.drne-1EL"::::SclJ.2.1J -,la.~J

die Kamer in aar.uerking zijn gebr,acht en d"~e tijdig s..:;hri::t2~_i,jlc heb·i:;erl
me:1egedeold in cen ISventuele ko.nclida.atstelling te bewi11:_g~Hl
Bij lke naam worden adrea, geboortejaar, beroep en 8ventuelr neven-
~v_'nl,:t'ieS'J:al'l b~·trokkeIle ire rTIleJd ~ ,'tlo r.:. -,.:- ts \r~ora.8Yl :l)i j. de ar'-~:~ect~~lldc:: 12 d.G11

~'" de. Tjl, _F"'~,~:..:'.:-- T.c'" m ~•... '\.r·....-"rYi '~,r' 1, ~ y; ~ ,~""",~: I'· ~ , .1';"·0. .,,,, .1ri -T( '''I1C-''''' '":' ~-l:"'!"h.~.~ <'7).- b~'~val... v DeJ..l.' vj~; J.\.ald,t;J. \ CJ.~de.-L,-,l .L1Ll .•.l ·Si)t...\.~le L·@.vl ..... ::t_d~ LL-::: 1....2L.~,....-'.T.~.:_"""'>..•~;,,:~t •.•• v.G __•.!

de ,sub b bedoelde ~~)ersonen een korte SDJnenVa tting vc·~nc>:: grontlol1, 'I"iEtC'.r-
0]7 7Jij lJoor 11.et lid.rrlaatscheq; "7T9.ti de Ka:n1eriYl ElaEnlerl~i11g JZijIl gebracht 0

40 De Un:i.er'))J~d verg?:.c.ertop : :clr-:e termi jE '~8r besproking Yar c~e IJe:.~sonen,
1.,Jier namel1 op de Yoorlcpige groslijst vool~komen, of ,:' () doo:' tc;n ':nin3~~'~
vijf laden veil Gte verga.de:::'ing -CO'Ca,,~nY11J_li~ngve~rl Ci,,;Jijst worden 'l.anbe-
vol '., en stelt de groslijs2~ VDEd; 0

PeTsonen~ ter ~ergaderj:rig aanw0zig~ ~i2r ~ame~ op de groslij.st voorkomen~
verlaten ti~dens de bespreking van hun persocn d~ vergadering.

50 \Ter"'\TolgenE3 st',2'lt de ,(Jr:~~eraa~lf:cn ctC~";JiO£3 lT8.E3t, de.t ~\al1 d(; bet17okl:cen
Christ81i jl-~~~I~..s t07·~is CtJ.8 S·c2J:ell.f~a}:-t .....G'2 ~'~,·~r')i~-2::"~1H.?~i~lb :.'rQ.;r~1'·t EJ.c.tn.GGDOC~en 0

t:.. Het Pes~!-'!lUl~ ,.:1.f"'\ 0·...;... '!:l ~Yl r1:.:l 1,)~-:-:,o'.cr~?"..C,_!-_'. v·"lh.-'-'l4.Q. -:-:r.~ ~1.... -iT-~;;' tor~ 6roh r:, C! -t- .:::l-l- r."V'\ +"'V'>.-' kVO J..} ,~ •••••• _ V/.v...,.v '- .•..c_··. __ _v_ ~~. '_ _ _~._ -J""-~.-_-.Lu ..LJ>...-\:.. .•._c 1,"-1.~C••L.-Cl.'. ••.•.!..C", •...••

"tie3 een \[oGri~tel om'CTel1t tijd 8n pl()~D.tS'j "..T:.·.t~~.!.'op (=tis St,q..t2l"lfr'3.ktj,€r~ iJit de
be> +1'0' k- . .'. l.~1 k ,. J'., ·1 • 1 . ~'d t

-.... v . K_...e.~'l p~o-:,;-J.rJC1€S ZU .....,811·t38..0en:.. Oluen T:er "',[2.81";Q1:8-i-._l11·g V2.n. c e ,i.:2..ho.l ~3..',:;<tl-o

Jijst 92.1 tel" ·r-eG(:;li':::1{:5 ·~l~--: .. cle ~·J::::;:-"k:~G_,[1Jlli·--~der.2~SJ1 het l1.1c1ierLo::l· "I!Ctn die lijs~
veIlbc~dGn9 31smede om+rcilt &e aanwijz'~.ngvan de Stat8nf~t.ktieq die ct8
frak~i8s -:.ran cle to l.~ cen groey; iJer4oreno..e pro"'7":~.n.cies 71aJ_ bij2e11~Oe~Je11, 8J4S-~

oak omtrent d3 voor2~itter va:l de bi;~eenkomsto
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Bij deze voorsteIlen zal als richtlijn gelden, da.thet samenroepen
van debijeenkomst der Statenfrakties bijtoer1::>€ur-tdoor de ver-
schillende Statenfrakties in de betrokken groepen, voor zover die meer
dan een provincie omvatten, dient te geschieden en dat a:isvDorzitter
van die bijeenkomst del'Statenfrakties steeds dient te wOY'den voor-
gesteld een lid van de Stat'3nfraktie, die voor het samenroepen van
die bijsenkomst wordt voorgesteld.
70 In geval van ontbindingvan de Eerste Kame:c vindt he t C.nd.ic
ket bepaalde overeenkomstige toepassing.

1 .•Voor in het geva.l in de provincies Ncard-Brabant, Nocrd··qcl:Lal'cl,
Gelderland en Zuid-Holland geen provinciale verenigins in ~o zin v~n
artikel 3, VI is gevormd; zal het Bestuu.r in v8T'band met 811:everkL8zing
van leden van Prov~nciale staten het tijdstip bepalen waarop Ce ~auer-
kringbesturen in die provincies zullen bij,:::enkome:.>.tot :1"1: ',T("O;:,2L ' ..n
een tijdelijk provinciaal gro~psbestuur; he~ LeG~'lur wijst da~rbii Vaal'
elk van die provincies het Kamerkringbestuur nan, dat hct iniiiat_ce"
dient te nemen tot het bijeeneenroepen van de kamerkringbesturen veal'
die bijeenkomsto De seeretaris van de Unie cloetvan df'::>' 'U(;c::tuitr~L
van het Bestuur onver,.rijldschrj_ftelijk medec1~J_ir~gaan ::llle;;e":roJ:ken
kamerkringbestureno
20Het tijdelijk provinciaal groepshestuur wijst uit zijn midden een
voorzi tter? een secretaris en een pennine:meester a-3.Een do,:::tdaarvccn
onverwijld schriftelijk mededeling a3.l1d'3 seerstaris del'Uni:,0

30 In de provincies, die &&n kamerkring vormen c.qo een
vereniging varmen, treedt het kamerkringbestuur c.q.het
bestuur op als tijdelijk provinciaal groepabestuuro

. .,provJ.ncJ.aJ.e
I.lrovinciale

~rtil<:~l29
Het Bestuur bepaalt voorts tijdig de volgende data;
a. de datum v66r welke door' de secretari,s van het tijdelijk gro?ps-

bestuur het schriftelijk verzoek, als bcdoeld in artikel 30, lid 1
tot de plaatselijke en gemeentelijke kiesverenigingen in de hetref-
fende provincia moat zijn gericht;

b. de datum v66r welke doar de kiesverenigingen namen van kandid2tell
op de voet van het artikel 30, lid 1 bepaalde 1 aan de secretar'."!3
van het tijdelijk provinciaal groepsbestuur kunnen worden opgege~en,

c. de datum v66r welke de tijdelijke provinciale groepsbeoturen met de
kamerkringbesturen en met de statenkringbesturen moeten hebben vcr-
gaderd tel'bespreking van de alfabetische lijst van kandidatenJ

in artikel 30, lid 3 bedoeld, en tel'vaatstelling van de groslijst
van kandidaten;

d. de datum v66r welke de groslijst van kandidaten
aan de plaatselijke- en gemeentelijke kiesverenigingen moat ziJn
ingezonden.;

e. de datum v66r welke de kiesverenigingen tar bsspreking van de
groslijst van kandidat!:;nen tot het aanwijzen van 9.fgE,vaardigde'1
moeten hebben vergaderd,
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f. de datum van de vergadering vau de groepen of statenkringverenigingen,

waariu over de kandidatenlijst wordt gestemd.

1. De secretaris van het tijdelijk provinciaal groepsbestuur richt vear de
door het Bestuur ingevolge artikel 29, sub a te bepalen datum het schrif-
telijk verzoek tot aIle plaatselijke en gemeentelijke kiesverenigingen in
zijn provincie om veer de door het Bestuur bepaalde datum, als bedoeld in
artikel 29, sub b, aan zijn adres vertrouwelijk opgc"ve te doen van ten
hoogste drie personen - geen leden van Provinciale staten - die zij in
aanmerking wensen te brengen. Bij deze opgavamoeten worden vermeld adres,
beroep en zo mogelijk geboortejaar en nevenfunkties van.de daarin vermelde
personen, alsmede de gronden, waarop deze geschikt \Vordengeachtvoor het
lidmaatschap van Provinciale Staten., Bij de vermelding van die gronden
dient onder meer aandacht te worden besteed aan de politicke en maatschap-
pelijke ontwikkeling van de opgegeven persohei1~

2. Terstond na ontvangst vau, de hier-bo.vensub '1 bedoelde opgaven van de
kiesverenigingen bericht de secretaris van het tijdelijk provinciaal groeps-
bestuur vertrouwelijk aan ieder van de daarin vermelde personen, dat ZlJ
voor het lidmaatschap van Provinciale Staten in aanmerking zijn gebracht.
Hij vE;rzoekt hun daarbij h\:;mzo spoeclig mogelijk,' doch in ieder geval, binnen
tien dagen, mede te delen of"iij een eventuel~ kandiaaatstelling zullen aan-
vaarden. In geval binnen de voornoemdetermijn geen bericht' raocht~vorden
ontvangen, wordt aangenomen dat de betreffende persoon zich niet voor een
kandidatuur beschikbaar stelto

3, Het tijdelijk previnciaalgroepsbestuur stelt een vbdrlopige alf~b~tisbhe
groslijst s~m~n van kan~idaten voorhet lidmaatschap van de Pro~inciale
Staten met korte toelichtingo

a.de,namen van de aftredendeChristelijk-Histor::_sche leden Van Provinciale
Staten, veor zover deze bereid zijn een nieuw·a kandidatuur te aanvaafden

bo de namen van de personen - geen lid van ProvincialeStaten - die door de
l:iesverenigingen voor het lidmaatschap van Provinciale Staten in aan-
merking zijn gebracht en die schriftelijk hebben medegedeeld in een
eventuele kandidaatstelling te bewilligen.

Bij elke naam worden adres, geboortejaar en eventuele nevenfunkties van de
kandidaat vermeld. Voorts . rden bij de aftredende leden van Provinciale
Staten vermeld hun specialisatie in de Statenfraktie en bij de sub b
bedoelde kandidaten een korte samenvatting van de grenden, waarop zij door
de kiesverenigingen veor het lidmaatschap van Provinciale Staten in aanmer-
king zijn gebracht.

4. De voorlopige alfabetische groslijst wordt door de secretar±s van het
tijdelijk provinciaal greepsbestuur onverwijld toegezonden aan de leder.
van t.~t kamerkringbestuur, respektievelijk van de kamerkringbesturen en
aan de leden van de statenkringbesturen.



Elk tijdelijk provinciaal groepsbe.s't'"mr vergadert ffi'37., de; kc:unerkring-
'::Jesturen en met de statenkl"ingbesturen v66r de dc_turn, bedoeld. i.n artikf:::"29,
sub c, -ser bespreking en ter vaGt,stellingl.l:~U·-LLQ;&.grosli.}.st "

2 c De 'H'lorlop~ge gr0sJijst ItTordt t,erv@l.;gaa§p;kng c:;;angevuld mef~de namen en ~:)
de ()v~r:ige ;n;' ar:ti}{~130) .,lid): bedO'~lde .~ege1fei1S van depersonen ,.ten.," " -
a~lM~iq~l.va~;.\Vie,t~~iI!inst$.]v:~jf. c1E'ell1emel~s:f\in.,deverga,i::ing' onder. verlU€l:- ."
dUl.'; ,v?~li;:lG'bn ..9-,rnkel -3-0, 1.ld::1:bedoel.de g<;:ge--:rent;.en:, sronc.er- v8,:r'1~L,~tren~,
dat 2',ij hen V09rhetJidm?,2:tsc'hap~ \fan spo'v:iIic:;iale S·t?<teJlin aanmerking.
,.,,,,,Y,c"'l"· -I,e' 'bren~"'n P-c> ""8.'l"'en'v""~'d'e·",'P-T)c.r"'OYl""':'·"'0"""-<e'"c.'-n""·/'e,l "'Tee,.,., ~-"'ll rJ'~',"'-' .•.d_" 1 t.(. .;::.,;' .:(5""'" Qo lJ':"=' ,lJ. '11 .r"UJ.: ' .. ,L.j',-'" -k · 1oJ" ..••'.;..J:.!. .. ~.' .. _. J. ...A.._-' .•...:_V .'_.', •.. ..l..~ ~,-' . '-._~ .• Vo.·__ U~ ••

groslijst geschr'apt·in gevc.d iijniet bin~en~even d'agen.nae,e:n d~2'petref-
:eid ['cllri:::te::t.ijl: verzoekvan de secretaris VElll het ti.jdhlijk Pl',cv:;~L,~iaal
C'C'2TsbestuUl", -terstondnade v.e,rg0-del'ing teverzendeD:', 2can dez~ '$G.hb.f' ,.
,;:::li ::: zul1e:cJ. hGbben bericht ineen eventllele kandidah1ur"cebewilli.genoj "

)ocL",t de pe:'",onen, op de groslijst vermel-d, zull'2n. zijn besiJroken, 1:Jorc~t
dB g~n~lijst vastgesteldo Sen kandidaat, in de vergadering aanwesig, Most
'ie~__e 7crlo.ten ",rannear de bespreking van zijn kandidE',tL1.l:,rasn ds ord;; ] 30

~. De0Y0rgaderin~ bepaalt voarts;

ao Let aanto.l en' cl.~asmduiding, V 3.11 ,de kandida ten1ijsteri>::die binnel1 de pro-
~'1.~(·:~~~C'.8n. '~~1dQ.\Toor e.'S'~.. ·:~~,~;jliecir:.g.C)?Vel'"' e~:~l [t!1.c1ers-

luic.ence aan:iuidillg dan de naaln enu is een tweederdelliE!'erderheid ver-
eist;

bo Indien het ter vergadering besprokene en beslotene ertoe leidt, dat ni~t.
~n ,alle si;atenkringen een ge.lijk1.1J,idendelijstzalw.ordnn ingGdie:nd, in
,'Jelke: stat ••.nkringen een afz"onderlijkelijst zalvJehfderii inged:'..enc.;

do het 2cntal en de samenstelling van de groepen, waarin de s2menstellins
VE1,'] cL8 gem'-"ens.chappelijhe ..1ijst doer:;-ineen schuiw,cl'.ran de afzcndel'li :;ke
~,ijF3t3n zaig8schied~n en .:h08 di t zal :plaats vinden;

,20 l:.et eventuele advies omtrent de namen, ;';'-elke naar' het oordeel va:J. cie
vcrgadering op de kandidatenlijst (en) b"ehor'en te It/orden geplaatst;

f indien eell voorstel daartoe als agend:apunt op de convocat'ie voorkom-c c±"
geibru.:ik zal worden gema:;1.ktvan de 'oGvoegc:heid v'Jrmeld in artikel 370



1. De s~cr~~ari~-~~n het tijdelijk ~rovinciaal groepsbestuur zendt '1001'
de door het Bestuur bepaalde datum, als bedoeld in artike127, sub ~;~en
exemplaarvan de groslijst met een exemplaar van het advies, als bedoela.
in artikel 31, lid 4, sub e, zo dft mocht zijn vastg~steld, aan de kies-
verenigingen.

,~,~'-,; ,-

20 TegeliJke:r:tijd,worden de besturen van de statenkdngen, die een groep
vormen,.alsbe,doe).d in artikel 31, lid 4, sub d, door de secre"caris van
het tijd'elijk provinciaal groepsbestuur liitgenodigdonverwijJ.d de dage-
lijkse besturen af te vaardigen naal' een bijeenkomst, am het tijdelijk
groepsbestuur te konsti tueren en plaats en tijd van de groepsvergp,dering
vast te stellen. De uitnodiging bevat tevens de aanwijzing -canhet statert-
kringl;>~stuur, datcle bijeenkomst van de dagelijkse besturen Van de betrok-
ken-st.atenkri,ngen ~al samenroepen.

3. Het tijdelijk groepsbe~tuur wijst uit z~Jn middeneel1 voorzitter, een
secretaris en een penningmeester aan en doet daarvan onvenJIjld mede-
del-ing aan de secretaris del'Unieo

De kiesverenigingen vergaderen '1661'de datum, door het Bestuu:!:,bepaald,
als bedoeld in artikel 29, sub e, tel'bespreking Van de groslijst. Zij'
wijzen in dievergadering - zulks metinachtneming van het bepaalde in
artikel 4 van deze Statuten - tevens hun afgevaardigden-~an naar de ver-
gadering van, de grasp of statenkring, waar de stemmin,;:;over de kandidaten:.:.
lijst zal plaats 'linden. ~ .

1. De vergadering van de groep(en) van statenkringverenigJhgen respek-
tievelijk van de statenkringverenigingen, waar de stemming over de kandi-
datenlijst zal plaats 'linden, worden gehoudenop eenzelfde doo:r het
Bestuur bepaalde datum als bedoeld inartikel29, sub f.

20 Het benodigde materiaal aan kandidatenlijsten, stembfljetten ensteril-
lij~tenword~vervaardigd overeenkomstig het door het Uniebureau teVer-
strekken model en wordt door de se:cretaris van het tijdelijk provinciEcal
groep~bel?tuur tijdig en in voldoende aantal aan de betrokkeri besturen
t,oe'g'ez-qnden",'

3. De vergaderitigen del' groepsverenigingen wijzen in el~der statenkringeL
een lid,aan, dat belast wordt met het indienen van de kandidatenlijst en
de verbinding ervan, alsmede een plaatsvervanger, hiervan wordt onverwijld
mededeling gedaan aan de secretaris van het tijdelijk provinciaal groeps-
bestuuren aan de secretaris del' Ul1ie. '



i 0 In de verg20.ering,:m, i' ~.t:~.k81 34- oedoeld, 1;JOrd.t de samenstelling van
de ke..ndicb,:':e11.1:i.j-frtbe.sprokfm ,::"7F;ntueel aan de hand van het advies van het
tijd.elijk :p,-~ovi!'.i.ciaal gro8psbestuur" ...s:,ls .bed.o-eld in artikel 31, lid 4,
s:rb c en wOTden voerts, decgE.1!T.:n.st1 de 'kaniEc1aten een voar een besproken4
.Een kand:i.daat; in de . vergac.er:i.nc; ·aanr,vezig moetdeze ver1aten,. W;;;y."1neerde
b-e,~prelcing:-, van z_~'jn l\.aJ,ldj ..c~a:tL1Ul' ··c~2t}-1 de. a.r-de is 0 - _.' _ ,.

2, I~2. ai'lco-o van C.8 028'J:r0Jiii"'.,:: l.'To:t'd~;('Vfr de ';:endidatencLoar 'de stem;..'
gerechtigden f2stemd .

. " '." .~ S '. " . .. ,. .. , '. " . -l- • •.• ~ - d 't' 1 •,) •. 'C~l~€§e:-:eC:i'C~Gct Z~·Jl1~C~}~.J.100e;E'C.e. cTen:.;eSt,uur,s.~e en ve~~~e s ..?c:.en..v;:rlng-
v9.re:n:Lg~r..,;~.• :.~~.:.:r:r:;khevel.::'Jl: VEFJ ·col.l{der ste.";rJntrlngvere!n;;:,.ncon -;;ot e en
gr08·j1 ,behqren.des;:"l'Joort:s (1S "Jo:lgsl18a:ctikel 1+ V8..£l de~.:ieCtatut.811 a?-n-
gew~ze~1.stemh~bbr;n1s· leden van 'ds pJ_c:atselijke of gemeente.15.5kekiss-
v8:-,::;.o.igirigen.

40 En:: stemb:.i.ljet met:> t, gelc1:i.g te zlJn, nie+; mindsr :LE1.men 'i·D.ll or de
r(\~:" ")'-. J-""ll 1"1" -"'~.~, Q 1-.", •. ~ ••_+ . ri~.~. 1," ~t-ii;'ol -7-11',,,, 4.

1g-a .._lJG,. VOOT_,-u, e.~.~e.l:-'~.Loon~n u".\IC,cven, \..Ccd", .J.ngevo be a •. -".~'~~.:J' J _J_,:,c

sub c i'" va",tryoC'+e'd 1T00'~ "'".. ,..,.c0n1j~~-'11g •.·c~t-i",·' .le "-oor~i++C01°e'Y' rl'('. '~a'''';''. J, ",' /? ", ,.~.~," ".)'-',U'~ _. 0,) .• : \. .• '. "-. ~ L_ v '-.."~_ ,.•.••.•_ \, ,__I.J _. c v •...••...., \J ' £.l_ ••••• J..,..... .•.. I....L'.... '_'. .I..••

dacht op, -¢l3.t alle bilje·'~tell;r"st oenkJ.e;il1er .a&ntal of met· 2 o.fnesr
gelijkluiden.d.e:2J.3.mer. .origeJ.clig zijn~

..
5. Aan dekandidaat 1 "item, naam::Jp2rc::: ster'::):",'~_"fje lS gesteld op d," eerste
plaats, ,,!ordon _t.oeg9kend ;;cvcel punte'~~ 2,18 8:C nar:lf:'n op d& ka.1'1.didatenlijst
zullenkomen de tweede plao.ts geldtvoor e8n punt mindel' en. zo vervol-
gens o. D'3 11.EUn8.!1, iJArmeld na die '; '[J"aa.-re_2~:.. een jiun t is f:oe gekend, vrorden
bescho'lJ.wdals niei: ges.chreITe:"

6. Hetbest-dur telt de pu...mer.Bciri18nen ze'ndt .het 'pl'oces-verhaaliran de
stemming. onverw:ijld aan de sec::Bl;j.r:J.S van he ~cijdelijk pl'ovinciaal
groepsbestuU2' "

10 Zodr,a cle pro-eeG-Gen-v'erbaal 1alJ. alle gro-epen en statenkringen zijn in-
I!ekomen, ',-Argatiert hot'ti.'jdelijk pr'y\t-:.nciae,=. gr0epsbcstll.u!:',

"

20 Het stolt "oo:r' 2lkeka'ld:~daat hot aantal punten
plaati3iD.g op ''3e:: bcpo...'llde lijE3tlleeft vel'kregen en
or e1':e :l.j"jst d'~ '{'[,:1.CJlidt::~..::.L nc;.a:~ ::':c-c cl.:;or :":'on -TOOl'

pLlntental"

..

~ast, dat d~~~ voar
rangschikt vervolgens
do lijst verkregen

3. OpeG..:.'l kanc~j.cl'1te111ij3::: i.cTo:'dengeplaatct~ot cen aanta.l als bedoeld in
art5 ke131 1 lid. L~, cuh c, ZJ.J, die hi,jde st .•.;m.rning VOyr de lijst. het hoogst
a::;<Yl":21:JPl1.::enhe";;bc?r.g:3kregcn. Bi:igeJ.ijk aantal l'1:.~lten beslist het loto
AJ.,~eon d,?'.:' !'.aJlc'..:Lclccte:l :r.oc..b.-':b-ec1-xcken1l,~'ordj~r.8 km:r.dii!.ateY'.lijst Yoltallig
·g.P'1(1]']"'- • .-'1'''or·'';n,,,n'',·'-i''i'''0;r!,,,·~ '~"'.rna;' ri-',., n,- "'T~ -in ""'all' "n..L- ae"",~ ,-~ •."" ~ ~U"_.-"~·.7" . ' . ..:....u~._~~"""' __ .• --..Ln. ""-.'_-..1 .L..-.t.-' C·..L.\.·1 ..•.--1;;."_"-- ,'W...t:J "'::..J:..J .-•..•.'- - ..1_.c.... - .•.... b ..•.•••~

4. Indj.e.-''l~',l~+;)~~'.:jd·JJ.i.jk. ::?r-::n"5..nc5aaJ...gr-?€TcE·)8StU.u.:r-vall ool'deel rnocht z~Jn,
Ci ':4 -~. c, c Vl 1~T:~ -~ ';-7"; ro • ..,. '7 ,-..... 1· yo ;J -'......;:, i ~-1 ,~, ('""< ,~"Y' Q rf" c·-'~0 1 .rd r, ·1· . c t 1 . rr "..,d' t ..'-" ~c·J.~ .,",)."_.,:- •.--.1b .,.' ~'., ct,,'..·.L·.'-.· ,~aW_nb-e-",t;""J-c ~lJ.8 CU':Lll,:,,f"ul gewens lS,
~·i):,"dt e ;,?:r~·-T:;.;::."'g~!...Cle~:~:rS-vr? ..rl. L:.arn.erJ:~r~i.ilgbestu~1...:~-(·oesturoen) el1. statenkring-
")('-;!:'"ren bi..j.eeIlge·:;,n(;,t:,enoBli5

'
::t G.22,E;met b·ee derde del' 1.iitgebl'achte stem-

(.:leI' ::~e El;:,n:i.:.:,;CT<rl :W[; ti ,jd.eJ.i.j>: P":'o--r-:i •.J.1.ciaal .gr-oep.s.bestuur te dele111 zo
\.rcrcl(''l. de bei::r-ol:k2nldesv-e..r6.l1j ..giugen ui tgonocligd birme~l een te::rmijn V,9l1

7ee::tiel': -daSf~.scb.l>iftsJi.jk JD.ll.m.ening ove:!.' ~l(;'t 'trij-:d_GingsvoorsteJ. te
';C1C.~1. Het 'ltJi.j.zig:i.D.gsYo-orsteL z2.lgeacht vlo:rc.e:'1 te zijn e.2..nvaard, indien
:'li.e: F'.e:::r-·c.a~~.eon d.erde \ian desG kief--ver~'C.i.gin.gen binnen de gemelde ter-
d.::..~i:l scL'i:ZL01ij];: siCi:l tegen.dqt l,\fi~;'::.·_gingsvoor.stel zalhebhen ver1daardo
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:"L De k2,c:.C-7 d.at6l!.=-ij,s;:e~ met ver:neld:5.ng van de ee:r,s'cvolgende kandid$.ten
.cd.::' '~:>':3el'7'.j, '.verder:. L-~ de C 0 ·~H~-p"'rs ope;lbaar gemaakt en afu'1 de kies-
v(~rc~ig~nge~ ~0sgJzo~den~

6. ind~?~ door ki8GVerenigingen, op grand van vermeende onregelmatigheid,
'):!:: ...·v:J.l"en E'lJCht011 'vrorcten ingebracht togen de gepub2.j_.c--::;·~rdekand:Ldaten-
1..Lj~''ce:1, zo is de bec31issing aan de vergadering v<O.nkc':..rnerl\:ring- ()n staten-

DA in ar~ik31 31 bedoelde vergadering is bevoegd voar een statenkring,
\ ·~.C·.::'_:l ~.,,,:c.:'. C!.fzonderli.:jke lij.st sal warden illgediend c,f voor meer staten-
kr~~~eD, waQrin een gelijkluidende lijst zal worden ingediend, cen van dp
c'... C':l::;~_C';n 35 en 36: arwijkend stel,sel van steDmen toe te staw, mits een
,':>c::-.:':,.;l da3..:.'toe als agendapunt op de convocatie voorkomtc

O~: de verkiezing van leden van vertegenwoordigende licharnen in boven-
;s~8el.t~:ijk8 organen zijn de bepalingen voor verkiezing van leden van
P:>'()-Jl.~lc::.al.e Staten zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassingo
J::' llicrbij botrokken kiesverenigingen stallen onder goed...1<.:euringvan he::;

Eet 13e3"~L'-'1r geef-t Lijdig E'_an,;nJz~ngen aan de kiesverenigingen om de voor·-
bereiding van de ~=culdidacct.3telling tel' h2.nd te nemen.

1. In [emeenton, w~arin s1echt~ §&r kiesvereniging bescaat, ~odigt het
beshmr G.e lede" tijdig cl.·c '166", een "tJepaalde datvm aeU c~e secretaris
·vertrotl\~!elj_jl..;: schrift8:i:i j2"C 8I\~.':)."TIS ~::'9 doeD. "\Tt":'l tel]. b.ocgste tVJG(:; pe.rsollen"
eliE; z:' J "'7DO!'"' 1181: :L5_Q1TIa.atschc.p ';.I2.Il dr2 gl,~E1een-:erC1ad in n,anmeJ:,~'C:'ng vJ'ensen tf~
-'):,'e2.1.g,::;noTEj daze opgave moeten 'wrden vermelci adres, gebCJo·:~tejaar, beroep
en nAvenf~nkti2B vande daarin ve~melde personen, alcnede de gronden waar-
op deze ge:Jchjj-;:t \:lC'rc'.8TI S-3aCIl.-c 'TOOI"' het lidmaatochap \,r,~1.n (.0 gerr::;3:nteraado
B~lj de -\Ter~!leldillg "(.Tn::::. die b·;:'o~.derl dieYL-C onder r1eer ct:rnc.[l,.cl'"\.t te vlora.erl
testeed ~Qn de p81'~.·;;~ekcell D&~~~cha~pelijl~e o~·~wikkeJ.~.TIgv~n df cpgegeven
person:Jno

2D Te~stc~~ na o~'tvan,G31:v~n ds hierl10ven sub 1 be~aoGl~0 0~E2?8 bericht
de F3':;'C::'''C·~:c~~cis "\ra:J. ~6 ~_~~~·::sve~'10r,-:'_g:.r1.g:"'J"'e',r-~,rouweli,jlt £tE'"n ::..F=cler- 'In:l d,'3 ,- '1.<3.:':-"'",

":'·sI"':l"1c,13.2 T)(.:i'"'80::1ei':,'j da-;~ :-:;j,.l 70UI· 1:'8~;::J.idmaa ..ts'~llE,,~,~ \.T-::,"~} .ci ....., g,·-:~~~3el~te:-r8.ad :L:1.
2allili8~~i~~S~i~]]~S8br2~ht
Zij ve~zcekt l:~~ ~z&r~i: hem ~o spoed,j,g mog91ij]~. dbJ~ ir. io68~. gG~Tal
~ ~~.~1.~'_:~>,l'::'~~:!1(~o.~·3J.'.,.-~ 1:> te de1e'::l of 7ri~, eerj, eV0ntl..lele l;arl~~iclEU.lt;s·::eJ,.l:"IJ,g
7ruJ ..l.>3:1 ~•.~i.,L"vcto..2- cJJ3 -~" In ..L ,J~:-;<:lf'J.:' d'::; \rc OI'::.o·2.n:de "te l~n~~~.~:l[2 G:1 b0 r:cil t
CG!~~b.~~ ~.I',J:"'iO~l .)y-;..:~.rDngf~',1~ 1'lo:'d-:~ Cta,;')se210m8~_ I Octt dE) bo t~re f=c:1\"lc ]?erE10Cn zi c 11
aifJ .:; -\·C'Ci Q~~' ?,:; C::::'l h:2.~lL,. :qdD,tl'~l';,I! '1J~313Cn·i..L::.~,~,aal"' p. tel t Q
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3. Retbestuur plaa'tst de opgegeven naLlen,-met de I12.m:;n':an ds aftredende
gemeehteraadsleden, die ~ich desgevraagd bereid heL~?a ~erklaard een
~ieuwe ka~didatuur te aanvaarden, in alfabetische volgJrrle op een vQor-
:::"o:::,igegroslijst, waa::.·opzoveel mogel:i.jkde L.l de o=;Jg::,vc,'dar leden vermelde
gecevens 6mtrel1t tievoo·::-ge.steldel~aEC:ir3.ate:i.l';JOrden-,·erm3Ll·

4. De alzo s~~engestelde vDorlopige groslijs~ wordt onverwijld Qan de leden
toege'3onden.

1 •. ll gemeel1tcnc"!t meer' Ie.' 83distrikten, of een geli.;j1:1uid"ncl-::J.ij:;-':; C';i'

afzonderlijke lijsten zullBn worden ingediend;

30 indien afzonderlijke lijsten z'llJ.:mHorde!) i"'~ge,-Eend,O}) 1Je:U.;:e ',r::.;:; ~2
de'38 sullen worden samengesteldo

10 In een minstens een week na t06zending van de gros~ijst te hou~en leden-
vergaderi~g worden de ka~d~.daten ~!i8r ~arncn op ~e groslijst voorl~oi[sn, elk
afzonderlijk besproke~. De groslijst v8rd~ tor vercadering a&ngevn~d ~et
de namen en vel~d.eregegevens, inartik81 39 b~ioeJ.d, V:Ul per-;C;Ol.19l'1,elie £1.1-
daar door ten L~j.llste vijf 'la:.'1 de 'tal~ "';.rsrz,~_r\~:r.'~.:.1S,3..ar.c.vc~:':35.g(:)st3n1seJ~eC~~lti.gde
leden voor eeilkandidacuur worden voorgedra~~n, mitB vRctstaat, da~ zij
een evertuele kandidatuur zullen aanvcorde~.

2. Een kandidaat, in de vergadering a2,11.'~Jezic,most de~',everlat'?l1wanneer
debespreking van zi jnkandidatlnr aan de orde :i_s')

3. Na afloop van de besprekjng wardt over 0 kandida~en door de stemge-
rechtigdeil gestemd.

4. Stem~8reohtigd zijn de laden van de kiesver~niging, die op 1 februari
van het' jaa~ van kana~daatBtellinz in het regis~er ~~an ds ':j9sver~~i.ging

5. Elk s'Lembilje'cm')e'~,om ge]_dig te z::..In, niet minder namen '1,,:,111 0I' r'.8

groslijst voorkomende personen ~~vatten, dan ingeVolge artikel 40,.id ?,
is vastgestold, Vc~r de st8~ming vestigt de voorzi1;te~ ar de aandacht a?
dat o.lle biljettell met een kleiner ae,ntal Hamen of met 2 0: meer gelijk~
luid8~jc na~en ongeld~g zijn.

6. Aan de kandidaat, ·crie:r..3nD,am op een sJ:;em'briefjejs geGteld op de es::':;'i;(,)
pla ..C:t-:s, idoL'dell ':';oegek-snd ~O\j" J (~]. puntr~n r113 er :"lar:lGll 0T de 1:aj.l<::i.c1.a-:ten1i j st
zullen vOOrk0~Gn: de tweeds pla2tc geldt voo~ ~&n nunt mindar en zo ver-
volgens. De namen, ver~eld na die, waaraan ~ pan~ ~G toe;e~end, warder
O'?sc':""')·.l'\vd a:".s niet geschreve:..'lo

70 Ret be3tuur;:;telt voor 8l~,-e]c:ano.idaathe"" aantal1Ju::::..tenvaG-c, 2.:~
de~e voer plpat3~ng o~ de ..1iiGt haa~+ va~~-a~a~ al~ r"~n~~"~:~~7R.~vOl.(~~,.."F.,~ •• ,-, .•. - . .L- ~ --- •.,; - ,....,.... •..• \"I ,~ ••_-, •. , • ..•• ·0' ·· v _ 1:) ..~v .•..•...4> ••• ~'J • _ .• __ .--,~ .",

de kandidat31'1naal' het door hen verh::l"egenpU''lten·!:;p.l··
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8. op een kandidatenlijst worden geplaatst tot een aantal bed'Jeld in
artikel 40, lid 2, zij, die bij de stemming voor de lijs~ hst hoogste
aantGl punten hebben verkregen; bij gelijl: aantal pun~en beslist het lot.
Als een del' k2-J,"ld:Lda':'mmo-cht bedanken, \',fordtc!,(; kanc1idat2nlijst vol tal1:i.g
gehouden door opschu5,ving der namen 1 die op zijn n''l"Ul1"olgen. Het bestuur
doat, zo nodlg, sorgdragen voar, de verbinding der lijsten.

De kie.sverenigint; 1.':; bevasg.d ean VEm artikel 41 afvlijkend 3";e18el van
stem~en toe te naBs~n.

Al~til~el 43
. .-.-.-.,....,

~' , c.' t' ,J-: '~d, -:~·1 .,':-'" -1 ~ "1 ~ l' ~,. -'~'Y1'~' ,0 '~', • ~h t-,t··,LYl i:SFme",nen mE;!,mee.~ an ,--,=,,,1 I".ac",,::>e.. .l.J.~'=' .J.t.:o :c: ... ' ll~_.J..nOlC.l.,; Z:Lu ..c, ~V
ee~ gem()enteli.jkc l-de.3Vereniging hebben verbonclen, ncdiGt h8t b(o.:otuur \Tar:
de gemee:''lteli:/~8 kie,svereniging C"ejJ~&a-:,sel::jke kiesvGrenig:;.ngl~:J. ui t '.roar
een door het bestuur der gemeentelijk~ kiesV~ljniginG te bepalcTI l~tum
vertouwel~jk schriftelijk or to ~oen va~ t~n hoogste tieri personen,
die zij' voor het lidmaatschap 7~:1 de g0me'enteraad in~anrrer~:~ng wansen t~
'br'2ngen,
B.Lj cte opgaven d'i,3nen -ce \rJorden ~reI''-meld Q2 gegc"'vGl1\s STI F~"'c,rlcl-~.;l~:n
artikel 39, lid 1 bedoeld.

Desamenstelling van de in te c.ienen :~tlnd:,dc,t':Jnlijsten, in de. in artikel 43
becloelde gemeenten v'indt plaats overeel1koms-'~ig de \)el'J'alin.0';e~_lvan ~'lst
reglement van de geM i:telijke kiesve:cpn:'ging.

Het Bc,st';'J.r van de Unie bestaat uit ~!1 leden. De voorzitter~ de secretn.ris
er de p2nn~ngme83tor worden in £unktie gekozen dOGr de Unieraad uit de
1·3dc,.t1 '10.:::'. d·:; U-r_l=.2o De t"l:H:C \T~.C'e""\'o'JrLi -C·tC:i"'~"~: -J"\-'O~;:1:;:1 i:"1 f~Jr.:ktie gekoz8ll door
en ' i<: O-'3 laden van de Ur,i' :~Jld" De Uni,eraad kiest u:.i,t zi;jn midden nog zos
18(1<;:::.' Va~1hat J:::'::stUclr. Biml'n hetBestuur 1:"L.111nen de Qverige funkties,
wqal'onder die Van tweede secr~·taris eD t~ee~8 .p~nningmeester, wo~den tot,-
b de'Jlc1.

~D? ?8Qrzitters van de CH-Eerste Kamerfraktiej CH-~weed.8 ~{a0erf~aktie, de
812~: trale VC:lTI C11r:Lstelijk-Historische Vr0 U.irTc;11 , de ehria ':e] i ;31,:, ...T~-~~0-corisc!'.J?
." , O' t . 'IT •. CH' , ") '-~.:,1.1!.Ze:..~'311rgQl1.lSc~ le, o.e Ii erenlgJ_Yl['; "'ran --.lsnei.1. "'vD.n ge:-l8Cll"Ce,- 8.:.-t proor

- -....1'].""

~:.~~:ntureLen de jhr. mr. A.F. de S~vornin Lohm8TI Stichtj~g ziJn advi-
'3E'::erl'le lecten VcH'! hat Bestuur indien sij lid zijn '\T:m de U'ni:;. Z:L,"j L"J.:J.j,l':'::.
zic~ bij helet of ontstentenis deen vervansen door hun plaatsvervangers.
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DF; penningmeester voert, onder veral1t\~oordelijkheid vSill het Bestuur, he t
behaer 07sr de geldmidleJ.en van de Unie, ziet toe open draagt zorgvoor
de inning van de contributiegelden en derzelver verd-eling, draag'czorg
voor de inn~ng ~v-a:naIle ardera. inl,;;omsten en voor If-et verrichten van beta-
lingeIloHij cloet jaarlijks aan de Unieraad rekening _en veralltwoording van
zijn behe8r ove~n het a:;:geJ.opeJl jaaro De penningoeesterlegtte:!.ken:;:; voar
1 januari sen ontwerp·-begroting voar het korrl"endejaari ~cervaststel1Llg
voar aG.11h,et Be.stuur, 1.'Jaa_r~a l:et Bestuur de begr~tj:ng ter gOR9-keu_~ing
\Toorlegt aan d.e Unioraad.

1" Er is 68n financiele commissie van drie l'?den, tc ',-erl-c:iezen door de
Dnieraado Ied?r j~ar treedl ~;n lid af volgeno een (Jcr het Bestuur op te
GiE:.kenrorx;'celno Elk lid is tweeillccal herkienbc'aro

a) het adviseren van het Bes~u~r omtren~ de ~2groting an ae daarop betrek-
kinghebbcnde begrotingswijzigingen

b) het rapportc. 3D aell de AJ;g8mene Verg~dering met betrekking tot de
rdcsning en veranhJOQrding, nadat d:::t advies aan de' TJn:i.e:raad is voorge-
legd,

30 De· financiele COilllUissi8 heeft toegang- tot aIle be,scheiden. van de Unie
de final1.cioll betreffendeo O~J hE',ar ,re'zoek onot--mgt zij j,Y'_z,age\;8.n de
stukke:1 en de nO"~ulen van devergaderingen VE.ll1 het Bestuur en Unieraad
be'crekking hebbende op ::nder'de:rpen die hetfj.nancieJ.e beleidr8.ken.

4. De lec.eD. van de financiele commissi.e ontv1.ngen een vergoeding voor de
door hen gemaakte lr.osteno

a) de vocrzitter, secretaris en ~enningmees~er van de linie, voo~zover
n~ct uit de Unieraad ~ekozon

b) ten hoogste 24 leden ~ekozendocr de Algemene Vergadering.
c) de leden aangewezer~ door de l:amerkringen, cleze.cH1D''!lj :;il1g ge.schiedt

naar verhouding van hetaantal betalend,,,; ledE:ll VB.~1. een karr];'::r':rinG en
wel als voIgt:
bij eert ELB.ntal van mi::'lder 'c1c"l.::2')()G le,den. :-'--~~~:e, bij \ger-~,3.DJ:ltnl V·CJj.1

2ooo;..400Glec.e'. dric; -oi:] een aant2.1 ~!an. !!-OOO- on. l1:h'l,"'r l,~dpn vl,'jr 0

d) de leden aangeN':;;zen doo:.' de open-,J2t.:-s l:!.ch:""m:or Noo:..nclOG::3--';IL:~J.deren
Flevclnnd (voorzo'ver de openbare li.cllaills:lnie'~ zijn j_~lS0dcoJ_d G~de~
een l~arnerkring) E:~n 1.vel 8031.J..lC }~:::r OI)i.:;l1.bD~2.~-:-- licl'l3.n.!n.;

e) 3 verte58~woor~ige~8 van ie 8entrn:0 7an ChTisteli~k ~i3to~i. ~he Vrouwe~;
~) ? ~crtogensoO~~i[e2.'s ~a~ (e Ch.ris·~eli"]kHi~tor~:3cbR ~Gnge:en Jrganisa"tie;
g) 2 v8r~egenw~ordigerG ,ran de Verenig~.nG ~T22 Ch~i3tolij~: Ei.~tc~i~~}leleden

van gcmcente- Cll provinc~eb8Btilreni
:1) 2 'oe3t'v:.tl~"'3}.e6.'sn varl de t~~1Jrt1~lro !\.eF,., ji~:' :'~a,-~.r~)l'i.l~~~n.~Lott:ra}~i.;s<::j~c.i:ltill.~~
Voar r'1c. l:=>r1p"l''7P"opmu~"1'" "",,, J. I" .. "In ""ur"'n ,,1 ~?1-c-":-:"'~-'':1'~7-'',dc' 1 e~."''''' O-:....trc.--..t.--.. -.J"~_'._ C_,--" .. ",& -...J._ I..'"., .•..•....• e ;'/ ".'.C _.. ..1.:;, .r.__ :. ~.. ,c;_ l-!-.c;;L •..•.•.v",j, -..,.,!. ~Lo"' . .,I.!:;,c.J.._ '•..... -:... \..•.~..•..,:..~ _

." _:~' -1 r~:.~_:'-~ de "'Jet~.....cff(~JlIJ.:3 ori=;,.nisc-:<~J~o,s Si.jl1 bS~~~Loe.'~cleJ.Jedsn Va:~ c1(~
S.~~0n G8ne~3al ~unnen niet galijktijdig lid van ~3 Drrieraad 0 van het
~T]<", i:5 i;tl U:_.-· ZJJ". jJ:1;Q



Artikel 54...-..:~..•.---""",-"!,,,,!"

'0 Deleclo-:u-vs;.u deUn-i.eraad treclen om de vier jaar af. Zij Zl:Jn eenmaal
ilerkieGbaar~ Deze:;epaling gelcLt niet v-oor de Bes tuur,clle den , die ophouden
lid Val'J_ deUn:f.eraq.dt_~zijn door h''''0indiging V2Jl hunbestuurslidmaatscha,l! 1

indian zij- op datmoment langer dan acht jaarUnieraadslid zijr. gewees·t.
Bij tUGsentijdse verkiezing treedt de gekozene ifl het schema van -degens in-
',viens (,vier) plaats hij (zij) kwam.

;:" D0 VE:'Ilde-zing van de leden ve.n de "GIller-aad ter Alg9mene Vergadariru;
haeit plaats op de wijze van artikel 5, lid 2 bepaald nit sen lijst VOll
kJnC'~datel1, waarop iiJorden vermeld de aanbevolenen door (Ie Unie>~a3.C:zel·n

en c.; IlQJ11enVetil de kandidaten die uiterlijk acht it>Jeken-::)or c.e I~lg8m811(0;
Vergc.der~.l'lg door de plaatselijke kiesvereniging aan het :i3estuu:c z:i.JD. i,1.··
Cf; L,oncJe11 n

a) de Clll~istelijk HistorisGhe leden van de St'3Lten--Gene.r2al'
b) 08 ledel1. van het d,9..gelijks' bestuur van de Centl-'ale "ran Cl1ristelijk

lEi::torische Vrouwen, voorzover lid van d,,, Unie en niet reedG lie'! V'Ul

c1e Unieraad) ,
c) d.e leaen van het dagel:i.jkE bestuur van de ChriS"l;elij}~ His-sOl':i.s::;he

Jongeren Organi,satie, voorzover lid van de Unie 8n n::'et r,sede l~_d 'V'CiC'_

deUnieraad;
el) de leden van de reda,k.tievan het Christelijk Ristorische Weekblad

lIDe Nederl "wderl1, vc,lO"rzove-rlid van -de Unie en niet reeds lid 'laD_dG
U~liel~actd; ,

e) d.8 doJ:"de -A.lgemen-eVergadering op voorstel vaL do Ullisraad o}J g:.nO'Jd
VcUl hun bui.tenge'.NOll.0Verdiens""ten als zodanig behoemde l.eden van de
Un=,-:::

f) Ci.edoor de Algemene-V-ergnde-ri.ng op voorstel van do Urd3Yaad aEiIlgs','J8?;fn
v8:,te g-enwoordigersvall. aanverwEU'1-te-organisatie s"

Artike·l 56
-;_ ..:,:..,..••••.:"."'~.3 -~~..:~: _.~•.-.....-

De voo::,zitter, de v:Lce-voorzit·c;ers, d.esecrstaris en de !!tJl'mingmeester
'Tan rJ.et 3estu11r_; ver-v,J.l.J ..e::... dezel:"c1e funl~tj.e' =-1.1 cia "LJuiel-aClc1o

De Ul'J.ierao...c. ,,:r-ergc..clert· minj_nlaal t1I'le~~1TI..c"lal IJer ja.o..r' e:1 i7corts -dalJ.neeT' net
3e5tUl..1.:Cd.5. t nOdig oordeel t o±';,.rannoe:' minstens '15 I,,:c.e'i a.aartoe onder op-
gE'<.a.f "'i..lE.U:. red.el1..3.!l,._.ee·n_._s.c.h.rift'8lijl~ ver:z-oek H2.Y'. _het B'als-tuur c1O("'·l1-. ':-":1 ~lr)t. -l2E.tstc
ge-tri!_ T'C-81rl: ·bet __bes'-bJ.ur de ·'re~:."gD..d.t:;rillg bij<J8:l t-(:'g~}n eon c1Lltur:1-'irall.ende
bir.l118rr 1 lY1Ci.:CillQrL~. ontvE8gs·t 'V'r3.ll. c'enoenlcl ver~;~oek'"



a) de algemene leiding van de Unie,
b) de bespreking ven de politieke toestand en het bepalen van de poli-

tieke gedragslijn;
c) de instelling en ontheffing van vnste commissies van ndvies en van de

bijzondere commissies voor een bepaalde taak, alsmede de benoeming en
het ontslag van de leden van die commissies;

d) het goedkeuren van de begroting en de financiele verslagen;
e) het geven van gevraagd of ongevraagd advies aan het Bestuur, in beroep

beslissend omtrent toelating tot een kiesvereniging en/of afsnijding
van leden, waartegen door de betreffende kieevereniging bezwaren zijn
ingebracht;

f) het bevorderen van de oprichting van kiesverenigingen;
g) 'voor de datum van 1 oktober voorafgaande aan het jao.rwaarin de leden

van de Tweede Kamer der Staten Generaal periodiek aftreden het aan-
vJijzen van de lijsttrekker(s) voar de in artikel 18 bedoelde verkie-
zJ.ngen:

h) It behandelen van voorstellen van kiesverenigingen, voorzover c1eze
_ niet in aanmerking komen voor behandeling in de Algemene Vergadering\

/ zulks na overleg met de betrokken kiesvereniging;
j) de verkiezing,~op voordracht van het Bestuur van 10 leden van het

CDA-Algemeen Bestuur, waarvan 3 leden tevens lid zijn van het CDA-
Dagelijks Bestuur, en hun 10 plaatsvervangers. Zij tezamen vormen de
vertegenwoordigers van de Unie in het CDA-Algemeen Bestuur in verdub··
belde samenstelling;

k) het opstellen van een lijst van 10 plaatsvervangers voor het CDA-
Algemeen Bestuur in verdubbelde samenstelling en een lijst v~" 100
plaatsvervangers veor het CDA-cengres;

1) beslissen bij vervroegde verkiezingen over het wel of niet meedoen in
een CDA-lijst of lijstverbinding, indien het praktisch onmogelijk is
om de Algemene Vergadering bijeen te roepen;

m) bij het deelnemen dC0r de Unie aan een CDA-lijst Voor de Tweede Kamer-
verkiezingen beslissen over het door het CDA-Algemeen Bestuur opge-
steld voorstel tot verde ling van de zetels van de CDA-Tweede Kamer-
fraktie over ARP, CHU en KVP,

n) de aanwijzing van een persoon, die geen lid van het CDA-Algemeen
Bestuur mag zijn, die zitting neemt in de comnissae van drie perso-
nen, genoemd in artikel 23 van de CDA-statuten.

/- i) de verkiezing van de leden. van het J3estuur'
Art,ik.e_U9

De leden van de Unieraad ontvangen uit de kas van d0 Unie vergoeding van
de werkelijk door hen gemaakte Kosten voor het bijwoncn van de verga-
deringen van de Unieraado



Tot Unie-Ieden van het CDA-congres "\'Jordenbenoemd;
a) de CH-bestuursleden van het CDA-AIgemeen-oo:s.tuUT.,hot CDA-Algemeen

Beatuur in verdubbelde samenstelling en hun plaatB~ervanger?;
b) de leden van de Unieraad'
c) de adviserende leden v~~ de Unieraad ala omschreven in artikel 55,

sub a t6t en met e;
d) de plaatsvervangende leden van de Unieraadzoctls' bedocld inartikel 5:;';
e) de leden aangewt:lzen door c1estatenkringen, deze: aanwijz:Li1g' geschiedt:

naar verhouding van het aantill betalend'e leden Van oen s-':iat:mkring e.h
wel als voIgt; bij een aantal V~ln minder dan 300 ledeneen,b:Lj een
aantal van 300-600 leden twee ,bij een aantal van 600-en Cee!' h:;6~-;:'l
drie;

f) een aalrt.aJ.leden aangewezen do.or d.e Algemene Vert;.aCJerin's
in artikel 61,i. '

Aan de Algemene Vergad.'~r:lng is opgedragen;
ao de bespreking van de politieke toestand en het bepalen van de poli-

tieks gedr:agslijn van de Unie;

bode 'vaststelling of wij'ziging van hetP:r:ogram van Begins<?len en "van.de
Statuten van de Unie;

do de be,handelingvan en de beslissing omtr$nt die voorstellen van, de
ple,atselijke kiesveren;i.gingen die door de Unieraad claervoor inaan-
merking zijn gebracht; .

eo de bespreking van het ,jaarverslag van de se·cretaris, het finano7_Bel
verslagvan de penningmeester en de vasts telling van 'de door de leder"
van de kiesverenig:Lngen te be'talen contributiegelc1ent

fo de verkiezing van de. ten hoogste24 leden van de Unieraad bedoeld in
artikel ~~;- letter "'b;

go de beslissing op voorstel van het Bestuur omtrent de afsnijding van
een kiesvereniging, die handelt in strijA.met de beginselen, de
belangen of de beslui ten van de TJni~I"~ .....~ "

ho de beal,issing omtr,ent de 1rJedertoe:Lating van 'een kiesvereniging aI,s
in sub g, bedoeld;

io de verkiezing van de Unieleden in het CDA-congres tot ho~ maximum
toeges·~':me ae.ntal, voorzover niet benoemd of gekozen krachtens voor-
gaande leden;

j. de be51icsi~G over het wel of niet meedoen in G8n CDA-lijst of lijst-
verbinclingo



1 In de eerste helft van ieder kalenderjaar word-t de Algemene Vergadering
van de Unie gehouden op plaats en tijd, door het Bestuur te bepaleno

20 Indien naar het oordeel van het Bestuur daartoe aanleiding bestaat kan
de Algemene Vergadering worden gesplitst in een huishoudelijk en algemeen
politiek gedeelte en worden gespreid over twee dageno

1. AIle leden van de Unie hebben toegang tot de Algemene Vergadering en
kunnenaan ..de heraadslagingen c1eelnemeno Stemreeht hebben daar-'~_leen de
leden van de Unieraad en de afgevaardigderi van dep:,i,o.tsclijl,ekiesver-
enigingen, de laatstgenoemden overeenkomstig het bepaalde in de
artikelen 4 en 7, lid 40

20 Aan aIle plaatselijke kiesverenigingen, de statenkringverenigingen en
de kamerkringverenigingen en in de persorgan~n-der Unie wordt ten minste
vier maanden tevoren mededeling gedaan van de datum van de Algemene
Vergaderingo
In deze mededeling worden vermeld de volgens roosters aftredende leden
van de Dnieraad, wordt melding gemaakt van eventuele vakatures in de Dnie-
raad, wordt aangegeven dat tot uiterlijk aeht weken voor de Algemene
Vergadering de namen van kandidaten voor het lidmaatschap van de Unieraad
kunnen worden ingezonden en 1rlorc1tde datum vermelc1,waaropui terlijk
voorstellen ter 'behandeling in de Algemene Vergadering kunnen wordBnin·
gediend.

3. De plaatselijke kiesverenigingen, de statenkringverenigingen, de kamer-
kringverenigingen en de Centrale van Christelijk Historisehe Vrouwen
~unnen voorstellen ter behandeling in een Algemene V8rgadering voorzien
van een Korte toelichting, tot uiterlijk aeht weken voor de Algemene
Vergadering bij de seeretaris indieneno

Elk voorstel wordt voorzien van een preadvies van de Unieraad, voorzover
dit voorstel nie'~is afgehandeld door de Unieraad overeenkom.stig artikel 58,
lid ho

40 Uiterlijk vier weken v66r de Algemene Vergadering worden aan de plaat-
selijke kiesverenigingen, de statenkringverenigingen en de kamerkring-
verenigingen toegezonden:

a. de lijst van kandidaten voor het lidmaatschap van de Unieraad, als
bedoeld in artikel 54, lid 2

bo het jaarverslag van de secretaris, het financieel verslag van de pen-
ningmeester, waarbij is gevoe[~d een rapport van een door de Unieraad
daartoe aangewezen accountant en de begroting

Co de voorstellen ter behandeling in de Algemene Vergadering met daarbij
gevoegde toelichtingen en de prae-adviezen van de Unieraad;



De. Ur':':i..era.ad I'oep~~ ~Toorts een. 'buitel1gs"C~vone F_J,..~f-;!"~prlfj :,;~:.:, ~::'.- :1,',: 1.J~_.J'92il]

WD..Ilnee:.: •..··_·~,.:~tdi t nodig acht of ~vJal1neel-' rlaa~':0/<,.~·s(;h~:·L.;:'t-t=-~;>. -. l"10':t ..,,;-(:~-~:;el':::
vJordt gec1aaTl c1C01~ t~w'intig plaa·G:.:;el~.J~~-e·1C.;":::~:~:~~~:··::;~_""::>:r:,j,.,;j.TIg6r..,,<c~_~_,j:~ c·:·.".-~·:.:e:"}.l{~--i~~:.g..-
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