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STATUTEN VAN DE CENTRUMPARTIJ

NAAM EN ZETEL:
Artike7, 1.

De Vereniging draagt de naam: Cent~umpartij.
, ~"·l-->+-·-- --- .' ------De Vereniging heeft haar zetel~e ~_~1J~ 'HAA- G

., "'''''''1
DUUR:
A1'tikel 2.

De Vereniging is opgericht op de elfde maart
negentienhonderd tachtig. De Vereniging is aange-
gaan voor onbepaalde tijd.

DOEL EN \VERKWIJZE:
A1'tikel 3.
1. De Vereniging stelt zich ten doel het functione~

ren ala politieke partij binnen het Nederlandse
democratische staatsbestel.

2. De Vereniging tracht dit doel ondermeer te
bereiken door:
a. het geven van bekendheid aan haar politieke

doelstellingen in al dan niet periodiek
verschijnende geschriften;

b. het opstellen en verspreiden van en propa-
ganda maken voor haar partij programma;

c. het beleggen van bijeenkomsten en houden van
spreekbeurten;

d. het meedoen aan plaatselijke, provinciale
en landelijke verkiezingen;

e. alle overige wettige middelen die tot het
doel van de Vereniging kunnen leiden.

LEDEN EN DONATEURS:
Artikel 4.
De Vereniging kent: Leden en Donateurs.



LEDEN:
Artikel 5
De leden van de Vereniging Z1Jn natuurlijke personen,
welke de leeftijd van zestien jaar hebben bereikt en
die.,~tothet Jidmaatschap van de Vereniging zijn
'-'" --".J '"-toegeillt-:en~.'\~q'II-'

.~4J~J~f'>a

DONATETJRS:
Artikel 6
Donateurs van de Vereniging zijn natuurlijke personen
en rechtspersonen, die zich bereid verklaard hebben
de Vereniging financieel te steunen met een door de
algemene vergadering vast te stellen minimum bijdrage.

AANMELDING EN TOELATING:
Artik~l 7
1. De aanmelding voor het lidmaatschap en het dona-

teurschap dient schriftelijk te geschieden.
2. Beslissingen omtrent toelating van nieuwe leden

worden genomen door een bal1otage-commissie.
Samenstelling en werkwijze van de commissie wor-
den geregeld bij het huishoudelijk reglement.

3. Bij niet-toelating tot het lidmaatschap staat de
betrokkene schriftelijk beroep open op de algemene
ledenvergadering, welke aslnog tot toelating kan
besluiten.

4. Bij aanmelding wordt aangenomen dat het aspirant
lid geen lid is van cen andere politieke partij.
Is dit wel het geval, dan moet dat andere lid-
maatschap worden opgezegd, vear de ballotage-
commissie, als vermeld in artikel 7 lid 2 zich
over toelating gaat buigen.

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP:
Artikel 8
1. Het lidmaatschap eindigt:

a. door overlijden van het lid;-j,:-doo'r opzegging ~vanhet-iI~f;------



c. door opzegging namens de Vereniging.
Deze opzegging kan geschieden wanneer een lid
zlJn verplichtingen jegens de Vereniging niet
nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de
Vereniging niet gevergd kan worden het lid-
maatschap te laten voortduren;

d, door ontzetting.
Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een
lid in strijd met de statuten, reglementen of.
besluiten der Vereniging handelt of de Vereni-
ging op onredelijke wijze benadeelt.

2. Opzegging namens de Vereniging geschiedt door het
bestuur.

3. Opzegging door het lid of namens de Vereniging kan
slechts geschieden tegen het einde van een Vereni-
gingsjaar en met inachtneming van een opzeggings-
termijn van twee maanden.
Echter kan het lidmaatschap onmiddelijk worden
geeindigd indien van het lid of van de Vereuiging
redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lid-
maatschap te laten voortduren.

4. Een apzegging in strijd met het bepaalde in het
vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het
vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum
waartegen was opgezegd.

5. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door
het bestuur.

6. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap
namens de Vereniging op grand van dat van de
Vereniging redelijkerwijs niet gevergd kan worden
het lidmaatschap te laten voortduren, en van een
besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat
de betrakkene binnen een maaud na de ontvangst
van de kennisgeving van het besluit, beroep open
op de algemene vergadering. De betrokkene wordt
daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit
in kennis gesteld, met opgave van redenen.
De algemene vergadering beslist omtrent het inge-
stelde beroep met een meerderheid van tenminste
twee/derde deu uitgebrachte geldige stemnlen.



7. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het vere-
n1g1ngsjaar eindigt, blij£t desniettemin de jaa~-
lijkse contributie vaor het geheel verschuldigd,
behoudens antheffing door het bestuur op grand van
bijzandere amstandigheden.

EINDE VAN HET DONATEURSCHAP:
ArtikeZ 9
1. Het danateurschap kan te allen tijde wederzijds

door opzegging worden beeindigd.
Bij beeindiging van het donateurschap door de
donateur, blijft de jaarlijkse bijdrage voor het
lopende verenigingsjaar voor het geheel verschul-
digd, behoudens ontheffing door het bestuur op
grand van bijzondere omstandigheden.

2. Opzegging namens de Vereniging geschiedt door het
bestuur.

GELDMIDDELEN:
Artikel- 10
De geldmiddelen van de Vereniging omvatten:
a. contributies en donaties;
b. abonnementsgelden;
c. erfstellingen, legaten en schenkingen, a!smede aIle

overige wettig verworven baten.

ArtikeZ 11
1. Telkenjare in de jaarvergadering als bedoeld in

artikel 17 wordt, op voorstel van het bestuur
voor het komende verenigingsjaar vastgesteld het
bedrag van:
a. contributie voor de leden;
b. de minimum bijdrage voor een donateur.

2. Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde
is bet bestuur bevoegd, indien bet daartoe termen
aanwezig acbt, gehele of gedeeltelijke vrijstel-
ling of uitstel van betaling te verlenen terzake
van verscbuldigde contributie of danatie.



BESTUUR:
Artikel 12
I. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf en ten

hoogs te negen leden, wa&ronder een voorzi t ter,
een -secretaris en een panningmeester.

2. Bestuursleden worden benoemd door de algemene
vergadering, uit de leden.

3. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een
voordracht, op te maken door het bestuur.

4. De Algemene Vergadering is bevoegd tegenkandidaten
aan te wijzen. Bij de benoeming kunnen zij dan
mede aan de stemmingen deelnemen tegen of naast
de door het bestuur voorgedragen kandidaten.

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP; SCHORSING:
Artikel 13
I. Een bestuurs1id kan, ook a1 is hij voor een be~

paalde tijd benoemd. te allen tijde door de
algemene vergadering worden ontslagen of geschorst.
Een schorsing die niet binnen drie maanden gevo1gd
wardt door een besluit tot ontslag, eindigt door
het verloap van gie ~ermijn.

2. Bestuursleden worden in de jaarvergadering,
als bedoeld in artikel 17 benoemd voor een
periode van twee jaar.
Dan treden zij af.
Een aftredend bestuurslid is terston~ herkiesbaar.
Het be~tuurslid, dat in een tussentijdse vacature
wardt benoemd, neemt de plaats van zijn voorganger
in.



de plaats van zijn voorganger in.
nij periodiek aftreden blijft een bestuurslid in
functie totdat hlj is herbenoemd of wel zijn op-
volger is benoemd, dan we! door het bestuur is
bcslotent met inachtncming van het in nttikel 12'
lid 1 bepaalde, dat bij het desbetreffende perio-
dieke aftreden geen vacature ontstaat.

3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
a. door het eindigen van het lidmaatschap van de

Vereniging;
b. door bedanken.

4. Indien het aantal bestuursleden te ~niBerttjd
daalt beneden de vijft blijft het bQ8tUUf nlette-
min een wettig college vormen uitetllJk ~tlt. ~~n
de eerst volgende algemene vergadering ~ 'IMrtdn 11\
de bestaande vacature(s) moet worden voorzien.

BESTUURSFUNCTIES; BESLUITVROMING DOOR HET BESTUUR:
Artiket 14

1. De voorzitter en de secretaris van het bestuur
worden door de algemene vergadering in functie
benoemd.
De overige bestuursleden verdelen onderling
de overigefuncties, waaronder die van penning-
meester.

2. Het bestuur vergadert zo dikwijls als tenminste
twee bestuursleden zulks wenselijk achten
doch tenminste twee maal per jaar.

3. De bestuursvergaderingen worden tenminste tien
dagen tevoren schriftelijk geconvoceerd.

4. De bestuursvergaderingen worden geleid door de
in dit artikel lid een bedoelde technisch voor-
zitter.

5. Ieder bestuurslid brengt ter vergadering een
stem uit.

6. Geldige besluiten worden genomen met tenminste de
volstrekte meerderheid van het in totaal door de
ter verg~de~i.ng aanwe~ig.~__~_f_y~r!.eg~nw9?rdi.g<!~.. _



bestuursledenuitgebrachte aantal stemmen.
Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitge-
bracht.
Indien de stemmen staken over een voorstel, geeft
de stem van de vQorzitter de doorslag.

7. Bestuursleden kunnen zich hij schriftelijke vol-
macht door een medebestuurslid ter vergadering
doen vertegenwoordigen.
Een bestuurslid kan slechts een medebestuurslid
vertegenwoordigen.

8. Een unanieme schriftelijke verklaring van de geza-
meillijke fungerende bestuursleden heeft dezelfde
rechtskracht als een besluit, hetwelk met algemene
stemmen werd aangenomen in een vergadering, waarin
aIle fungerende bestuursleden aanwezig of vertegen-
woordigd w·aren.

9. Van he ti~.~.~!1_E_~s~~~r ~,!~!:ga4eringver.llandeld~ ._.._
worden notulen gehouden door de secretaris of de
plaatsvervangend secretaris, en bij ontstentenis
van dezen wijst het bestuur een van zijn leden
hiertoe aan; de notulen worden door de vergadering
vastgesteld, en door de technisch voorzitter en
door de notulist ondertekend.
In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande be-
paal~, is het oordeel van de voorzitter van de
Vt.n'~ulttlril1a pmtrent de t::.tstandkoming en inhoud van
het bliHltUll}'ubealuitniet beslissend.

10. In het huiahpudelijk reglement als venneld in arti-
kel 24 kunnen nadel'e bepalingen \vorden opgenomen
omtrent de verdeling van de werkzaamheden van het
bestuur alsmede omtrent de bestuursvergaderingen.

BESTUURSTAAK EN VERTEGENWOORDIGING:
Art'ike l 15
I. ' Uohoudons de beperldngcn volgen!:l dt! st:ututen en de

wet is het bestuur belast met het besturen van de
Vereniging.

2. Het bestuur is bevoegd tot het instellen van
partijorganen e~~ot d~legatie van speciale werk-



zaamheden aan die partijorganen.
De partij-organisatie zal in het huishoudelijk
reglement als vermeld in artikel 24 worden vast-
gelegd. Het bestuur zal een ..een commissie aanstel-
len met de opdracht een voorstel of wijziging van
dit reglement aan de algemene vergadering aan te
bieden ter goedkeuring en/of amendering.

3. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeen-
komsten tot het kopen, ten andere titel verwerven,
bezwaren en vervreemden van registergoederen.

4. In het huishoudelijk reglement als vermeld in arti-
kel 24 kunnen nadere bepalingen worden opgenomen
omtrent de samenstelling en het functioneren van
partijorganen.

5. De Vereniging wordt in en buiten rechte vertegen-
woordigd door drie gezamenlijk handelende bestuurs-
leden, die door het bestuur worden aangewezen,
behoudens de bevoegdheid van het bestuur om een
afwijkende vertegenwoordigingsvoorziening te
treffen. .

.6. De in het vorige lid bedoelde bestuursleden treden
op als woordvoerders der Vereniging.

JAARVERSLAG; REKENING EN VERANTWOORDING:
AI'tike~ 16
I. Het verenigingsjaar loopt gelijk met het kalender-

jaar.
2. Bet bestuur is verpiicht van de vermogenstoestand

van de Vereniging zodanig~ aantekeningen te houden
dat daaruit te allen tijde de rechten en verplich-
tingen van de Vereniging kunnen worden gekend.

3. Op de jaarvergadering als bedoeld in artikel 17,
brengt het bestuur zijn jaarverslag over het af-
gelopen verenigingsjaar uit en doet, onder over-
legging van een balans en een staat van ontvangsten
en uitgaven - de jaarrekening -, rekening en
verantwoording over zijnt in dat verenigingsjaar
gevoerd bestuur.
De jaarrekening wordt vastgesteld door hat bestuur



en behoeft de goedkeuring van de algemene leden-
vergadering.

4. De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks uit
zijn midden een commissie van tenminste drie leden,
die geen deel mogen uitmaken van het bestuur - de !
Kascomissie. -, welke tot taak heeft taezicht te
houden op het financiele beleid van het bestuur.
De Kascammissie onderzaekt de rekening en verant-
woording van het bestuur, en brengt aan de algemene
vergadering verslag van haar bevindingen uit •

.5. Het bestuur is verplicht aan de Kascommissie aIle
gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desge-
wenst de kas en de waarden.te tonen en inzage van
de boeken en bescheiden van de Vereniging te geven.

ALGEMENE VERGADERING:
ArtikeZ 17
:1. Aan de algemene vergadering komen in de Vereniging

aIle bevoegdheden toe, die niet door de wet of
door de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

2.' Jaarlijks, v66r een en dertig mei, wordt een alge-
mene vergadering - de jaarvergadering -, gehouden.
In de jaarvergadering komen ondermeer aan de arde:
a. voorziening in vacature(s)j
b. het jaarversiag en de jaarrekeningj
c. de begroting voor het komende verenigingsjaar;

het bepaalde in de Inatste zin van lid drie van
het voorgaande artikel is van overeenkomstige
toepassing;

d. voorstel1en van het bestuur of van de leden.
3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo

dikwijls het bestuur dit wenst, of tenminste een
zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uit-
brengen van een/tiende gedeelte der stemmen dit
schriftelijk aan het bestuur, onder opgave van
redenen, verzoeken.
In het lnatate gevsl is het bestuur verplicht tot
het bijeenroepen van een vergadering op een termijn
van niet lsnger dan vier weken.



Indian het verzoek binnen veertien dagen geen
gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf
tot die bijeenroeping overgaan, door oproeping
overeenkomstig artikel 18 van deze statuten.

BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING:
ArtikeZ 18
De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door
het bestuur, en worden gehouden binnen Nederland, ter
plaatse als door het bestuur te bepalen.
De oproeping geschiedt schriftelijk aan ~e Ad~e~se~ _
van de leden en donateurs.
De terrnijn voor de oproeping bedraagt tennlinste tien
dagen.
Bij oproeping worden de te behandelen onderwerpen
vermeld.

TOEGANG EN STEMRECHT:
ArtikeZ 19
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben aIle

leden van de Vereniging en donateurs.
Geschorste leden en geschorste bestuursleden hebben
geen toegang.

2. Stemgerechtigd zijn de leden; door elk lid kan een
stem worden uitgebracht.

3. Een lid kan zijn stem bij schriftelijke volmacht
laten uitbrengen.
Een lid kan voor ten hoogste drie leden bij vol-
rnacht stem uitbrengen.

VOORZITTERSCHAP; NOTULEN:
Ar-tike Z 20
1. De aigalllenavergaderingen worden gefeid door een

voorzitter, die door hut beatuur uit ~ijn midden
voor de duur der vergadering wordt aangewezen.

2. Van het verhandelde in de algemene vergadcringen
worden door de secretaris of plaatsvervangend
secretaris van het bestuur en bij diens



ontstentenis door degene die daartoe door de voor-
zitter van de vergadering wordt aangewezen, notu-
len gehouden, die door die voorzitter en door de
notulist worden ondertekencl.
Zij die de vergndering bijecnrocpen kunnco eeo
notarieel procbs-verbasl van het verhandelde doen
opmaken.
De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal
wordt ter kennis van de leden gebracht.

BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING:
Artikel 21
1. Voorzover de wet of de statuten niet anders bepalen,

worden aIle besluiten van de algemene vergadering
genomen met volstrekte meerderheid van de geldig
uitgebrachte stemmen.
Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn
uitgebracht.

2. Teneinde geldige besluiten te kunnen nemen dienen
ter vergadering tien procent (10%) van de leden
aanwezig of vertegenwoordigd te zijn.

3. Indien ter vergadering het vereiste quorum niet
aanwezig of vertegenwoordigd is, zal een nieuwe
vergadering worden bijeengeroepen, te houden niet
eerder dan twee doch niet later dan vier weken na
de eerste vergadering, waarin omtrent de op de
agenda voor die vergadering vermelde onderwerpen
kan worden besloten, ongeacht het aantal aanwezige
of vertegenwoordigde leden.
Bij de oproeping tot de nieuwe vergadering wordt
vermeld dat en waarom kan worden besloten ongeacht
het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.
Indien de stemmen staken over een voorstel, dan is
dat voorstel verworpen.

4. Over personen wordt schriftelijk gestemd, over zaken
mondeling, tenzij de voorzitter van de vergadering

,een andere wijze van ntemmen voorstelt, en geen
der stemgerechtigde aanwezigen zich daartegen
verzet.



STATUTENWIJZIGING:
Artike7- 22

1. In de statuten van de Vereniging kan geen verande-
ring worden gebracht dan door een besluit van een
algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de
mededeling dat aldaar wijziging van de statuten
zal worden voorgesteld.

2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering
ter behandeling van een voorstel tot statutenwij-
ziging hebben gedaan, moeten tenminste vijfdagen
voor die vergadering een afschrift van d~t voor-
stel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk
is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor
de leden ter inzage leggen tot na afloop van de
dag, waarop de vergadering wordt gehouden.

3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste
twee/derde van de geldig uitgebrachte stenwen.

4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan
nadat hiervan een notariele akte is opgemaakt.

ONTBINDING EN VEREFFENING:
Alltikel 23
1; De Vereniging kan worden ontbonden' door een besluit

van de algemene vergadering.
Het bepaalde in de leden een, twee en drie van het
voorgaande artikel is van overeenkomstige toe-
passing.

2. Het bestuur is belast met de vereffening van het
vermogen van de ontbonden Vereniging, tenzij bij
het besluit tot ontbinding andere vereffenaars
worden aangewezen.

3. Aan het batig saldo na vereffening, wordt een be-
stelnming gegeven ala te bepalen door de algemene
vergadering, bij het besluit tot ontbinding van de
Vercniging.

REGLEHENT
Artikel- 24



1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reg-
lement vaststellen, en kan in een aldus vast-
gesteld reglement aanvullingen en wijzigingen
aanbrengen.

2. Dit reglement mag niet in strijd zijn met de
wettelijke bepalingen, ook waar deze geen dwingend
recht bevatten, noch met de statuten.

3. Waar in de statuten gesproken wordt van het bestuur
en de algemene vergadering wordt in het huishou-
delijk reglement voor gelezen: Dagelijks Bestuur
en Congres.

In aIle gevallen, waarin tussen de Vereniging en de
leden of donateurs een geschil ontstaat, wordt bindend
beslist door de algemene vergadering.
Waarvan akte in minuut is verleden te Amsterdam, op

--llmaart i980-(datuin ondert.ekeningakte van opricht1rigT;
24 juni 1980 (datum ondertekening akte van statutenwij-

ziging).
21 mei 1982 (datum ondertekening akte van statuten-

wijziging).
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HUIsnOUDELIJK REGLEMENT VAN DE CENTRUMPARTIJ
1. BESTUUR

1.1. Bet dageZijks BestuuY' (DB)
1. Van de leden van het DB vertegenwoordipen de
~ecretaris; de pe-nnlngme-e-ster-en-de--voorzI~ter-d-e-
Centrumpartij in en buiten rechte.
2. Het DB regelt de dagelijkse gang van zaken.
Hij besluit bij meerderheid der aanwezige stemmen.
Voar het door hem gevaerde beleid is verantwoor-
ding verschuldigd aan het hoofdbestuur en in laat-
ste instantie aan het hoogste orgaan van de partij:
het Congres, ook wel Partijraad (PR) genoemd.
3. Het DB vergadert tenmiuste eenmaal per maand.
de periode van het zomerreces uitg'ezouderd.
4. AIle officiele mededelingen en publicaties
dienen in begiusel eerst door het DB ter goedkeu-
ring worden voorgelegd.

1.2. He-t HoofdbestuuY' (HB)
1. Hat Hoofdbestuur bestaa t ui t tenhoogste
vijftig leden. Alle leden van het DB hebben zitti~
in het.lIB. Ui t hoofde van hun funetie zijn de voor-
zitters en secretarissen van de kringen lid van hat
HE. Bij afwezigheid mag men zich laten verVangen
door een kringbestuurslid van de eigen kring.
Bovendien mag het DB partijleden benoemen tot lid
van het lIB met in,-achtneming van het maximale aanta;
van ten _hoogste vijftig leden van hat lIB.
2. Het HB vergadert tenminste eenmaal in de drie
rnaanden. de periode van het zomerreces uitgezon-
derd.
3. De besluiten van het HB worden genomen bij
volstrekte meerderheid der aanwezige stemmen.
4. Het HB beoordeelt het beleid van het DB en
spreekt daar zijn goed- of afkeuring over uit.
Tavens doet hij aanbevelingen hoe zijns inziens
het beleid kan worden gevoerd ter optimalisering
der doeleinden van de partij.
S. In geval van een ernstig meningsverschil met



het DB inzake het te voeren of gevoerde beleid kan
het HO zich wenden tot ~~ PR, en deze voor cen
speciale zitting bijeenroepen. Een bcsluit hier-
toe moet genomen worden met twee/derde rneerderheid
van de stemmen over het totaal aantal leden van
het HB. leder lid brengt een stern uit en kan
hiernanst slcchts &6n stem bij volmacht uitbrengen.
Aan de secretaris van he!: DB, die tevens partij-
secretaris is, wordt dan verzocht binnen de daar-
toe gestelde termijn"-de PRhlJeen te roepen.

I. De partijsecretaris b~heert de postbus en ver-
zorgt de correspondentie. Hij/zij bepaalt wie
hem/haar voor deze taak zullen bijstaan, en aan
wie hij/zij delegeert. De partijsecretaris blijft
ondanks delegatie de eerste verantwoordelijke.
2. AIle uitgaande stukk2n worden aan het DB ter
verantwoording voorgelegd.

J. De penningmeester beheert de kas-, bank- en
girorekeningenvan de pa1tij.2: Rekert{ngen -en verpHchi:Trigen van de part1j en
door. de partij aangegaan worden door hem voldaan.
3. Bij het aangaan van verplichtingen boven de
duizend gulden kan de penningmeester eerst dan tot
betaling overgaan als is gebleken dat het DB zijn
fiat aan deze verplichtingen heeft gegeven.
4. De betaalopdracht di~nt in dit geval te worden
voorzien van twee handtekeningen, ~.,aaronderdie
van de penningmeester.

I. Er bestaan vijf kommissies, die het beleid van
het DB op verschillende gebieden voorbereiden, te
weten:

J.
2.

de Ballotage Kommissie (BK)
de Financiele Kommissie (FK)



3. de Kernredaktie 'Middenweg'
4. de Media KOIMlissie (MK)
5. het Documentatie Centrum (DC)

2. ledere konunissie word t voorgez~~_~tl_s!Q-e!__~_~n,__
door het DB aangewezen bestuurslid. Bij diens_
o~tste~~e?is ~!or~t_e~~__a?~eE __~~_~£....!!~__~~_~~g~_
~vezen. leder lid van het HB heeft toegang tot
de vergadering van aIle kommissies ..
De vergadering van de kommTssies ziJ~ besloten en
dragen een vertrouwelijk karakter.
De -:voorzitte~s.van de kommissies (oak wel'koordi-
natoren' geheten) of hun plaatsvervangers brengen
schriftelijk en/of mondeling verslag uit van de
werkzaamheden van hun konuuissie op ledere eerst-
volgende vergadering van het- DB- aan- het-DB: .te~---
zij hiervoor door het DB ontheffing is verleend.

4.1. BalZotage Kommissie (BK)
1. Het DB kiest jaarlijks uit ziju midden een'
Ballotage Kommissie. Deze bestaat uittenminste'

,.crie en in ieder geval' een oneven-aantal'ieclen:-----
De BK ziet toe dat de aanmeldingsprocedure van
leden en donateurs naar behoren geschied. Zij
adviseert het HB tevens over verstrekking en ont-
neming van het lidmaatschap.

tt.2. PinanciiiZe Kommissie (PK)--------.. 1. De FK houdt zich bezig met het verwerven van
geldelijke middelen am de partij~aktiviteiten te
bekostigen. Tevens adviseert zij het HB bij uit7
gaven hoven de f 1.000)-.

4.3. Kernredaktie 'Middenweg'
1. De Kernredaktie ziet toe dat het partijblad_. __
'Middemveg' zo mogelijk maandeli,jks verschijnt.
Zij ziet toe dat et in de tekst die onder haar
veruntwoording vall: geen onvertogen woord (be-
ledigingen teg~nover derden en dergelijke) en
geen onjuistheden omtrent het partijgebeuren
voorkorren.
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4.4. Media Kommissie (MK)
1. De MK gnat nn hoe de pl1rtij in de pers en
media overkomt. Zij signaleert vnlse voorlichting
di.e hct imngo van de pnrt:i.j onntnAt en ondcr-
zoekt hoe de doelstellingen en idealen van de
partij het beste overkomcn bij het brede publiek.

4.5. Dokumentati~ Centrwn (DC)
1. Het Dokumentatiecentrum verzamelt al het ma-
teriaal dat relevant is voor verwezenlijking van
de partijdoelstellingen. In verband hiermee be-
heert het DC:

I. het partij-archief (w.o. alle partijpubli-
katies)

2. een'knips·elc1iens-t
3. een tijdschriften- en brochuresbestand
4. een boekenbestand
5. een audiovisueel bestand (foto's, geluids-,

video- en filmbanden)
Archief en bestanden dienen am het riodige materi-
aal te verschaffen voor:

1 • 'Middenweg ,
2. huis-aan-huis folders
3. overige partijpublikaties (zoal zwartboe-

ken, witboeken, enz.)
4. partijtoespraken

Het Partijbestuur kan op ieder ogenblik een werk-
groep instellen am een bepaalde opdracht uit te
voeren. De organisatorische opzet van de werkgroe-
pen is in peginsel-dezelfde als van de hierboven
geschetste stuurgroepen.

6. DE AFDELINGBESTUREN (AB's)
1. Het bestuur van een plaatselijke afdeling van

, de partij bestaat uit tenminste drie leden, woon-
achtig binnen het gebied van de desbetreffende sf-
deling.



2. Het AB regelt de dagelijkse gang van zaken
voorzover die de afdeling betreffen en niet direct
onder competentie van het DB vallen. Hij besluit
bij volstrekte meerderheid der aanwezige stemmen.
Voor het gevoerde beleid is verantwoording ver-
schuldigd aan het DB en in laatste instantie aan
het hoogste orgaan van de partij: de Partijraad.
3. Het AB vergadert tenminste eenmaal in de drie
maanden, de periode van het zamerreces uitgezondercl.
4. De AB's brengen bij monde van hun voorzitters
schriftelijk en/of mandeling verslag uit van hun
werkzaamheden aan het DB.
5. leder optreden naar buiten van de afd~ling be-
hoeft in beginsel de goedkeuring van het DB.

7. SCHORSlNG EN SCHRAPPlNG
I. Het HB kan een kommissie van beroep instellen
ter behandeling van schorsing en schrapping van
leden en donateurs.

8. GELDELIJKE BIJDRAGEN
1. De geldelijke bijdragen van leden en donateurs
worden aan het begin van ieder kalenderjaar door
het DB vastgesteld.
Het DB is te allen tijde gerechtigd tussentijdse
tariefwijzigingen door te voeren.




