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Oit is het eerste stel statuten en reglementen van de EVP. Het
vormt de door ons gezamenlijk overeengekomen afspraken over de
wijze waarop wij in de EVP te werk zullen gaan. Aan deze eerste
uitgave zullen natuurlijk nog de nodige fouten en tekortkomin-
gen kleven.

Uet is ook nog niet geheel volledig. Er ontbreken nog een paar
artikelen, die nadere studie behoeven. Een aantal aanvullende re-
glementen, zoals b.v. die voor de verschillende kommissies
moeten nog ontworpen worden. Toch is besloten, het reeds nu uit
te geven, omdat het van groot belang is, dat wij aartde hand
van deze statuten en reglementen de partij op korte termijn
hechter gaan organiseren.

Het is raadzaam om het gehele pakket goed door te nemen. In ie-
der geval wordt van iedereen, die op enige wijze een funktie in
de partij vervult, tenminste verwacht, dat hij het gedeelte
van de statutenen reglementen, wat bij zijn funktie behoort,
terdege kent.

~en partijraadslid zou b.v. het reglement van orde voor de par-
tijraad toch min of meer uit het hoofd moeten kennen. Bij het
doornemen, maar zeker bij het gebruik van deze regels zult u
op dingen stuiten, welke naar uw mening wellicht beter op een
andere wijze gedaan kunnen worden.

Zend uw opmerkingen en suggesties naar de organisatie-kommissie
van de EVP. Oeze kommissie zal beoordelen, of het zinnig is, de
voorgestelde wijzigingen zo snel mogelijk dan wel later inge-
voerd kunnen worden.

Het ligt in de bedoeling, om in het najaar van 1984 het geheel
aan de hand van gemaakte opmerkingen en opgedane ervaringen
grondig te herzien en opnieuw op te stellen.
Intussen is aller medewerking vereist om deze regels daadwerke-
lijk ingevoerd te krijgen en de organisatie van de partij over-
eenkomstig deze regels in te richten.
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I STATUTEN EVP

HOO~DSTUK I Algemeen.

Artikel 1 Naam en zetel.
a) De vereniqing draagt de naam "EVANGE-

LISCHB VOLKSPARTIJ".
b) Zij is gevestigd te Amersfoort.

Artikel 2,Uuur en verenigingsjaar.
a) De Vereniging is opgericht op 7 maart

1981 en aangegaan voor onbepaalde tijd.
br Het verenigingsjaar loopt van een janua-

ri tot en met een en dertig december.
Artikel 3 Doel.
a) De vereniging stelt zich ten doel de

bestaande maatschappij te hervormen tot
een rechtvaardige en vreedzame samen-
leving. Zij aanvaardt daarbij de bevrij-
dende boodschap van het evangelie als
richtsnoer en inspiratiebron voor het
politieke handelen.

b) Deze doelstelling zal steeds oonieuw in
een politiek programma nader worden uit-
gewerkt.

Artikel 4. Werkwijze.
De vereniging tracht dit doel te bereiken
door:
a) De nederlandse bevolking meer bewust te

maken van de vernieuwende kracht die het
evangelie ook voor de politiek heeft en
deze bevolking te mobiliseren om de
konsekwenties daarvan te laten gelden.

b) Deel te nemen aan de praktische politiek
00 landelijk, provinciaal en gemeente
lijk vIaL

c) Dit zoveel mogelijk te doen in samenwer-
king met andere vooruitstrevende partij-
en.

d) Steun te verlenen aan of initiatieven te
nemen tot bUitenparlementaire akties en
t0epassing van daartoe geeigende middelen.

Artikel 5. Middelen.
De vereniging gebruikt daarbij met name de
volgende middelen:
a) ledenwerving, voorlichting, propaganda

en akties.
b) Onderlinq beraad en studie van leden.
c) Het uitgeven van een partijorgaan.
d) ~et deelnemen aan verkiezingen voor ver-

tegenwoordigende lichamen.
e. Het geven van kadervorming.

Artikel 6. Verwerving.
a) Lid van de EVP kan zijn iedere Nederlan-

der of ingezetene in Nederland, die de
leeftijd van zestien jaar heeft bereikt
en instemt met doelstelling en werkwijze
van de partij.

b) Aanmelding voor het lidmaatschao dient
schriftelijk te geschieden bij het se-
kretariaat van de partij.

c) Wanneer toelating wordt geweigerd staat
beroep open bij de kommissie van beroeo
op een wijze, zoals nader in het huishou-
delijk reglement omschreven.

d) Het lidmaatschap gaat in en eindigt op de
dag, zoals bepaald in het huishoudelijk
reglement.

Artikel 7. Beeindiging.
Het lidmaatschap van de EVP eindigt door:
a) Overlijden.
b) De ontvangst op het sekretariaat van de

EVP van een schriftelijke opzegging.
c) Het niet voldoen aan de aan het lidmaat-

schap verbonden financiele verplichtingen.
d) Royement.
Artikel 8. Royement.
a) Een lid kan geroyeerd worden door het

partijbestuur wegens handelen in strijd
met de doelstellingen, statuten, regle-
menten of wettige besluiten van de partij.

b) Van "een royement staat binnen een maand
nadat het betrokken lid hiervan schrifte-
lijk met redenen omkleed in kennis is ge-
steld, beroep open bij de kommissie van
beroep op de wijze, zoals bepaald in het
huishoudelijk reglement.

Artikel 9. Verolichtingen bij beeindiging.
Beeindiging van het lidmaatschap door op-
zegging of royement ontslaat de betrokkene
niet van zijn financiele verplichtingen voor
het lopende verenigingsjaar.
Artikel 10. Kontributie.
Ieder lid verplicht zich tot betaling van
een bij huishoudelijk reglement vastgestelde
jaarlijkse kontributie.
Artikel 11. Rechten en verplichtingen.
De rechten en verplichtingen aan het lidmaat-
schap verbonden zijn, voor zover niet ge-
noemd in deze statuten, vastgelegd in het
huishoudelijk reglement.

Hoofdstuk III Basisgroepen.
Artikel 12. Samenstelling.
a) De leden van de partij zijn zoveel mogelijk

georganiseerd in basisgroepen.
Basisgroepen kunnen worden gevormd in elke
gemeente, deel van een gemeente of groep
van gemeenten, behorende tot een afdeling.

b) Oprichting of splitsing van basisgroepen
op grond van kerkelijke gezindheid, maat-
schappelijke verhoudingen of persoonlijke
inzichten is in strijd met het karakter
van de EVP.

Artikel 13. Taken en bevoegdheden.
a) Behalve in onderling beraad fungeren de ba-

sisgroepen als wervende aktiegroepen.
b) Basisgroepen kunnen met toestemming van het

partijbestuur deelnemen aan gemeenteraads-
verkiezingen.
Zij geven aktieve steun bij de organisatie
van en propaganda voor provinciale en lan-
delijke verkiezingen.
De taakstelling en bevoegdheden van een ba-
sisgroep worden geregeld in het huishoude-
lijk reglement.

Artikel 14. Organisatie en werkwijze.
a) De organisatie en werkwijze van een basis

groep worden geregeld in een door de ba-
sisgroep zelf vast te stellen reglement, dat
geen bepalingen mag bevatten, die strijdig
zijn met de statuten of het hUishoudelijk
reglement en tenminste voldoet aan het
voor basisgroepen vastgestelde modelregle-
ment.
Het reglement van elke basisgroep behoeft
de goedkeuring van het partijbestuur.



b) Elke basisgroep ontvangt van de afdeling
een subsidie.
De hoogte van deze subsidie en de bere-
keningswijze wordt geregeld in het
huishoudelijk reglement.

c) Het partijbestuur heeft de bevoegdheid
een basisgroep terzake van overtreding
van de statuten en reglementen of om an-
dere zwaarwichtige redenen, van haar
rechten vervallen te verklaren.
Tegen de beslissing van het partijbe-
stuur staat beroep open bij de kommis-
sie van beroep, zoals geregeld bij huis-
houdelijk reglement.

AFDELINGEN.
Artikel 15. Samenstelling.
a) Er zijn in Nederland 18 afdelingen,

waarvan de grenzen bepaald worden door
de grenzen van de bestaande kamerkies-
kringen.

b) AIle binnen het gebied van een afdeling
woonachtige leden, mede de in dit gebied
gelegen basisgroepen, ressorteren onder
die afdeling.

Artikel 16. Taken en bevoegdheden.
a) De afdeling .is verantwoordelijk voor de

organisatie van de onder die afdeling
vallende leden en basisgroepen.

b) De afdeling heeft een stimulerende taak
bij de oprichting en begeleiding van ba-
sisgroepen, alsmede bij de bevordering
van het onderlinge kontakt tussen de
tot de afdeling behorende leden en ba-
sisgroepen.

c) Zij kiest in samenwerking met de basis-
groepen de afvaardiging naar de partij-
raad op een wijze, zoals nader in het
huishoudelijk reglement is omschreven.

d) Zij kiest in samenwerking met de basis-
groepen de afdelingsvertegenwoordiger
in het partijbestuur.

e) Zij bevordert de deelname aan gemeente-
lijke, crewestelijke en provinciale ver-
kiezingen door het stellen c.q. doen
stellen van kandidaten en het voeren
van propaganda.

f) Verdere taakstelling en bevoegdheden
van een afdeling worden nader geregeld
in het huishoudelijk reglement.

Artikel 17. Organisatie en werkwijze.
a) De organisatie en werkwijze varieen af-

deling worden geregeld in een door de
afdeling zelf vast te stellen reglement,
dat geen bepalingen mag bevatten, die
strijdig zijn met de statuten of het
huishoudelijk reglement en tenminste
voldoet aan het voor afdelingen vastge-
stelde modelreglement.
Het reglement van iedere afdeling behoeft
de goedkeuring van het·partijbestuur.

b) Iedere afdeling ontvangt van het par-
tijbestuur een subsidie, zoals vastge-
steld in het huishoudelijk reglement.

c) Het partijbestuur heef~ de bevoegdheid
het bestuur van een afdeling terzake
van overtreding van de statuten, regle-
menten, of om andere zwaarwichtige
redenen, te schorsen.
Tegen de beslissing van het partijbe-
stuur staatberoep open bij de kommissie
van beroep, zoals geregeld in het huis-
houdelijk reglement.

""ARTIJBESTUUR.
Artikel 18. Samenstelling.
a) Het bestuur van de EVP, verder genoemd

"partijbestuur", bestaat wt voorzitter,
vice voorzitter, sekretaris en penning-
meester en tenminste vijf andere leden.

b) De voorzitter, vice-voorzitter, sekreta-
ris en penningmeester worden door het
kongres in funktie gekozen, de overige
bestuursleden worden door de partijraad
benoemd.

c) De afdelingen zijn in het bestuur verte-
genwoordigd op een wijze, als nader in
het huishoudelijk reglement is geregeld.

d) De procedure voor de kandidaatstelling
en de verkiezing van de leden van het par-
tijbestuur wordt geregeld in het huis-
houdelijk reglement.

Artikel 19. Taken en bevoegdheden.
Het partijbestuur is het besturend, koordi-
nerend en uitvoerend orgaan van de verenigirlJ.
Het is verantwoording verschuldigd aan het
konqre§ en aan de partijraad wat betreft de
door het konqres aan de oartijraad gedelegeer-
de taken of bevoegdheden.
Het partijbestuur initieert en stimuleert
allerlei aktiviteiten, die de doelstelling
van de partij dienen.
Tot de taken en bevoegdheden van het partij-
bestuur behoren:
a) De algemene leiding van de partij.
b) Het bijeenroepen en organiseren van het

kongres.
c) Uitvoering geven aan de besluiten van het

kongres.
d) Voorbereiding in samenwerking met de par-

tijraadsleiding van de partijraadsverga-
deringen en uitvoering van de besluiten
van de partijraad.

e) Het handhaven van statuten en reglementen.
f) Het leiding geven aan verkiezings-kampag-

nes en het zorg dragen voor de kandidaat-
stelling voor de landelijke vertegenwoor-
digende lichamen.

g) Behoudens de specifieke taken van de be-
stuursleden zijn de bestuursleden kollek-
tief verantwoordelijk voor het bestuurs-
beleid.

h) Andere in het huishoudelijk reglement op-
genomen taken.

Artikel 20. Bijzondere bevoegdheid.
Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van
overeenkomsten, tot het kopen, vervreemden of
bewaren van registergoederen.en tot het slui-
ten van overeenkomsten, waarbij de vereniginj
zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaars
verbindt, zich voor een derde sterk maakt
of zich voor een schuld van een derde verbindt.
Artikel 21. Dagelijkse leiding.
a) Het dagelijks bestuur bestaat uit tenmin-

ste vijf en ten hoogste neqen bestuurs-
leden. De voorzitter, vice-voorzitter,
sek~etaris en penningmeester maken immer
deel uit van het dagelijks bestuur.
De overige leden van het dagelijks bestuur
worden gekozen op een wijze, zoals ger:-
geld in het hUishoudelijk reglement.

b) Het dagelijks bestuur van de partij is be-
last met de dagelijkse leiding van de partij,
met de voorbereiding van de door het par-
tijbestuur te behandelen zaken, de uitvoe-
ring vande besluiten v~n het partijbe-
stuur.
Het dagelijks bestuur is verantwoording
schuldig aan het partijbestuur.

c) De voorzitter, de sekretaris en de penning-
meester tesamen, ofwe 1 twee van hen geza-
menlijk, vertegenwoordigen de partij in
en buiten rechte.

Artikel 22. Organisatie en werkwijze.
Organisatie en werkwijze van het partijbe-
stuur zijn geregeld in een re~lement van or-
de voor het partijbestuur, welke geen bepa-
lingen mag bevatten, strijdig met deze



statuten, en welke de goedkeuring behoeft
van de partijraad.

Artikel 23. Samenstelling.
a) De partijraad is volgens bij huishoude-

lijk reglement vastgestelde richtlijnen
samengesteld uit afgevaardigden van de
afdelingen en de leden van het partijbe-
stuur.

b) Leden van de Staten Generaal, ministers
en staatssekretarissen kunnen geen lid
zijn van de partijraad.

Artikel 24. Taken en bevoegdheden.
De partijraad kontroleert en adviseert het
partijbestuur en de frakties in de meest rui-
me zin.
Voorts heeft zij de volgende taken en bevoeqd-
heden:
a) De vaststelling van het politieke en orga-

nisatorische beleid van de partij, voorzo-
ver dat door het kongres aan de partijraad
is gedelegeerd en in het huishoudelijk
reglement is vastgelegd.

b) Het vaststellen en wijzigen van de regle-
menten van de partij, voorzover niet el-
ders geregeld.

c) De behandeling van de oartij- en verkie-
zingsprogramma's.

d) Het benoemen van de leden van he~ partij-
bestuur met uitzondering van de reeds in
funktie door het kongres verkozen bestuurs-
led-en.

e) Andere in het huishoudelijk reglement ge-
noemde taken.

Artikel 25. Organisatie en werkwijze.
a) De partijraad kiest een eigen voorzitter,

vice-voorzitter en sekretaris, die tesa-
men de partijraadsleiding vormen.

b) De voorzitter van de partijraad is tevens
adviseur van het partijbestuur en woont
als zodanig de vergaderingen van het par-
tijbestuur bij.

c) De leden van de partijraad, die tevens lid
zijn van het partijbestuur, met uitzonde-
ring van de leden van het dagelijks be-
stuur, hebben geen persoonlijk stemrecht.

d) De organisatie en werkwijze van de partij-
raad worden verder geregeld in het regle-
ment van'orde voor de partijraad, dat geen
bepalingen mag bevatten in strijd met de
statuten of het huishoudelijk reglement.

PARTIJKONGRES.
Artikel 26. Samenstelling.
Het hoogste besluitorgaan van de EVP is de al-
gemene ledenvergadering, genaamd "het kongres",
welke bestaat uit de op het kongres aanwezige
leden van de partij.
Het kongres is voor alle leden van de partij
toegankelijk.
Artikel 27. Taken en bevoegdheden.
Tot de taken en bevoegdheden van het kongres
behoren:
a) De vaststelling van het beginselprogramma

en het verkiezingsprogramma van de EVP.
b) De vaststelling c.q. wijziging. van de sta-

tuten.
c) De vaststelling van de kandidatenlijst

voor de verkiezing van de Staten Generaal
en de verkiezing van de lijstaanvoerder.

d) De verkiezing van de voorzitter, vice-
voorzitter, sekretaris en penningmeester
van het partijbestuur.

e) De beoordeling van h~t beleid van bestuur
en partijraad.

f) Het doen van politieke uitspraken.
g) Het goedkeuren van het jaarverslag, de

jaarrekening en de begroting.
h) Het delegeren van de volgende taken en be-

voegdheden aan de partijraad:
1. het bespreken en vaststellen van het

politieke en organisatorische beleid
van de partij, voorzover niet in strijd
met bovengenoemde taken en bevoegdhe-
den van het kongres.

2. Het doen van uitspraken over politieke
vraagstukken.

3. het bespreken van het beleid van kamer-
frakties.

i. Andere in het huishoudelijk reglement ge-
noemde taken.

Artikel 28 ,'"Organisa tie en werkwij ze.
a) Het kongres komt tenminste een maal per

jaar bijeen.
b) Het kongres wordt bijeengeroepen door het

partijbestuur door middel van een oproep
in het partijorgaan, tenminste vier weken
v66r de datum van het kongres.

c) De voorbereiding voor het kongres en de
werkwijze tijdens het kongres worden gere-
geld in het huishoudelijk reglement.

KOMMISSIES.
Artikel 29. Instelling.
a) Ter ondersteuning van de taak van het be-

stuur heeft de partij de volgende vaste
kommissies:
- de organisatie-kornmissie
- de programma-kommissie
- de redaktie-kommissie voor het partij-

orgaan.
- de kommissie evangelie en politiek.

b) Daarnaast kan het bestuur voor specifieke
zaken andere kommissies in het leven roepen.

c) De leden van de vaste kornmissies worden
door het partijbestuur benoemd en deze be-
noeming wordt door de partijraad bekrach-
tigd.
De opdracht en het mandaat worden aan de
kommissies door het partijbestuur gegeven
en door de partijraad bekrachtigd.

d) De voorzitters van de vaste komrnissies heb-
ben het recht de vergaderingen van het par-
tijbestuur als adviseur bij te wonen.

e) Taak, organisatie en werkwijze van de kom-
missies worden geregeld in reglementen
voor deze kommissies, die als bijlage bij
het huishoudelijk reglement zijn gevoegd
en geen bepalingen mogen bevatten, die strij-
dig zijn met de statuten.

Artikel 30. Kommissie van beroep.
a) De kommissie van beroep bestaat uit ten-

minste drie leden.
b) De leden van de kommissie van beroep wor-

den op voordracht van het partijbestuur be-
noemd door het kongres.

c) De kommissie is verslagplichtig over zaken
aan het kongres.

d) Taak, organisatie en werkwijze worden gere-
geld in het reglement voor de kornmissie
van beroep, dat geen bepalingen mag bevat-
ten, die strijdig zijn met deze statuten.



FRAKTIES.
Artike131.
a) De EVP-leden in vertegenwoordigende li-

chamen zijn gehouden hun werkzaarnheden,
met behoud van eigen verantwoordelijk-
heid, te verrichten op grondslag van het
beginselprogram van de EVP.

b) De EVP-leden in de vertegenwoordigende
licharnen zullen het als een deel van hun
taak beschouwen, regelmatig kontakt te
onderhouden met de partij, met name
door informatie-verstrekking aan de hen
ondersteunende geledingen in de ?artij .

c) Taak, organisatie en werkwijze van de
frakties zijn geregeld in een reglement,
dat als bijlage bij het huishoudelijk re-
glement is gevoegd en geen bepalingen
mag bevatten, in strijd met de statuten.

GELDMIDDELEN.
Artikel 32. Inkornsten.
De inkomsten van de partij bestaan uit:
a) De kontributie van de leden.
b) Donaties, Schenkingen, legaten.
c) Subsidies.
d) Andere op wettige wijze verkregen in-

komsten.
Artikel 33. Verantwoording.
a) Het boekjaar van de vereniging valt te-

samen met het verenigingsjaar.
b) Jaarlijks legt het bestuur aan het kon-

gres voor de jaarrekening van het afgelo-
pen boekjaar en de begroting van het ko-
mende boekjaar.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT.
Artikel 34.
Door de partijraad wordt een huishoudelijk

reglement vastgesteld, dat geen beoalin-
gen mag bevatten, die strijdig zijn met
deze statuten.

WIJZIGINGEN.
Artikel 35.
a) Veranderingen in deze statuten kunnen al-

leen worden aangebracht door een twee/der-
de meerderheid van het partijkongres of
bij referendum onder aIle leden met een
gewone meerderheid.

b) Een voorstel tot wijziging van de statu-
ten kan worden gedaan door het partijbe-
stuur of door tenrninste 50 leden die een
voorstel daartoe schriftelijk bij het
partijbestuur indienen.

c) Een wijziging van de statuten treedt in
werking op de dag, waarop deze in een no-
tariele akte is vastgelegd.

d) In de artikelen 1 en 3 alsmede in deze
bepaling kunnen geen principiele wijzi-
gingen worden aangebracht.

OPHEFFING, FUSIE.
Artikel 36.
Tot opheffing en/of fusie van de vereniging
kan slechts worden besloten via een leden-
referendum, waarbij een meerderheid van drie/
vierde van de geldig uitgebrachte stemmen
vereist is. Indien bij referendum tot ontbin-
ding wordt besloten, wordt ten spoedigste een
vergadering van de partijraad belegd, welke
de ontbinding regelt en over de bezittingen
van de partij beslist.

UITLEG.
Artikel 37.
Bij onduidelijkheid van de statuten of het
huishoudelijk reglement, alsmede in gevallen,
waarin de statuten of hUishoudelijk reglement
niet voorzien, beslist het partijbestuur.
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HOOFDSTUK I Algemene bepalingen.
Artikel 1.1 Middelen.
Naast de reeds in de statuten genoemde mid-
delen tracht de EVP haar doeI te bereiken
door:
a) het houden van bijeenkomsten
b) het deelnemen aan (en in) forums
c) het houden van voordrachten en toespraken
d) het uitgeven van gedrukte werken
e) het aanwenden van aIle andere wettige

middelen, die voor bereiken van het
doel bevorderlijk zijn.

HOOFDSTUK II Lidmaatschap.
Artikel 2.1 Verwerving en beeindiging.
a) De aanmelding voor het lidmaatschao

dient schriftelijk en ondertekend te ge-
schieden, bij voorkeur op een 00 het se-
kretariaat verkrijgbaar aanvraagformu-
lier en tenminste te bevatten naam,
adres, geboortedatum, geslacht en zo mo-
gelijk beroep en interesses.

b) Het aanmelden geschiedt bij het sekre-
tariaat van de partij.

c) Het lidmaatschap gaat in onmiddellijk
na registratie op het partijsekretariaat.

d) Het lidmaatschap eindigt op de dag dat
het sekretariaat de schriftelijke opzeg-
ging ontvangt, dan wel op de dag van
overlijden, de dag van het uitspreken
van royement, of de dag dat de penning-
meester schriftelijk laat weten dat het
lid wegens niet voldoen aan de financie-
Ie verolichtingen als lid wordt ge-
schrapt.

e) Wanneer het lidmaatschap wordt gewei-
gerd, kan het aspirantlid zich wenden
tot de kommissie van beroep, die daarop
~en onderzoek instelt en binnen dertig
dagen een bindende uitspraak doet. (Zie
hoofdstuk IX). .

Artikel 2.2 Register.
Het dagelijks bestuur draagt er zorg voor,
dat er op het sekretariaat van de partij
een register wordt bijgehouden, waarin de
namen en adressen van de leden zijn opge-
nomen. Gegevens van de leden mogen nooit
aan derden ter beschikking worden gesteld.

Artikel 2.3 Kontributie.
a) De leden zijn een kontributie verschul-

digd overeenkomstig het bepaalde onder
art. 11.1. Voor leden, die niet over ei-
gen lnkomsten beschikken, wordt een spe-
ciale minimum kontributie vastgesteld.

b) Indien een lid de door het kongres
vastgestelde minimumkontributie over
een bepaald jaar niet heeft voldaan,
wordt hij/zij schriftelijk op zijn ver-
plichting gewezen.
Indien hierop binnen vier weken geen be-
taling door het lid voIgt, wordt het lid
nogmaals aan zijn verplichtingen her-
innerd.
De betreffende afdeling wordt van deze
aktie op de hoogte gesteld. Wordt hierop
binnen 4 weken wederom niet gereageerd,
dan wordt het lid met onmiddellijke in-
gang van de ledenlijst geschrapt, ech-
ter nimmer met terugwerkende kracht.

Artikel 2.4 Rechten en verplichtingen.
a) Ieder lid bezit het recht verkozen te

worden in partijorganen of vertegenwoor-
digende lichamen, wanneer daartegen uit

andere hoofde geen reglementaire of wette-
lijke beletselen bestaan.

b) Ieder lid heeft spreek- en stemrecht op
aIle ledenvergaderingen van zijn basis~
groep, zijn afdeling en het kongres.

c) Ieder lid is verplicht zich aan de statu-
ten en de reglementen van de EVP te houden,
welke hij/zij door het feit van lid zijn
geacht wordt te kennen.

d) Ieder lid is verplicht alles na te laten,
wat het verwezenlijken van de doelstellin-
gen van de partij ernstig kan belernrneren,
of de goede naam van de partij kan scha-
den.
Hij/zij is voorts verplicht zich bij rechts-
geldig genomen besluiten neer te leggen en
zichdaarnaar te gedragen.

Artikel 3.1 Vorming.
a) Een groep van tenminste 5 leden kan bij

het afdelingsbestuur een aanvraag indie-
nen voor het oprichten van een basisgroep.

b) Het afdelingsbestuur beoordeelt deze aan-
vraag en beslist binnen 20 dagen of de
aanvraag gehonoreerd wordt.

c) Een nieuwe basisgroep kan alleen gevormd
worden wanneer:
- tenminste 75% van de in het gebied van

de nieuw te vormen basisgroep wonende
leden v66r de oprichting hiervan is, en

- tenminste 50% van de leden van de oude
basisgroep(en), waaruit de nieuw te vor-
men basisgroep een afsplitsing of samen-
voeging is, v66r het voorstel is.

Deze meningen zijn gepeild in de laatstgehou-
den ledenvergadering(en) van de desbetreffen-
de basisgroep(en) .
Artikel 3.2 Organisatie en werkwijze.
a) Elke basisgroep heeft een bestuur dat be-

staat uit tenminste: voorzitter, sekreta-
ris, penningmeester.

b) Voor speciale taken kan een basisgroep
werkgroepen instellen, eventueel in samen-
werking met andere basisgroepen of met de
afdeling.

c) Het basisgroepbestuur bereidt de basis-
groepvergaderingen voor en roept deze bij-
een.

d) Het basisgroepbestuur is verantwoording
schuldig aan de basisgroepledenvergade-
ring.

e) Organisatie en werkwijze van de basisgroep
worden nader vastgesteld in het reglement
van de basisgroep, dat geen bepalingen
mag bevatten, strijdig met de statuten
of het huishoudelijk reglement en tenmin-
ste voldoet aan het hierbij gevoegde mo-
delreglement (zie bijlage A.)

Artikel 3.3 Taken en bevoegdheden.
a) Het organiseren van bijeenkomsten.
b) Het onderhouden van kontakten binnen het

gebied van de basisgroep.
c) Het werven van leden.
d) Het ondersteunen van het werk van de afde-

ling.
e) Het kiezen van een eigen bestuur.
f) Het voordragen van kandidaten voor het af-

delingsbestuur konform het afdelingsre-
glement.



Artikel 4.4 Vertegenwoordiging in het parti"i-
bestuur.

a) De vertegenwoordiger van de afdeling in
het partijbestuur (geregeld in art. l6.d
van de statuten) wordt aangewezen door
de algemene ledenvergadering van de afde-
ling op voordracht van het afdelin~sbe-
stuur.

b) De vertegenwoordiger van de afdeling in
het partijbestuur is - indien hij/zij niet
reeds lid is van het afdelingsbestuur -
als adviserend lid aan het afdelingsbestuur
toegevoegd.

c) De procedure voor de verkiezing van de
vertegenwoordiger naar het partijbestuur
is geregeld in het reglement van de afde-
ling.

Artikel 4.5 Subsidie-regeling.
a) Ter voldoening aan art. 14.b van de sta-

tuten verstrekt het bestuur van de afde-
ling een subsidie aan elk van de in het
gebied aanwezige basisgroepen, die als
zodanig door het landelijk bestuur zijn
erkend.

b) De hoogte van de subsidie wordt jaarlijks
in de algemene ledenvergadering van de
afdeling vastgesteld aan de hand van de
volgende kriteria:
1. een vaste bijdrage, per basisgroep even

hoog;
2. een bijdrage, gerelateerd aan het aan-

tal leden van de basisgroep;
3_ een bijdrage, gerelateerd aan de akti-

viteiten van de basisgroep.

HOOFDSTUK V. Partijbestuur.
Artikel 5.1 Kandidaatstelling voorzitter,

vice-voorzitter, sekretaris en penning-
meester.

a) Kandidaten voor de funkties voorzitter,
vice-voorzitter, sekretaris en penningmees-
ter moeten tenrninste 10 weken voor het
kongres bij het partijsekretariaat worden
ingebracht.

b) ¥andidaten kunnen worden voorgedragen door
het partijbestuur en de afdelingen, die
daartoe de leden in hun werkgebied tijdig
in de gelegenheid stellen kandidaten in te
brengen.

c) Los daarvan kunnen kandidaten door tenrnin-
ste twintig leden tesamen worden voorgedra-
gen, welke voordracht uiterlijk tien dagen
voor het kongres bij het sekretariaat
van de partij mo~t zijn ingeleverd.

d) Bij iedere voordracht behoort een korte
beschrijving van de personalia, eerder be-
klede furikties (politieke) en eventuele be-
leidsvisie van de kandidaat.

e) Voor alle voordrachten geldt dat de betrok-
ken kandidaat tevoren schriftelijk heeft
bewilligd in zijn kandidatuur.

f) De voordracht dient duidelijk te vermelden
voor welke funktie de kandidaat wordt voor-
gedragen.
Een zelfde kandidaat kan worden voorgedra-
gen voor meerdere furikties.Hij vervult de
furiktiewaarvoor hij het eerst gekozen
wordt.

Artikel 5.2 Verkiezing voorzitter, vice-voor-
zitter, sekretaris en o.enningmeester. .

a) De verkiezing van voorzitter, vice-voorzit-
ter, sekretaris en penningmeester door het
kongres geschiedt schriftelijk in deze
volgorde.

b) Een kandidaat is gekozen, als hij meer dan
ae helft van de uitgebrachte stemmen 00.
zich verenigd heeft.

c) -Verkrijgt geen van de kandidaten meer dan
de helft van de uitgebrachte sternmen, dan
vindt hersternming plaats tussen de twee
kandidaten met de meeste stemmen.
Staken de stemmen, dan dient herstemming
plaats te vinden.
Staken de stemmen opnieuw, dan beslist het
lot.

Artikel 5.3 Herkiesbaarheid.
a) De kandidaten worden gekozen voor de perio-

de van drie jaar; zij zijn eenrnaal terstond
herkiesbaar.
Daarna zijn zij gedurende een jaar niet her-
kiesbaar voor dezelfde funktie.

b) Bij tussentijds aftreden wordt een opvolger
gekozen, eveneens voor de periode van drie
jaar.

Artikel 5.4 Verkiezing overige niet door de af-
deling aangewezen bestuursleden (koordina-
toren) .

a) Naast de door het kongres gekozen vier be-
stuursleden kunnen door de partijraad maxi-
maal vijf z.g. koordinatoren worden gekozen.

b) Kandidaten voor deze funkties kunnen door
het partijbestuur, de afdelingen, drie ba-
sisgroepen tesamen of twintig leden tesa-
men bij de partijraad worden voorgedragen.

c) Elke voordracht dient vergezeld te gaan van
personalia, kwaliteiten, eerder bek1ede
po1itieke funkties, a1smede een schrifte-
lijke bewi1liging van de kandidaat.

d) De verkiezing vindt plaats op dezelfde wij-
ze als in art. 5.2 is weergegeven.

e) Deze bestuursleden worden benoemd voor de
.periode van drie jaa.ren zijn eenrnaal ter-
stond herkiesbaar.
Daarna zijn zij gedurende een jaar niet
herkiesbaar voor dezelfde furiktie.

f) Bij tussentijds aftreden wordt een opvolger
benoemd, eveneens voor de periode van drie
jaar.

g) Voordrachten voor kandidaten zijn tenrninste
21 dagen voor de datum van de vergadering
bij het partij-sekretariaat ingediend en
worden tenrninste 14 dagen tevoren aan de
partijrard bekend gemaakt.

Artikel 5.5. Verkiezing afdelingsvertegenwoor-
diger in het bestuur.

a) Elke afdeling heeft het recht een lid van
die afdeling als bestuurs1id voor te dragen.
Een dergelijke voordracht is bindend.
De benoeming van zo'n bestuurslid geschiedt
door de partijraad.

b) Deze bestuursleden worden gekozen voor de
periode van drie jaar en zijn een maal
terstond herkiesbaar. Daarna zijn zij ge-
durende een jaar niet herkiesbaar voor de-
ze1fde funktie.

c) Bij tussentijds aftreden wordt een opvolger
benoemd, eveneens voor de periode van drie
jaar.

d) plaatsvervangende partijbestuursleden heb-
ben geen stemrecht dan in afwezigheid van
het lid, wiens plaatsvervanger zij zijn.

Artikel 5.6 Dagelijks bestuur.
Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzit-
ter, de vice-voorzitter, de sekretaris, de
penningmeester en de koordinatoren.
Artikel 5.7 Onvrijwillig einde lidmaatschap

partijbestuur.
(open)



Artikel 5.8 Taken en bevoegdheden.
Onverminderd het bepaalde in art.l9 van de
statuten heeft het partijbestuur tot taak:
a) het beheren van de bezittingen van de

partij;
b) het beheren van het partijburo;
c) het aannemen dan wel ontslaan van perso-

neel op het partijburo;
d) het doen van voorstellen aan de partij-

raad, c.q. kongres betreffende:
1, interne partijorganisatie,
2. deelname aan verkiezingen,
3. kandidaatstelling voor vertegenwoor-

digende lichamen,
4. de programma's.

e) Het opstellen en publiceren van een jaar-
verslag binnen drie maanden na afloop
van dat jaar.
Hierin wordt verantwoording afgelegd
van het gevoerde beleid. In dit jaar-
verslag is tevens de jaarrekening ver-
vat.

f) Het opstellen van een beleidsnota, drie
maanden v66r het begin van het jaar,
waarop de beleidsnota betrekking heeft.
In deze nota is tevens de begroting van
dat jaar opgenomen.

Artikel 5.9 Tot het navolgende is het par-
tijbestuur slechts bevoegd na toestem-
ming van het partijkongres:

a) Het kopen, vervreemden of bezwaren van
registergoederen.

b) Het sluiten van overeenkomsten, waarbij
de partij zich als berg of hoofdelijk
medeschuldenaar verbindt, zich voor der-
den sterk maakt of zich tot zekerheidR-
stelling voor een schuld van een derde
verbindt.

Artikel 5.10 Vergoeding.
Een lid van het partijbestuur ontvangt voor
zijn werkzaamheden geen vergoeding uit de
partijmiddelen, tenzij onder .goedkeuring
van het kongres.
Eventuele gemaakte kosten, b.v. reis-, te-
lefoon- of portokosten kunnen vergoed wor-
den op deklaratiebasis, zulks ter kompe-
tentie van de penningmeester.
Artikel 5.11 Vergaderingen.
Het partijbestuur s,telt in onderling over-
leg een vergaderschema op.
Buiten het vergaderschema vallende extra
vergaderingen worden uitgeschreven op een
termijn van minstens 5 dagen.
De voorzitter is .verplicht een bestuurs-
vergadering uit te schrijven, indien en zo-
dra de meerderheid van de leden van het
partijbestuur hem hierom verzoekt.
Artikel 5.12 Taken en bevoegdheden van de

voorzitter.
a) De voorzitter leidt de vergaderingen

van het partijbestuur, het dagelijks be-
stuur en van het kongres.
Hij kan een deel van de leiding van het
kongres overdragen aan een ander.
Bij afwezigheid van de voorzitter
treedt de vice-voorzitter in zijn plaats.
De voorzitter is verantwoordelijk voor
de koordinatie van de aktiviteiten bin-
nen het partijbestuur en het dagelijks
bestuur.

Artikel 5.13 Taken en bevoegdheden van de
sekretaris.

De sekretaris is eerst verantwoordelijk

voor de gang van zaken op het partijburo.
Hij geeft aanwijzingen en instrukties aan
de medewerkers op het partijburo.
Hij is verantwoordelijk voor:
- het voeren van de korrespondentie,
- het verzenden van de konvokaties voor ver-

gaderingen van partijbestuur, dagelijks be-
Stuur en kongres.

- het bijhouden van de notulen van deze ver-
gaderingen,

- het verzorgen van het archief,
- het voeren van een nauwkeurige leden-admi-

nistratie,
- het opstellen van het jaarverslag en het uit-

geven van nota's met beleidsvoornemens.
- De uitnodiging aan de afdeling tot het voor-

dragen van kandidaten voor het partijbe-
stuur.
Deze uitnodiging moet tenminste twee maan-
den voor het verstrijken van de zittings-
periode van een lid van het partijbestuur
worden verstuurd, en bij tussentijdse va-
katures zo spoedig mogelijk.

Artikel 5.14 Taken en bevoegdheden van de
penningmeester.

De penningmeester is belast met het beheer
der geldmiddelen.
Hij stelt elk jaar een begroting op voor het
komende jaar, alsmede een balans jaarreke-
ning over het afgelopen boekjaar.

HOOFDSTUK VI Partijraad.
Artikel 6.1 Samenstelling.
a) De partijraad is samengesteld uit de leden

van het partijbestuur en afgevaardigden
uit de afdelingen.

b) Ieder jaar tijdens de eerste vergadering
van het partijbestuur na 1 september
wordt door het partijbestuur de kiesde-
ler voor de partijraadssamenstelling
vastgesteld door het aantal partijleden
te delen door 100, waarbij de uitkomst
achter de komma wordt verwaarloosd.
Iedere afdeling kan zoveel afgevaardigden
naar de partijraad zenden als de kiesde-
ler begrepen is op het aantal ieden van
die afdeling, met dien verstande, dat ie-
dere afdeling tenminste twee afgevaardig-
den naar de partijraad zendt.

c) Tevens worden per afdeling evenveel plaats-
vervangers aangewezen als er afgevaardig-
den zijn in die afdeling.

d) De gegevens over de afgevaardigden en hun
plaatsvervangers, alsmede de wijzigingen
hierin, worden door de afdeling onmiddel-
lijk schriftelijk doorgegeven aan het par-
tijsekretariaat.

e) De wijze waarop de afdeling haar afge-
vaardigden kiest, is opgenomen in het
reglement van de afdeling, waarbij een
zo gelijk mogelijke spreiding over de
basisgroepen moet zi.jl'lgewaarborgd.

f) Afgevaardigden en hun plaatsvervangers
worden gekozen voor drie jaar en zijn een-
maal direkt aansluitend herkiesbaar. Na
het vervullen van 2 perioden is een af-
gevaardigde gedurende €€n jaar niet her-
kiesbaar.

Artikel 6.2 Taken en bevoegdheden.
Onverminderd het bepaalde in artikel 24
van de statuten bestaan de taken van de
partijraad uit:
a) Het doen van uitspraken over de politie-

ke vraagstukken.
b) Het opstellen en voorleggen van de kan"

didatenlijst voor de landelijke verkie-
zingen aan het kongres.

c) Het voorstellen van de kandidaten voor



de funkties voorzitter, vice-voorzitter,
sekretaris en penningmeester aan het
kongres.

d) Het voorlopig vaststellen van de be-
groting, het jaarverslag en de jaarre-
kening totdat het kongres daarover een
uitspraak heeft gedaan.

e) Het bekrachtigen van benoemingen in de
vaste kommissies door het bestuur.

f) Het benoe~en van een kaskommissie.
Artikel 6.3 O£g~nisatie en werkwijze.
a) Om de drie jaar tijdens de eerste par-

tijraadsvergadering na een september
kiest de partijraad een voorzitter,
vice-voorzitter en sekretaris, die te-
samen de partijraadsleiding zullen
vormen.
Bij het ontstaan van een tussentijdse
vakature voorziet de partijraad in de
opvolging tot aan de eerstvolgende ver-
kiezingen.

b) Alle leden van de partij, met uitzonde-
ring van bestuursleden en leden in de
vertegenwoordigende lichamen, kunnen
kandidaat voor deze funktie gesteld
worden.

c) De voorzitter, vice-voorzitter en se-
kretaris worden gekozen voor de tijds-
duur van drie jaar en zijn e~nmaal di-
rekt herkiesbaar in dezelfde funktie.

d) Indien partijraadsafgevaardigden van
een afdeling tot voorzitter, vice-voor-
zitter of sekretaris worden gekozen,
mag de betreffende afdeling een nieuw
partijraadslid benoemen.

e) De agenda voor de vergadering van de
partijraad wordt samengesteld door de
partijraadsleiding in samenwerking
met het partijbestuur.
Voorts behoort tot de taak van de par-
tijraadsleiding:
1. het waken over de regelmatige voort-

gang van de werkzaamheden van de
partijraad.

2. het maken van een jaarplanning in-
zake de vergaderingen van de partij-
raad.

3. het leiden van de partijraadsverga-
deringen en het handhaven van het
reglement van orde voor de partij-
raad (bijlage C.)

HOOFDSTUK VII. Het kongres.
Artikel 7.1 Bijeenroepen, samenstelling

agenda.
a) Het kon0res wordt samengeroepen door

het partijbestuur door middel van een
mededeling in het partijorgaan.
Deze mededeling moet de leden tenminste
8 weken voor de datum van de vergade-
ring bereiken.
In deze mededeling zijn ten minste ver-
meld: .
1. plaats, datum en aanvangstijdstip

van de vergadering.
2. agenda van de te behandelen punten

en de daarop betrekking hebbende
stukken.

b) De agenda wordt samengesteld door het
partijbestuur in overleg met de partij-
raadsleiding.

c) OP verzoek van tenminste 10 leden,
schriftelijk ingediend binnen tien da-
gen na de aankondiging van de vergade-
ring, kunnen wijzigingen in de volgorde
van de agenda worden gebracht, dan wel
agendapunten worden opgevoerd.

d) Omtrent zo'n verzoek 'beslist het dagelijks
bestuur in overleg met de partijraadsleidin·l.

e) Wijzigingen of aanvullingen van de agenda
worden de leden ten minste twee weken voor
de vergaderdatum medegedeeld.

Artikel 7.2 Kongresleiding.
a) De partijvoorzitter of zijn plaatsvervanger

is voorzitter van het kongres.
De sekretaris, of een daartoe door het da-
gelijks bestuur aangewezen notulist notu-
leert het ter vergadering besprokene en de
genomen besluiten.

b) De volledige kongresleiding bestaat uit het
dagelijks bestuur en de partijraadsvoorzit-
ter.

c) Het kongres wordt geleid volgens het regle-
ment van orde voor het partijkongres. (Bij-
lage D.)

Artikel 7.3 Beginsel- en verkiezingsprogramma.
a) Het kongres kan, op voordracht van het par-

tijbestuur, besluiten de voorbereiding en
opstelling van beginsel- en verkiezings-
programma's te delegeren.
De bevoegdheid tot het vaststellen van be
ginsel- en verkiezingsprogramrna's is niet
overdraagbaar.

b) Amendementen op de aan het konqres voorge-
stelde tekst van beginsel- en verkiezings-
programma's kunnen worden ingediend, on-
dertekend door ten minste 10 leden.
De amendementen bestaan uit:
a. De tekst van het te wijzigen artikel.
b. De tekst van het gewijzigde artikel.
c. De motivatie om tot wijziging te komen.

c. De amendementen worden ten minste 4 weken
voor de vergadering bij het partijbestuur
ingediend. Zij worden door het partijbe-
stuur voorzien van een advies en ten minste
2 weken voor de vergadering aan de leden
kenbaar gemaakt.

d) Amendementen die niet voldoen aan het onder
b. en c. bepaalde worden niet door het kon-
gres in behandeling genomen.

Artikel 7.4 Kandidaten verkiezing Staten Ge-
neraal.

a) Het kongres stelt de definitieve kandida-
tenlijst voor de verkiezingen van de leden
van de Staten Generaal vast, en kiest de
lijstaanvoerdar, alles op voordracht van de
partijraad. (Zie bijlage voor procedure) .

b) Het kongres kan wijziging in de volgorde
van de kandidatenlijst aanbrengen, indien
daartoe door het partijbestuur of door ten-
minste 20 leden een voorstel wordt inge-
diend. Het kongres besluit, gelezen dit
voorstel, met gewone meerderheid van stem-
men tot wijziging van de kandidatenlijst.

c) De voorstellen tot wijziging van de kandi-
datenlijst bestaan uit:
1. de tekst van de gewijzigde lijst;
2. de motivatie om tot wijziging te komen.
3. de antecedenten van de betreffende kan-

didaten.
Op deze voorstellen is het bepaalde in
7.3.c. van toepassing.

Artikel 7.5 Benoeming bestuursleden.
a) Het kongres benoemt op voordracht van de

partijraad de partijvoorzitter, de vice-
voorzitter, de sekretaris en de penning-
meester.
De partijraad draagt aan het kongres ten
hoogste 3 kandidaten per funktie voor.



b) Op verzoek van ten minste 20 leden kan
de voordracht worden uitgebreid.
Dit verzoek bestaat uit:
1. naam en antecedenten van de toe te

voegen kandidaat.
2. de funktie waarvoor de kandidaat

wordt voorgedragen.
3. motivatie waarom deze aanvulling nood-

zakelijk is.
Het bepaalde in art. 7.3 (c) is van toe-
passing.

Artikel 7.6 Verantwoording aan het kongres.
a) Ter beoordeling van het gevoerde beleid

worden aan de leden toegezonden:
1. een verantwoording van het bestuur

over de afgelopen periode;
2. een verantwoording van de ?artijraads-

leiding over de afgelopen periode.
b) De verantwoording van het bestuur bevat

in ieder geval de volgende punten:
1. politieke verantwoording;
2. organisatorische verantwoording, waar-

in zoveel mogelijk de aktiviteiten
van de onderscheidene kommissies zijn
verwerkt;

3. een financiele verantwoording over
het gevoerde beheer en beleid in het
voorafgaande boekjaar.

c) De verantwoording van de partijraad be-
vat een verslag van de aktiviteiten
van de raad over de afgelopen periode.

d) De vaststelling en goedkeuring van de
rekening en verantwoording over het af-
gelopen boekjaar kan niet worden over-
gedragen. Vaststelling van de rekening
en verantwoording dechargeert het be-
stuur.

Artikel 7.7 Kongres uitspraken.
a) Het kongres besluit tot het doen van po-

litieke uitspraken op voordracht van het
partijbestuur, de partijraad of ten min-
ste 20 leden.

b) Tekstvoorstellen voor kongresuitspraken
moeten tenminste 4 weken voor de verga-
dering bij het partijbestuur worden in-
gediend. Zij worden door het partijbe-
stuur van een advies voorzien en ten min-
ste twee weken voor de vergadering aan
de leden kenbaar gemaakt.

c) Indien door gewijzigde omstandigheden of
plotseling aktueel geworden zaken de ge-
stelde termijnen niet in acht konden wor-
den genomen, kan het kongres ter verga-
dering een verzoek tot het doen van een
politieke uitspraak behandelen. Indien
zulk een verzoek ontvankelijk wordt be-
vonden, voegt de voorzitter het ter be-
spreking aan de agenda toe of brengt het
terstond in stemming.
Het bepaalde onder (a) blijft van toepas-
sing.

Artike17.8 Statutenwijziging.
Moet in een vergadering over een statuten-
wijziging worden besloten, dan wordt dit
punt met voorrang behandeld.
Artike17.Q Stem~o~issie.
Aanhet begin van ieder kongres stelt de
voorzitter de leden van de stemkommissie aan.
Deze kommissie bestaat uit tenminste vijf
personen, waaruit de voorzitter van het kon-
gres een voorzitter benoemt.
De voorzitter van de stemkommissie deelt de
uitslag van de stemmingen aan het kongres
mede.
Aan de hand van deze mededeling konstateert
de kongres-voorzitter dat een voorstel is
aangenomen of verworpen.
Door sluiting van de vergadering wordt de
stemkommissie geacht te zijn ontbonden.

HOOFDSTUK VIII KOMMISSIES.
Artikel 8.1 Instelling.
a) Met uitzondering van de kommissie van be-

roep worden de kommissies door het partij-
bestuur ingesteld.
De leden van de kommissies worden op voor-
dracht van het dagelijks bestuur benoemd
door het partijbestuur, de betreffende kom-
missie gehoord hebbende.
De voorzitter van de kommissie wordt door
het partijbestuur benoemd.

b) De benoemingen en de opdracht van de kom-
missies worden door de partijraad bekrach-
tigd.

c) De kommissies, met uitzondering van de kom-
missie van beroep, zijn adviserende en/of
uitvoerende organen van het partijbestuur
en zijn voor hun werkzaamheden verantwoor-
ding schuldig aan het partijbestuur.

d) Kommissies kunnen aan de daartoe bevoegde
organen verzoeken in verklaringen de door
hen ingenomen standpunten in de openbaar-
heid te brengen. Zij zijn zelf niet bevoegd
tot het doen van openbare uitspraken na-
mens de EVP.

e) Kommissies kunnen werkgroepen vormen, die
een deeltaak van de kommissie op zich nemen.
De leden van de werkgroep hebben geen stem-
recht in de vaste kommissie.
De vaste kommissie benoemt in dat geval uiL
haar midden een koordinator in elke werk-
groep.

Artikel 8.2 Taak.
a) Tot de vaste kommissies behoren:

1. De organisatie-kommissie, belast met
het opstellen c.q. wijzigen van statuten
en reglementen, alsmede het aanpassen
van de organisatie van de partij aan de-
ze statuten en reglementen.

2. De programma-kommissie, belast met het
opstellen van een koncept-basisprogram-
ma en een koncept-verkiezingsprogramma.

3. De redaktie-kommissie, belast met de
uitgave van het partijorgaan, de verzor-
ging van de kommunikatie tussen de le-
den en de verschillende partijorganen,
alsmede het stimuleren van de menings-
vorming over politieke zaken.

4. De kommissie evangelie en politiek, be-
last met het onderzoek naar de samen-
hang tussen evangelie en politieke vraag-
stukken, alsmede de toetsing van het ba-
sisprogramma en verkiezingsprogramma
aan de eisen van het evangelie.

b) Voor nadere taakomschrijving en werkwijze
van de vaste kommissie zie de reglementen
van de betreffende kommissie (bijl.F.G.H.J.
resp .)

c) De benoeming van de leden en de taakstel-
ling van ad hoc kommissies wordt vastge-
steld door het partijbestuur en bekrach-
tigd door de partijraad.

Art. 8.3 Samenstelling en werkwijze.
a) De leden van een vaste kommissie worden

benoemd voor de periode van drie jaar en
zijn terstond herbenoembaar.

b) Het dagelijks bestuur wijst voor elke kom-
missie een ko6rdinator aan. Deze koordina-
tor fungeert als adviserend lid van de kom-
missie.

c) De werkwijze van de kommissie is geregeld
in het reglement van de betreffende kom-
missie.

d) De vaste kommissies brengen jaarlijks ver-
slag uit van hun werkzaamheden aan het
partijbestuur.



HOOFDSTUK IX Kommissie van beroep.
Artikel 9.1 Samenstelling.
a) De kommissie van beroep bestaat uit drie

leden.
b) De leden van de kommissie en hun olaats-

vervangers worden door het kongre~ van
de EVP gekozen bij meerderheid van stem-
men.

c) Het partijbestuur doet daartoe een voor-
dracht. Zij maakt de kandidaten en hun
antecedenten minstens vier weken voor
het kongres van de EVP bekend.

d) Vervanging vindt plaats bij ontstentenis
van een van de leden van de kommissie
en voorts in de gevallen, zoals bedoeld
in lid g. van dit artikel.

e) Met het lidmaatschap en plaatsvervangend
lidmaatschap van de kommissie van be-
roep zijn aIle funkties binnen de EVP
onverenigbaar.

f) 1. De leden en plaatsvervangende leden
worden gekozen voor een oeriode van
drie jaar en kunnen gedurende deze
periode niet ontslagen worden, tenzij
zich een situatie voordoet, als be-
doeld in artikel 11 en 12 lid 1,
Wet op de Rechtelijke Organisatie of
op eigen verzoek.

2. Zij zijn terstond herkiesbaar.
g) 1. Indien een lid betrokken is bij een

geschil of tWijfelt aan de objekti-
viteit t.a.v. de zaak, moet hij om
vervanging vragen.

2. Indien een lid van de kommissie ken-
nelijk betrokken is bij een geschil,
kan een der partijen verzoeken om
vervanging van het lid bij de behan-
deling van het betreffende geschil.

3. In gevallen als bedoeld in lid g.1
en 2 beslist de kommissie omtrent het
verzoek.

h) De leden van de kommissie kiezen uit hun
midden een voorzitter, een plaatsver-
vangend voorzitter en een sekretaris en
maken dit binnen twee weken bekend aan
het partijbestuur van de EVP, dat voor
spoedige algemene bekendmaking zorgt.

i) Het sekretariaat van de kommissie is
gevestigd op het adres van het sekre-
tariaat van de partij.

Artike19.2 Taak.
a) De kommissie van beroep doet uitspraak

in geschillen, welke voortvloeien uit
de toepassing van de statuten en/of

reglementen van de EVP en voorts in
gevallen die in de statuten zijn be-
paald.

b) Een of meer leden of een orgaan kunnen
een beroep instellen tegen besluiten,
waarbij zij betrokken zijn.

c) Het is niet mogelijk beroep in te stel-
len tegen besluiten van zuiver politie-
ke aard.

d) Een weigering om een besluit te nemen
wordt gelijkgesteld met een besluit.

e) Het partijbestuur van de EVP kan buiten
gevallen als bedoeld in lid a. van dit
artikel, de kommissie van beroep om
advies vragen omtrent de interpretatie
en toepassing van de statuten en/of re-
glementen van de EVP.

f) De kommissie brengt dit advies uit bin-
nen dertig dagen na ontvangst van het
verzoekschrift.

Artikel 9.3 Werkwijze.
a) Tegen besluiten kan binnen dertig dagen

beroep worden aangetekend, tenzij anders

bepaald in de statu ten.
b) Tegen overige geschi11en, niet betrekking

hebbende op besluiten, kan te allen tijde
beroep worden aangetekend.

c) Het beroep wordt schriftelijk ingediend
bij het sekretariaat met toezending van
de relevante stukken.

d) 1. De voorzitter van de kommissie kan een
beroep kennelijk niet ontvankelijk ver-
klaren.

2. In dat geval is binnen veertien dagen
schriftelijk verzet mogelijk bij de
gehele kommissie.

e) 1. De kommissie kan een beroep niet-ontvan-
kelijk verklaren.

2. In dat geval is het niet mogelijk in
.verzet te komen.

3. Het niet-ontvankelijk verklaren zal
schriftelijk en met redenen omkleed be-
kend worden gemaakt.

f) Gronden voor niet-ontvarikelijkheid zijn:
- de termijn is overschreden;
- de betrokkeriheid ontbreekt;
- de kommissie is niet bevoegd;
- dezelfde zaak is reeds eerder onderwerp

van geschil geweest, waarop een uitspraak
van de kommissie gevolgd is en de feiten
zijn niet veranderd;

- het besluit is aan goedkeuring onderwor-
pen,

- het beroep is niet bij het sekretariaat
ingediend.

g) 1. Binnen dertig dagen na Ontvangst\van
het beroepschrift biedt de kommissie de
partijen de rnogelijkheid om gelijktijdig
gehoord te worden.

2. De kommissie kan eventueel hieraan voor-
afgaand de partijen apart horen.

3. De plaats van het horen wordt door de
kommissie bepaald.

h) 1. Een'orgaan'wordt vertegenwoordigd door
haar voorzitter.

2. Indien het orgaan door een ander verte-
genwoordigd is, moet deze in het bezit
zijn van een volmacht.

j) De behandeling is operibaar. Wanneer een
der partijen om behandeling met gesloten
deuren verzoekt, beslist de kommissie over
dit verzoek.

k) De kommissie kan inzage in alle gewenste
stukken eisen.
Leden zijn gehouden aIle gewenste stukken
ter inzage te geven en op aIle vragen ter
zake te antwoorden.

1) De sekretaris maakt een proces-verbaal van
de behandeling.

m) 1. De kommissie doet na onderling beraad,
doch binnen zestig dagen na ontvangst
van het beroepschrift, uitspraak.

2. De uitspraak is schriftelijk en met
redenen omkleed.

n) 1. De uitspraak wordt toegezonden aan de
betrokken partijen en is bindend.

2. De uitspraak wordt ter vertrouwelijke
kennisnarne toegezonden aan het partij-
bestuur.

3. De essentie van de uitspraak wordt ge-
publiceerd door het partijbestuur.

HOOFDSTUK X Frakties.
Artikel 10.1 Samenstelling.
De sarnenstelling van de frakties wordt be-
paald door de verkiezingen.
De kandidatenlijsten worden verkregen vol-
gens de reglernenten~et betrekking tot de
kandidaatstelling (zie Bijlage E) (moet nog
worden gemaakt) .



Artikel 10.2 Taak.
a) De fraktie heeft met behoud van de eigen

verantwoordelijkheid tot taak het ver-
kiezingsprogramma en het basisprogramma
van de EVP zoveel als mogelijk uit te
dragen en ten uitvoer te brengen.

Artikel 10.3 Organisatie.
a) De fraktie kiest, indien mogelijk, uit

haar midden een voorzitter en een vice-
voorzitter.

b) De fraktie verdeelt onderling de be-
leidsterreinen.

c) De fraktie kan zich in haar werkzaarnhe-
den laten bijstaan door een z.g. steun-
fraktie.

d) De fraktie regelt verder haar werkwijze
in een door de fraktie op te stellen
fraktiereglement (Bijlage K.) (moet nog
worden gemaakt) .

Artikel 10.4 Verantwoording.
a) Jaarlijks legt de fraktie in de verga-

dering van het partij-orgaan dat hen
verkiesbaar heeft gesteld, verantwoor-
ding af over het door haar gevoerde be-
leid.

b) Fraktieleden onderhouden zoveel als mo-
gelijk kontakt met de leden van het
partij-orgaan, dat hen verkiesbaar
heeft gesteld.

HOOFDSTUK XI Geldmiddelen.
Artikel 11.1 Kontributie.
a) Elk jaar wordt door het kongres, dat

daartoe een advies van de partijraad
ontvangt, de kontributie voor het komen-
de jaar bepaald.
Hierbij wordt tenrninstevastgesteld:
- de minimum jaar-kontributie;
- de speciale kontributie voor minimum-

loners, studerenden en leden van een
samenlevingsverband zonder eigen in
komens.

- de te gebruiken verdeelsleutels en/of
percentages afhankelijk van de hoogte
van het inkomen.

Artikel 11.2 Begroting.
a) Uiterlijk drie maanden voor het begin

van een nieuw boekjaar dient de penning-
meester een begroting in, die op het
eerstvolgend kongres ter goedkeuring
moet worden voorgelegd.

Artikel 11.3 Kaskontrole-komrnissie.
a) De penningmeester is verplicht zijn boe-

ken en bescheiden te doen kontroleren
door een kaskontrole-kommissie.

b) De kaskontrole-kommissie bestaat uit
drie leden, die door het kongres geko-
zen worden. Jaarlijks treedt een lid
van de komrnissie af en is niet terstond
herkiesbaar.
De verkiezing vindt plaats tijdens de
kongresvergadering waarin de begroting
wordt behandeld.

c) De kaskontrole-komrnissie brengt schrif-
telijk verslag uit van haar bevindingen
tijdens de kongresvergadering, waarin
de balans en de jaarrekening worden be-
handeld. Het verslag van de bevindingen
kan, in het geval dat de kornmissie dit
wenselijk acht, mondeling worden toege-
licht.

HOOFDSTUK XII Referendum.
Artikel 12.1 Uitschrijven.
Het uitschrijven van een referendum kan
alleen geschieden door het partijbestuur.
Het partijbestuur kan alleen een referen-
dum houden als gevolg van art. 35 (a) of

35 van de statuten, dan wel wanneer de
partijraad of het kongres daar per voor-
stel am vraagt.

Artikel 12.2 Terrnijn.
De eindtermijn voor terugzending van de re-
ferendurnbriefjes kan niet eerder worden ge-
steld dan tenrninstedertig dagen na de dag
van verzending.
Artikel 12.3 Uitslag.
a) Bij een referendum kan niet per volmacht

worden gestemd.
b) De telling van de referendum-briefjes ge-

schiedt door een telkommissie, bestaande
uit tenrninste drie leden, die door het
partijbestuur daartoe worden benoemd.

c) De uitslag van de stemming wordt steeds
zo spoedig mogelijk aan de leden bekend
gemaakt.

HOOFDSTUK XIII Onverenigbaarheid van funkties.
Artikel 13.1 In de partij-organen.
Binnen de partijorganisatie zijn de volgende
funkties niet verenigbaar:
a) Een lid van het partijbestuur kan niet

tegelijkertijd lid van de partijraadslei-
ding zijn.

b) De funkties voorzitter, vice-voorzitter,
sekretaris en penningmeester van het par-
tijbestuur dienen door vier verschillende
personen vervuld te worden.

c) De funktie van lid of plaatsvervangend
lid van de kommissie van beroep is onver-
enigbaar met enig andere funktie binnen
de partij.

d) De penningmeester kan ook het eerste jaar
na zijn aftreden geen deel uitmaken van
de kaskontrole-kommissie.

Artikel 13.2 In de vertegenwoordigende licha-
~.

a) Leden van de Eerste of Tweede Karner der
Staten-Generaal of van de Nederlandse re-
gering kunnen niet tegelijkertijd lid zijn
van de partijraad of het partijbestuur.

b) Leden van een gemeenteraad of provinciale
staten kunnen geen bestuurslid zijn van
het orgaan, dat hen verkiesbaar heeft ge-
steld.

c) Leden van een gemeenteraadof een kollege
van burgemeester en wethouders kunnen niet
tegelijkertijd bestuurslid zijn van een
basisgroep van de partij binnen de gemeen-
te.

Artikel 13.3 In openbare funkties bij bepaal-
de instellingen .

Het partijbestuur kan bepaalde funkties in
partijorganen onverenigbaar verklaren met
bepaalde openbare funkties bij bepaalde in-
stellingen. Zij kan dit doen op grond van:
a) Kennelijke belangentegenstelling tussen

de funkties, respektievelijk tussen de
partij en de inste1ling.

b) Een zodanig verschil in doel- en/of taak-
stelling tussen de funkties, dat kornbina-
tie ervan de geloofwaardigheid van de
partij in ernstige mate aantast.

HOOFDSTUK XIV Partijorgaan.
Artikel 14.1 Doel.
De partij zal een periodiek verschijnend
partij-orgaan, genaamd EVP-INFO uitgeven,
dat tot doel heeft:
a) De verzorging van de kommunikatie, door

enerzijds de leden duidelijk te informe-
ren over al datgene, wat zich binnen de



partijorganisatie afspeelt en ander-
zijds de leden de gelegenheid te bie-
den hun mening over zaken, die de EVP
aangaan, in het blad weer te geven.

b) Het stimuleren van de meningsvorming
over politieke voorlichting en informa-
tie om de leden te scholen en te moti-
veren.

Artikel 14.2 verspreiding.
a) Het partijorgaan "EVP-INFO" is bestemd

voor alle leden van de EVP, abonnees,
donateurs en eventuele belangstellenden.
Het blad moet tevens kunnen worden ge-
bruikt om belangstelling te kweken bui-
ten eigen kring, om daarmee nieuwe le-
den, abonnees en donateurs te werven.

b) Het partijorgaan verschijnt in principe
10 maal per jaar.
Bijzondere gebeurtenissen of zaken
kunnen aanleiding zijn tot het verschij-
nen van (een) extra nummer(s).

c) Alle EVP-leden ontvangen "EVP-INFO"
gratis.
Donateurs ontvangen eveneens "EVP-INFO",
vooropgesteld dat hun bijdrage tenmin-
ste gelijk is aan de abonnementsprijs.

HOOFDSTUK XV Stemrecht, stemprocedures.
Artikel 15.1
a) In de vergaderingen van alle organen

van de EVP wordt het stemrecht uitge-
oefend door de leden, die verder door
de statuten of de reglementen van de
EVP als lid van die organen worden aan-
gemerkt.

b) Een lid kan niet meer dan ~en stem uit-
brengen.

c) De leden kunnen hun stemrecht uitslui-
tend in persoon uitoefenen. De leden
kunnen een ander lid machtigen, hun
overige vergaderrechten uit te oefenen.

d) Over personen wordt schriftelijk ge-
stemd~ behalve in geval van enkelvou-
dige kandidaatstelling. Bij enkelvou-
dige kandidaatstelling wordt de kandi-
daat geacht verkozen te zijn, tenzij
een lid om een schriftelijke stemming
verzoekt.

e) Over zaken wordt mondeling of schrifte-
lijk beslist. De voorzitter vraagt of

iemand over een voorstel stemming wenst.
Wanneer geen der leden daarom verzoekt,
wordt het voorstel geacht te zijn aangeno-
men. Stemmingen geschieden bij handopsteken,
tenzij de meerderheid van de stemhebbende
leden een hoofdelijke of een schriftelijke
stemming verlangt.

f) Voorzover in de statuten of hUishoudelijk
reglement niet anders is bepaald, worden
in de vergaderingen van alle organen van
de EVP besluiten genomen met volstrekte
meerderheid van de uitgebrachte geldige
stemmen.

g) Staken de stemmen bij besluiten over zaken,
dan wordt het voorstel geacht te zijn ver-
worpen.

h) 1: Een kandidaat is gekozen, als hij meer
dan de helft van de uitgebrachte stem-
men op zich verenigd heeft.

2. Verkrijgt geen van de kandidaten meer
dan de helft van de uitgebrachte stem-
men, dan vindt herstemming plaats tus-
sen de twee kandidaten met de meeste
stemmen.
Staken de stemmen opnieuw, dan beslist
het lot.

i) Bij stemmingen over zaken en personen wor~
den voor het bepalen van het aantal uitge-
brachte stemmen de blanko stemmen en de
door de stemkommissie ongeldig verklaarde
stemmen niet meegeteld.

HOOFDSTUK XVI Slotbepalingen.
Artikel 16.1
Alle geschillen, die voortvloeien uit de toe-
passing van het huishoudelijk reglement wor-
den beslist door de kommissie van beroep op
verzoek van belanghebbende personen of orga-
nen.
Artikel 16.2
a) Veranderingen in dit Reglement kunnen wor-

den aangebracht door de partijraad op voor-
stel van het partijbestuur, van minimaal
10 leden van de partijraad, van minimaal
drie afdelingsbesturen, van minimaal 10 ba·'
sisgroepen of van minimaal vijftig leden.

b) Dit reglement en de wijzigingen erin tre-
den in werking op de eerste dag van de
maand, volgend op die, waarin zij zijn
aangenomen.



IBIJLAGE A.I

De basisgroep wordt gevormd door de 1eden
van de EVP, wonende ., ,

Artike1 2. Ledenvergaderingen.
a)De 1edenvergadering is het hoogste or-

gaan van de basisgroep.
b) E1ke 1edenvergadering wordt uiter1ijk

.... dagen voor datum gekonvokeerd.
c) De konvokatie bevat de agenda en een

eventue1e toelichting op de belangrijk-
ste punten.

d) De voorzitter is verplicht binnen twin-
tig dagen een ledenvergadering samen
te roepen, wanneer tenminste vijf leden
van de basisgroep daartoe een schrifte-
lijk verzoek indienen.

Artikel 3. Taken ledenvergadering.

a) De ledenvergadering kiest uit haar
midden het basisgroepbestuur.

b) De ledenvergadering draagt kandidaten
voor, voor het afdelingsbestuur en voor
de partijraad.-

c) De ledenvergadering beoordeelt jaarlijks
het beleid van het bestuur.

d) De ledenvergadering bespreekt het werk
van de eventuele werkgroep(en) .

e) .•.•• (eventueel: De ledenvergadering
bespreekt de stukken van de partijraad
konform de in het afdelingsreglement be-
paalde werkwijze) .

f) Als aan de gemeenteraadsverkiezingen
wordt meegedaan, zal in samenwerking met
andere basisgroepen in dezelfde gemeen-
te de kandidaatstel1ing en vasts telling
van het programma worden gedaan.

g) ••••••••

n) De ledenvergadering formuleert of wijzigt
dit reglement konform het bepaalde in
statuten en hUishoudelijk reglement.

Artikel 4. Bestuur.
a) De basisgroep heeft een bestuur, dat

minimaal bestaat uit voorzitter,
sekretaris en penningmeester.
De beide laatste funkties zijn te kom-
bineren.

b) De voorzitter wordt in funktie gekozen.
De overige bestuursleden komen in onder-
ling overleg tot een taakverdeling.

c) In tussentijdse wijzigingen moet door
de ledenvergadering worden voorzien.

Artikel 5. Bestuursvergaderingen.
a) Er zullen regelingen getroffen moeten

worden voor bestuursvergadering.
b) De bestuursvergaderingen zijn toegan-

kelijk voor alle leden.
Artikel 6. Taken en verantwoordelijkheden van

het bestuur.
a) De voorzitter leidt de bestuursverga-

deringen en de basisgroepledenvergade-
ringen.
Hij/zij roept in overleg met de sekre-
taris deze vergaderingen samen.
De voorzitter en de sekretaris verte-
genwoordigen de basisgroep in en bui-
ten rechte.

b) De sekretaris verzorgt de konvokaties
voor en de notulen van bestuurs- en leden-
vergaderingen en assisteert de voorzitter
bij het samenroepen hiervan. De sekreta-
ris verzorgt tevens de kontakten naar an-
dere partijorganen en de kontakten buiten
de partij, in goed overleg met de voorzit-
ter.

c) Het bestuur legt jaarlijks in een ledenver-
gadering verantwoording af over het door
haar gevoerde beleid, inklusief het finan-
ciiHe beleid.

d) Het bestuur is verantwoordelijk voor de
uitvoering van de in het huishoudelijk re-
glement en dit reglement genoemde taken
van de basisgroep.

Artike17. partijraadsafgevaardigden.
a) Door de basisgroepledenvergadering worden

partijraadsleden kandidaat gesteld kon-
form de in het afdelingsreglement omschre-
Yen richtlijnen (zie art. 6).

b) ..... (regeling verslaggeving van partij-
raden in basisgroepledenvergaderingen, on-
derlinge kontakten van partijraadsafge-
vaardigden e.d.)

Artikel 8. Werkgroepen.
a) Het basisgroepbestuur kan werkgroepen in-

stellen.
b) •.... (eventueel omschrijven van taakstel-

ling van.vaste werkgroepen)

Artike19. Stemprocedure.
Aile stemprocedures worden gehouden in over-
eenstemming met het huishoudelijk reglement
Art. XV.

Artikel 10. Financien.
a) De basisgroep beschikt over een eigen

bank- of girorekening. Gemachtigden zijn
de penningmeester en de voorzitter van de
basisgroep. Deze machtiging en de toestem-
ming voor het gebruik van de naam EVP moet
worden gegeven door het partijbestuur.

b) Inkomsten van de basisgroep kunnen zijn:
- subsidie van de afdeling;
- giften en donaties aan de basisgroep1
- inkomsten uit verkoop van materiaal e.d.

Artikel 11. Uitzonderingsgevallen.
In gevallen waarin dit reglement niet voor-
ziet, beslist de ledenvergadering. Deze be-
slissing mag niet strijdig zijn met de statu-
ten of met het huishoudelijk reglement.

Artikel :2. Wijziging basisgroepreglement.
Veranderingen in dit reglement kunnen worden
aangebrachtop voorstel van het basisgroep-
bestuur of tenminste vijf leden, door de le-
denvergadering wanneer tenminste 67% van de
aanwezige leden v66r de wijziging stemt.
De wijziging gaat in na bekrachtiging door
het partijbestuur konform artikel 14 a. van
de statuten.



I BIJLAGE B .1

Artikel 1. Samenstelling.
a) De afdeling wordt gevormd door de leden

van de EVP, die woonachtig zijn in de
afdeling waarvan de grenzen zijn
benaald door de bestaande kieskring, als-
mede de niet in die afdeling woonachtige
leden, waarvan door het nartijbestuur be-
paald is, dat zij tot die afdeling beho-
ren.

Artikel 2. Leden-vergadering.
a) De ledenvergadering is het hoogste or-

gaan van de afdeling.

b) Het bestuur belegt tenminste tweemaal per
jaar een ledenvergadering.

c) Op verzoek van tenminste 2 basisgroepen
of 20 individuele leden wordt een leden-
vergaderin~ bijeengeroepen.

b) het kiezen van de afgevaardigden van de
afdeling naar de partijraad.

c) het kiezen van een kandidaat voor het
partijbestuur.
De partijraad benoemt de voorgedragen
kandidaat tot lid van het partijbestuur.

d) Het vaststellen van de jaarrekening en
begroting van de afdeling.

a) Pet bestuur van een afdeling bestaat
uit minimaal 5 leden, echter in die ge-
vallen w~arbij het ledenaantal van een
afdeling beneden de 100 ligt, kan er een
bestuur gevormd worden van minimaal 3
leden.

b) De leden van het bestuur worden gekozen
voor een periode van 3 jaar door de alge-
mene ledenvergadering van de afdeling,
op voordracht van het afdelingsbestuur.
Zij zijn eenmaal direkt herkiesbaar.
Daarna zijn zij gedurende een jaar niet
herkiesbaar in dezelfde funktie.

c) Voorzitter, sekretaris en oenningmeester
worden in funktie gekozen. De eventuele~
overige funkties in het bestuur worden
door de leden onderling verdeeld.

d) Kandidaten kunnen worden gesteld door
individuele leden, door basisgroepen en
door het afdelingsbestuur.
Kandidaten dienen tevoren in een even-
tuele kandidatuur schriftelijk te hebben
bewilligd.

e) Het bestuur van de afdeling doet uiterlijk
4 weken voor de datum van de verkiezing
aan aIle leden schriftelijk mededeling
van de mogelijkheid kandidaten te stellen.
Namen kunnen tot 1 week voor de vergade-
ring worden ingediend.

f) v66r de schriftelijke stemming op de leden-
vergadering doet het bestuur aan de aan-
wezige leden een opgave van de ingediende
kandidaten. Tevens doet het bestuur een
voordracht.

a) Het bestuur van de afdeling vergadert ten-
mrnste 6 maal per jaar.

b) Het bijeenroepen van het bestuur geschiedt
door de sekretaris, tenminste 1 week voor
de datum van de vergadering.

c) Het bestuur bepaalt haar eigen vergader-
orde.

d) In principe zijn aIle vergaderingen van
het bestuur openbaar.

Artikel 6. Kandidaatstelling voor partijraad~
partijbestuur.

Het bestuur van de afdeling doet tenminste 4
weken voor de datum van de verkiezing medede-
ling aan de leden van de vakature en van de
mogelijkheid kandidaten te stellen. Kandida-
ten kunnen worden gesteld door individuele le-
den, door basisgroepen en door het afdelings-
bestuur.
Namen van kandidaten kunnen tot 1 week voor
de ledenvergadering worden gesteld. Kandidaten
dienen tevoren in een eventuele kandidatuur
te hebben bewilligd.

a) De geldmiddelen van de afdeling bestaan
uit:
1. bijdragen van de landelijke EVP aan de

afdeling.
2. Giften en donaties.
3. Andere baten.

b) Het bestuur dient jaarlijks in een leden-
vergadering een rekening en een begroting
in.

0) Het aan de basisgroepen af te drag en deel
van de door de afdeling ontvangen midde-
len van de EVP wordt door het afdelings-
bestuur over de basisgroepen verdeeld vol-
gens een door het afdelingsbestuur bepaal~
de verdeelsleutel.
Deze verdeelsleutel dient te worden goed-
gekeurd door het partijbestuur.

AIle stemmingen worden gehouden in overeen-
stemming met de stemprocedures, zoals vast-
gelegd in Artikel XV van het huishoudelijk
reglement.



lBIJLAGE cJ

Artikel 1. Voorzitter.
a) Waar in dit reglement gesproken wordt

van de voorzitter, wordt altijd bedoeld
de voorzitter van de partijraad.

b) Bij ontstentenis van de voorzitter en de
vice-voorzitter op een vergadering van
de partijraad, zal de partijraad uit zijn
midden een lid tot voorzitter van die ver-
gadering kiezen. Hoofdbestuursleden kun-
nen hiervoor niet in aanrnerking komen.

Artikel 2. Agenda.
a) De agenda voor de vergadering van de par-

tijraad wordt samengesteld door de partij-
raadsleiding in samenwerking met het par-
tijbestuur.

b) De agenda van de vergaderingen van de
partijraad bestaat uit de hieronder ge-
noemde vaste rubrieken, die in de aange-
geven volgorde dienen te worden behandeld,
tenzij de voorzitter, al dan niet hierom
verzocht door middel van een voorstel van
orde, in uitzonderingsgevallen anders be-
paalt:
1. Opening.
2. Goedkeuring notulen.
3. Mededelingen.
4. Debatten (behandeling van ingekomen

voorstellen), besluitvorming.
5. Rondvraag.
6. Sluiting.

c) De agenda, samen met de daarop betrekking
hebbende stukken en de notulen van de vo-
rige vergadering, zullen tenrninste 14 dagen
voor de aanvang van iedere vergadering
aan de leden en plaatsvervangende leden
van de partijraad worden toegezonden, ten-
zij overmacht dit onrnogelijk maakt.

d) Voorstellen ter behandeling onder 4. moe-
ten ten laatste 21 dagen voor de partij-
raadsvergadering bij het partijsekreta-
riaat zijn ingeleverd.

e) Indien naar het oordeel van "de partijraad
onrniddellijk aktie vereist is, kunnen ur-
gente onderwerpen waarbij aan de bepalinq,
genoemd onder d. niet is voldaan, tijdens
de vergadering alsnog op de agenda worden
geplaatst.
Dit wordt gedaan door middel van een voor-
stel van orde, dat door tenrninstevijf le-
den wordt ondersteund, bij meerderheid van
stemmen.
Deze voorstellen zullen echter niet be-
handeld worden dan nadat de reglementair
ingediende voorstellen zijn afgehandeld.

Artikel 3. Vergaderingen.
a) De vergaderingen van de partijraad worden

tenrninste twee maal per jaar gehouden, in
beginsel op zaterdag om 10.00 uur.

b) Partijraadsvergaderingen kunnen bovendien
worden gehouden op verzoek van het partij-
bestuur, de partijraadsleiding of van ten-
minste tien leden van de partijraad.

Artikel 4. Bijwoning en deelname.
a) Van de leden van de partijraad of hun

plaatsvervangers wordt verwacht, dat zij
de vergaderingen van de partijraad zoveel
als in hun vermogen ligt zullen bijwonen.

b) AIle leden van de EVP hebben toegang tot
de partijraadsvergadering.
Met toestemming van de voorzitter kunnen
zij in de vergadering ook het woord voeren.

c) De partijraadsleden of hun plaatsvervan-
gers zijn verplicht de presentielijst te
tekenen.
Bij niet voldoen aan deze verplichting ver-
valt hun stemrecht voor de betreffende
vergadering.

d) Voor het houden van een geldige vergade-
ring is de aanwezigheid van tenminste 25%
van de partijraadsleden (of hun plaats-
vervangers) vereist.
Voor het nemen van rechtsgeldige beslui-
ten is de aanwezigheid van tenrninste 50%
van de partijraadsleden (of hun plaatsver-
vangers) vereist.

Artikel 5. Wijze van woordvoeren.
a) De voorzitter bepaalt de volgorde van de

sprekers.
De sprekers richten zich tot de vergade-
ring uitsluitend via de voorzitter.

b) Het is een lid van de partijraad niet ge-
oorloofd een spreker in de rede te vallen,
tenzij het een ordevoorstel of een punt van
orde betreft.

c) Een ordevoorstel wordt door de indiener
kort toegelicht en vervolgens direkt door
de voorzitter in stemming gebracht.

d) Indien een ordevoorstel reeds in de verga-
dering in stemming is geweest, kan hij
niet nogmaals worden ingedien~.

e) Over een punt van orde beslist de voorzit-
ter terstond.

f) Als een punt van orde naar voren wordt ge
bracht, terwijl het woord wordt gevoerd,
dient de spreker zijn betoog te onderbre-
ken, totdat over de geldigheid van dat
punt van orde is beslist. Aisbesioten
wordt, dat het aangehaalde punt van orde
niet van toepassing is, kan hi j voortgaan.

Artikel 6. Goedkeuring der notulen.
a) De behandeling der notulen omvat het even-

tueel aanbrengen van feitelijke verande-
ringen in de gepubliceerde tekst.

b) Veranderingen in de notulen kunnen alleen
worden voorgesteld door de leden van de
partijraad.

c) De vergadering beslist over het al dan
niet opnemen van een verandering.

d) De notulen met eventuele veranderingen
worden na de behandeling daarvan goedge-
keurd.

Artikel7. Mededelingen.
a) Mededelingen ter vergadering kunnen uit-

gaan van het partijbestuur, de voorzitter,
dan wel met toes~emming van de voorzitter
van een ander, ter vergadering aanwezige.

b) De behandeling van mededelingen beperkt
zich tot het stellen van vragen ter op-
heldering.

c) Mededelingen worden, voorzover mogelijk,
samen met de agenda verstuurd. Ter verga-
dering kunnen aanvullende mededelingen,
eveneens zoveel mogelijk op schrift, wor-
den gedaan.

d) De onderwerpen van deze mededelingen moeten
v66r de vergadering bij de voorzitter be-
kend zijn.

Artikel 8. Debatten en besluiten (behandeling
van ingediende voorstellen) .

a) De volgorde van behandeling van de inge-
diende voorstellen wordt bepaald door de
parti jra§ldsleiding in samenwerking met
het partijbestuur.



b) De partijraad kan door middel van een
voorstel van orde verzoeken die volgorde
te wij zigen.
De beslissing daarover wordt genomen door
de partijraad bij meerderheid van stemmen.

c) Voorstellen als bedoeld in artikel 2 (a)
dienen schriftelijk bij de voorzitter te
worden ingediend.
De voorzitter schorst de vergadering
voor zolang als nodig is, om alle leden
van de partijraad in kennis te stellen
van de juiste tekst van het voorstel.

d) Een voorstel, dat met een meerderheid
van stemmen door de oartijraad is gesteund,
wordt een besluit.

Artikel 9. Amendementsrecht.
a) Amendementen kunnen te allen tijde gedu-

rende een debat vanuit de vergadering wor-
den voorgesteld.
am voor behandeling in aanmerking te komen,
moeten zij schriftelijk aan de voorzitter
worden voorgelegd.

b) Een amendement dient te worden gesteund
door tenminste ~~n ander partijraadslid.

c) Als het amendement wordt overgenomen door
de indiener van het voorstel, wordt het
zonder verder debat of stemming in het
voorstel opgenomen.

d) Amendementen, die niet konform het in (c)
bepaalde in het voorstel zijn opgenomen,
worden in een door de voorzitter bepaalde
volgorde in behandeling genomen en aan
stemming onderworpen, voordat zulks met
het voorstel, waarop zij betrekking heb-
ben, geschiedt.

e) Aangenomen amendementen worden in het oor-
spronkelijke voorstel opgenomen of ver-
vangen de oorspronkelijke tekst geheel.

Artikel 10. VObrstellen van orde.
a) Een lid van de partijraad kan de voorzit-

ter verzoeken de volgorde van de agenda
van de partijraad, alsook de volgorde van
~e behandeling van de ingediende voorstel-
len te wijzigen.

b) Twee leden van de partijraad of de voor-
zitter kunnen te allen tijde gedurende
het debat voorstellen de behandeling van
een voorstel uit te stellen tot de volgen-
de vergadering.
De voorzitter kan een korte diskussie toe-
staan, voordat een dergelijk voorstel van
orde in stemming wordt gebracht. Indien
het voorstel wordt aangenomen, wordt de
behandeling van het voorstel uitgesteld
tot de volgende vergadering.

c) Een lid van de partijraad kan te allen
tijde tijdens het debat over een voorstel
of amendement de voorzitter verzoeken, de
vergadering gedurende maximaal 5 minuten
te schorsen, teneinde hemzelf of andere
partijraadsleden de gelegenheid te geven
ruggesoraak te houden, of een amendement
op schrift te stellen.
De voorzitter beslist over het al of niet
inwilligen van dit verzoek tot schorsing.

d) Tijdens het debat kan op elk moment, doch
niet dan nadat er tenminste ~~n disk us-
sieronde is gehouden, het verzoek gedaan
worden om tot stemmdng over te gaan. Als
dit voorstel door een ander aanwezig par-
tijraadslid wordt gesteund, kan de voor-
zitter naar eigen inzicht dit voorstel
van orde in stemming brengen. Wordt het
voorstel aangenomen, dan wordt zonder ver-
dere diskussie, doch met inachtneming
van het bepaalde in artikel 11 over het
voorstel gestemd.

Artikel 11. Rechten van de indiener van het
voorstel.

a) De indiener heeft het recht bij de behan-
deling van zijn voorstel als laatste het
woord te voeren, waarna onmiddellijk tot
s~emming wordt overgegaan.

b) De indiener heeft het recht het voorstel
in te trekken, voordat dit of een daarop
betrekking hebbend amendement in stem-
ming wordt gebracht, zonder daarbij het
het recht te verliezen dit wederom tij-
dens een latere vergadering in te dienen.

Artikel 12. Stemming.
a) De stemgerechtigde leden van de partijraad

hebben in de vergaderingen recht op het
uitbrengen van ~~n stem.

b) Een besluit wordt genomen met gewone
meerderheid van stemmen, tenzij de sta-
tuten of huishoudelijk reglement anders
bepalen.

c) Bij staking van stemmen wordt het voor-
stel geacht te zijn verworpen.

d) Over personen, alsmede over zaken, indien
de meerderheid van de aanwezigen dit
wenst, zal de stemming schriftelijk ge-
schieden.
Bij het houden van een schriftelijke stem-
ming zal een stemkommissie benoemd worden,
bestaande uit tenminste drie personen,
die zelf niet rechtstreeks bij de stem-
ming betrokken zijn.

e) Aan de hand van de presentielijst kan de
voorzitter voor de stemming laten nagaan,
of al diegenen, die een stem uitbrengen,
daartoe gerechtigd zijn.

Artikel 13. Rondvraag.
a) De leden van de partijraad kunnen tijdens

de rondvraag aIle onderwerpen ter sprake
brengen.
De totale tijd voor de rondvraag is niet
langer dan 1 uur. Bij de aanvang van de
rondvraag wordt vastgesteld hoeveel per-
sonen het woord wensen te voeren en over
welke onderwerpen. Naar aanleiding daar-
van bepaalt de voorzitter de gesprekstijd
per onderwerp.

Artikel 14. Onvoorzien.
a) Waar dit reglement van orde voor meerde-

re uitleg vatbaar is of niet in voorziet,
beslist de voorzitter.



IBIJLAGE D .1

Artikel 1. Algemeen.
a) Wijze van samenroeping, samenstelling en

stemrecht van het kongres zijn geregeld
in het hUishoudelijk reglement.

b) Bepalingen omtrent de leiding van de ver-
gadering zijn geregeld in het huishoude-
lijk reglement.

Artikel 2. Voorzitter.
a) De voorzitter leidt de vergadering en is

verantwoordelijk voor het regelmatig en
ordelijk.verloop van de vergadering.

b) Bij ontstentenis van voorzitter en vice-
voorzitter berust de leiding bij de par-
tijraadsvoorzitter.
Indien geen van de leden van de kongres-
leiding aanwezig is, voorziet de vergade-
ring zelf in een voorzitter.

Artikel 3. Deelnemers.
Iedere kongresganger dient zich v66r het be-
treden van de zaal te melden, waarbij zijn
lidmaatschap gekontroleerd wordt en hem een
stemkaart en eventueel andere voor het kon-
gres benodigde stukken worden overhandigd.

Artikel 4. Mededelingen.
Mededelingen kunnen ter vergadering uitgaan
van de voorzitter, het bestuur, dan wel met
toestemming van de voorzitter van een ander
ter vergadering aanwezig partijlid.
De onderwerpen van deze mededelingen moeten
v66r de vergadering bij de voorzitter bekend
zijn.
Mededelingen kunnen slechts aanleiding zijn
tot het stellen van vragen ter verduidelij-
king van de tekst en mogen nooit tot een dis-
kussie leiden.

Artikel 5. Voorstellen.
a) Voorstellen, bedoeld om na diskussie een

besluit over te nemen, moeten zo mogelijk
met het verzenden van de uitnodiging aan
de leden worden toegezonden, doch zullen
tenminste twee weken voor de vergadering
bij de leden bekend moeten zijn.

b) Tijdens het kongres ingediende voorstellen
kunnen alleen nog in aanmerking komen
voor behandeling, als er tenminste twintig
leden zijn, die redelijk aannemelijk kun-
nen maken, dat het onderwerp van het voor-
stel voortkomt uit de voortgang van het
kongres en de behandeling ervan geen uit-
stel duldt tot een volgend kongres.

c) De indieners dienen het voorstel schrifte-
lijk bij de voorzitter te deponeren.
De voorzitter schorst vervolgens de verga-
dering voor zolang als nodig is, om alle
kongresgangers in de gelegenheid te stellen
zich van de juiste tekst van het voorstel
te voorzien.
Het kongres beslist daarna met 2/3 meer-
derheid of een dergelijk voorstel in be-
handeling zal worden genomen.

d) Een voorstel, ingedienJ namens een of meer-
dere basisgroepen en/of afdelingen, dient
te worden ondertekend door tenminste diens
voorzitter(s) en diens sekretaris(sen).

Artikel 6. Amendementen.
a) Tenzij elders anders vermeld, kunnen amen-

dementen op voorstellen te allen tijde
tijdens de diskussies vanuit de vergade-
ring worden voorgesteld.
Amendementen moeten schriftelijk aan de
voorzitter worden voorgelegd.

b) Als het amendement wordt overgenomen door
de indiener van het voorstel, wordt het
aonder verdere diskussie of stemming in
het voorstel opgenomen.

c) Amendementen die niet konform het in (b)
bepaalde in het voorstel zijn opgenomen,
worden in een door de voorzitter bepaal-
de volgorde in behandeling genomen en aan
stemming onderworpen, voordat zulks met
het voorstel, waaTop zij betrekking heb-
ben, geschiedL

d) Aangenomen amendementen worden in het oor-
spronkelijke voorstel opgenomen of ver-
vangen de oorspronkelijke tekst in zijn
geheel.

Artikel7. Rechten indiener.
a) De indiener van een voorstel heeft het

recht bij de behandeling van zijn voor-
stel het laatste woord te voeren, waarna
onmiddellijk tot stemming wordt overgegaan.

b) Tot aan de stemming heeft de indiener bo-
vendien het recht zijn voorstel op ieder
gewenst moment in te trekken.

Artikel 8. Stemmingen.
a) Iedere kongresganger heeft het recht tot

het uitbrengen van een stem, uitsluitend
met het door de partij uitgereikte stem-
biljeL

b) Aan het begin van het kongres benoemt de
voorzitter van het kongres de leden van
de stemkommissie.
Deze leden tellen de uitgebrachte stemmen.
De uit~lag van de stemming, zoals vastge-
steld door de stemkommissie, is bindend.
Het kongres kan evenwel met gewone meer-
derheid beslissen dat een herstemming ge-
houden moet worden.
De voorzitter van het stemburo beslist
over de geldigheid van de uitgebrachte
stemmen.

c) Besluiten worden genomen met gewone meer-
derheid van stemmen, tenzij statuten of
reglementen anders bepalen.
Bij staking van stemmen over zaken wordt
het voorstel geacht te zijn verworpen.
Bij staking van stemmen over personen
vindt herstemming plaats; staken de stem-
men daarna opnieuw, dan beslist het lot.
Over personen, alsmede over zaken, indien
de meerderheid dit wenst, zal de stemming
schriftelijk geschieden. Voor het nemen van
een geldig besluit dienen tenminste 25
kongresleden een geldige stem te hebben
uitgebracht.
Onthoudingen en blanko stemmen tellen
nooit mee.

Artikel9. Spreken.
al Alle leden van het kongres hebben spreek-

recht.
Zij richten zich tot de vergadering uit-
sluitend via de voorzitter, stelt even-
tueel spreektijd vast en bepaalt de vOlg-
orde van de sprekers.
De voorzitter-vraagt de sprekers zich bij
hem te melden.

bl Op verzoek van de voorzitter beeindigen
de sprekers terstond hun betoog.
Het is een kongresganger niet geoorloofd
een spreker in de rede te vallen, tenzij
het een voorstel van orde betreft.
De voorzitter beslist ov~r de geldigheid
van het voorstel van orde.



jBIJLAGE D.I

Artikel 1. Algemeen.
a) Wijze van samenroeping, samenstelling en

stemrecht van het kongres zijn geregeld
in het huishoudelijk reglement.

b) Bepalingen omtrent de Leiding van de ver-
gadering zijn geregeld in het huishoude-
lijk reglement.

Artikel 2. Voorzitter.
a) De voorzitter leidt de vergadering en is

verantwoordelijk voor het regelmatig en
ordelijkverloop van de vergadering.

b) Bij ontstentenis van voorzitter en vice-
voorzitter berust de leiding bij de par-
tijraadsvoorzitter.
Indien geen van de leden van de kongres-
leiding aanwezig is, voorziet de vergade-
ring zelf in een voorzitter.

Artikel 3. Deelnemers.
Iedere kongresganger dient zich v66r het be-
treden van de zaal te melden, waarbij zijn
lidmaatschap gekontroleerd wordt en hem een
stemkaart en eventueel andere voor het kon-
gres benodigde stukken worden overhandigd.

Artikel 4. Mededelingen.
Mededelingen kunnen ter vergadering uitgaan
van de voorzitter, het bestuur, dan wel met
toestemming van de voorzitter van een ander
ter vergadering aanwezig partijlid.
De onderwerpen van deze mededelingen moeten
v66r de vergadering bij de voorzitter bekend
zijn.
Mededelingen kunnen slechts aanleiding zijn
tot het stellen van vragen ter verduidelij-
king van de tekst en mogen nooit tot een dis-
kussie leiden.

Artikel 5. Voorstellen.
a) Voorstellen, bedoeld om na diskussie een

besluit over te nemen, moeten zo mogelijk
met het verzenden van de uitnodigingaan
de leden worden toegezonden, doch zullen
tenminste twee weken voor de vergadering
bij de leden bekend moeten zijn.

b) Tijdens het kongres ingediende voorstellen
kunnen alleen nog in aanrnerking komen
voor behandeling, als er tenrninste twintig
leden zijn, die redelijk aannemelijk kun-
nen maken, dat het onderwerp van het voor-
stel voortkomt uit de voortgang van het
kongres en de behandeling ervan geen uit-
stel duldt tot een volgend kongres.

c) De indieners dienen het voorstel schrifte-
lijk bij de voorzitter te deooneren.
De voorzitter schorst vervolgens de verga-
dering voor zolang als nodig is, om aIle
kongresgangers in de gelegenheid te stellen
zich van de juiste tekst van het voorstel
te voorzien.
Het kongres beslist daarna met 2/3 meer-
derheid of een dergelijk voorstel in be-
handeling zal worden genomen.

d) Een voorstel, ingediend namens een of meer-
dere basisgroepen en/of afdelingen, dient
te worden ondertekend door tenrninste diens
voorzitter(s) en diens sekretaris(sen).

Artikel 6. Amendementen.
a) Tenzij elders anders vermeld, kunnen amen-

dementen op voorstellen te allen tijde
tijdens de diskussies vanuit de vergade-
ring worden voorgesteld.
Amendementen moeten schriftelijk aan de
voorzitter worden voorgelegd.

b) Ais het amendement wordt overgenomen door
de indiener van het voorstel, wordt het
aonder verdere diskussie of stemming in
het voorstel opgenomen.

c) Amendementen die niet konfdrm het in (b)
bepaalde in het voorstel zijn opgenomen,
worden in een door de voorzitter bepaal-
de volgorde in behandeling genomen en aan
stemming onderworpen, voordat zulks met
het voorstel, waarop zij betrekking heb-
ben, geschiedt.

d) Aangenomen amendementen worden in het oor-
spronkelijke voorstel opgenomen of ver-
vangen de oorspronkelijke tekst in zijn
geheel.

Artikel 7. Rechten indiener.
a) De indiener van een voorstel heeft het

recht bij de behandeling van z~Jn voor-
stel het laatste woord te voeren, waarna
onrniddellijk tot stemming wordt overgegaan.

b) Tot aan de stemming heeft de indiener bo-
vendien het recht zijn voorstel op ieder
gewenst moment in te trekken.

Artikel 8. Stemmingen.
a) Iedere kongresganger heeft het recht tot

het uitbrengen van·een stem, uitsluitend
met het door de partij uitgereikte stem-
biljet.

b) Aan het begin van het kongres benoemt de
voorzitter van het kongres de leden van
de stemkommissie.
Deze leden tellen de uitgebrachte stemmen.
De uitslag van de stemming, zoals vastge-
steld door de stemkommissie, is bindend.
Het kongres kan evenwel met gewone meer-
derheid beslissen dat een herstemming ge-
houden moet worden.
De voorzitter van het stemburo beslist
over de geldigheid van de uitgebrachte
sternmen.

c) Besluiten worden genomen met gewone meer-
derheid van stemmen, tenzij statuten of
reglementen anders bepalen.
Bij staking van stemmen over zaken wordt
het voorstel geacht te zijn verworpen.
Bij staking van stemmen over personen
vindt herstemming plaats; staken de stem-
men daarna opnieuw, dan beslist het lot.
Over personen, alsmede over zaken, indien
de meerderheid dit wenst, zal de stemming
schriftelijk geschieden. Voor het nemen van
een geldig besluit dienen tenrninste 25
kongresleden een geldige stem te hebben
uitgebracht.
Onthoudingen en blanko stemmen tellen
nooit mee.

Artikel 9. Spreken.
al AIle leden van het kongres hebben spreek-

recht.
Zij richten zich tot de vergadering uit-
sluitend via de voorzitter, stelt even-
tueel spreektijd vast en bepaalt de volg-
orde van de sprekers.
De voorzitter-vraagt de sprekers zich bij
hem te melden.

bl Op verzoek van de voorzitter beeindigen
de sprekers terstond hun betoog.
Het is een kongresganger niet geoorloofd
een spreker in de rede te vallen, tenzij
het een voorstel van orde betreft.
De voorzitter beslist OVer de geldigheid
van het voorstel van order



Artikel 10. Orde-voorstellen.
a) Tenminste twee kongresgangers tesarnen

kunnen de voorzitter verzoeken de volg-
orde van de agenda te wijzigen.

b) edere kongresganger kan te allen tijde
tijdens de vergadering de voorzitter ver-
zoeken de vergadering te schorsen, ten-
einde hemzelf of anderen in de gelegen-
heid te stellen ruggespraak te houden of
een amendement op schrift te stellen.
De voorzitter beslist of de schorsing
wordt toegestaan.

c) Tijdens de diskussie kan op elk ogenblik,
doch niet nadat er tenminste een diskussie-
ronde is gehouden, het verzoek gedaan wor-
den om tot stemming over te gaan.
De voorzitter kan naar eigen inzicht dit
voorstel in stemming brengen.
Wordt dit orde-voorstel aangenomen, dan
wordt zonder verdere diskussie over het aan
de orde zijnde voorstel gestemd.

Artikel 11.
Waar dit reglement van orde voor meerdere
uitleg vatbaar is, of niet in voorziet, be-
slist de voorzitter.




