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De Staatkundig Gereformeerde Partij wordt samengeste1d door de
plaatselijke kiesverenigingen, die tot grondslag van samen1even aanvaarden het Program van beglnselen, vastgesteld in de vergaderingen,
gehouden te Middelburg 24 april 1918; te Rotterdam 3 augustus 1921;
te Utrecht 5 april 1923 en 7 april 1926; te Rotterdam 21 april 1927, te
Utrecht 10 mei 1950 en 26 februari 1958.

De Staatkundig Gereformeerde Partij stelt zich
de beginse1en van Gods Woord op staatkundig
erkenning te brengen in den 1ande. Haar streven
op een meerderheid van kiezers, a1s wel op de
werking van de beginse1en door haar be1eden.

ten doe1:
terrein tot meerdere
is niet zozeer gericht
handhaving en door-

Leden dier partij zijn zij, die zich bij de kiesvereniging te hunner p1aatse
hebben aanges1oten. Bestaat in hun woonplaats nog geen kiesvereniging,
dan kunnen zij zich tot zolang aansluiten bij een kiesvereniging, ge1egen
in dezelfde Statenkring. Zij kunnen in die vereniging echter niet mede
stemmen in de kandidaatstelling voor de gemeenteraad.

Indien de omstandigheden zulks wenselijk maken, kunnen, onder goedkeuring van het Hoofdbestuur, in een Gemeente meerdere p1aatselijke
kiesverenigingen gevormd worden, waarvan de grenzen worden vastgeste1d. Indien in een Gemeente slechts een plaatselijke kiesvereniging
bestaat, is deze tevens gemeente1ijke kiesvereniging. Is er meer dan
een plaatselijke kiesvereniging in een Gemeente, dan vormen zij sarnen
een gemeente1ijke kiesvereniging. Eveneens vormen de plaatselijke
kiesverenigingen, ge1egen binnen een statenkring, samen een statenkringvereniging; de plaatselijke kiesverenigingen gelegen binnen een
provincie, vormen een provincia1e vereniging, en eindelijk al de p1aatse1ijke kiesverenigingen samen vormen de Staatkundig Gereformeerde
Partij.

De samenstelling der Statenkring- en Provinciale Vereniging geschiedt
door afvaardiging van 2 leden uit elke plaatseIijke kiesvereniging.

Het Hoofdbestuur der Partij bestaat uit 9 leden, te kiezen door de
Algemene Vergadering bij vrije stemming.

Elke veremgmg (zowel provinciale- en statenkring-, als plaatseIijke- en
gemeentelijke kiesvereniging) kiest haar eigen bestuur en regelt haar
werkzaamheden bij huishoudeIijk reglement, dat geen bepalingen mag
bevatten, strijdig met deze statuten.

Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van
stemmen; over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd.
Zittende leden van Gemeenteraden en Provinciale Staten mogen niet
geroyeerd worden zonder voorafgaande goedkeuring van het Hoofdbestuur.

De plaatselijke kiesvereniging heft kontributie van haar Ieden volgens
eigen hUishoudelijk reglement, draagt tot de kosten van de onderscheidene meerdere verenigingen bij naar getalsterkte tot een hoofdeIijk
bedrag door elk dezer verenigingen zelf te bepalen bij huishoudeIijk
reglement. Per lid en per jaar wordt door de plaatselijke kiesverenigingen aan de Penningmeester van het Hoofdbestuur een bedrag van
50 cent afgedragen.

Voor de verkiezing van de leden der Tweede Kamer roept het Hoofd·
bestuur een Algemene Vergadering samen. Van die vergadering wordt
kennis gegeven aan de plaatseIijke kiesverenigingen. Deze kunnen
minstens een maand voor de in januari te houden vergadering der
Provinciale Vereniging namen noemen van personen, die zij als kandidaten voor de Tweede Kamer gewenst achten.
De besturen der verschillende provinciale verenigingen zenden de in
bun vergadering vastgestelde groslijsten bij het Hoofdbestuur in.
Uit de ingekomen namen wordt door een vergadering, bestaande uit
de Ieden van bet H. B. benevens twee afgevaardigden uit elke provinciale
vereniging de kandidatenlijst vastgesteld.
Bij mogelijke Kamerontbinding zal bet H. B. naar bevind van zaken
bandelen.

Bij verkiezingen voor de Provo Staten kunnen de plaatselijke kiesverenigingen v66r 1 december namen van kandidaten, wonende in
de betrokken provincie, opgeven aan het bestuur der statenkringver-

eniging. V66r 15 december vergaderen de statenkringverenigingen en
stellen uit de ingekomen opgaven een groslijst samen, desgewenst met
aanvulling van het aantal kandidaten, welke groslijsten onverwijld ter
kennis van het bestuur der provinciale vereniging en van de Sekretaris
van het Hoofdbestuur worden gebracht. Waar geen statenkringvereniging gevormd is, kunnen de kiesverenigingen namen noemen rechtstreeks aan het bestuur der provinciale vereniging.
V66r 15 januari vergaderen de besturen der provo vereniging met 2
afgevaardigden van elke statenkringvereniging in de betrokken provincie, om in overleg met het Hoofdbestuur de kandidatenlijst voor de
provincie op te maken. Deze lijst behoeft de goedkeuring van het
Hoofdbestuur. De lijst wordt daarna in de vergadering der provinciale
vereniging vastgesteld.
Het bestuur der statenkringvereniging zorgt voor de indiening van de
kandidatenlijst.

Wanneer verkiezingen voor de Gemeenteraad aanstaande zijn, kunnen
de leden der kiesverenigingen aan het bestuur der plaatselijke kiesverenigingen namen noemen van degenen, die zij geschikt achten voor een
kandidatuur. De gelegenheid daartoe staat open tot op de ledenvergadering der gemeentelijke kiesvereniging, die v66r 15 februari moet
worden belegd. De ingekomen namen worden alfabetisch gerangschikt.
Daarna wordt, met inachtneming van de wettelijke bepalingen dienaangaande, door de ledenvergadering bepaald hoeveel namen de kandidatenlijst zal bevatten; vervolgens wordt door dezelfde vergadering
gestemd over de volgorde der kandidaten op de voorlopige kandidaten·
lijst.
De voorlopige kandidatenlijst wordt onverwijld ter kennis van het
bestuur der statenkringvereniging en van het Hoofdbestuur gebracht.
Binnen 14 dagen kan men bezwaren tegen de kandidaten of de samenstelling der lijst schriftelijk en met name ondertekend indienen bij het
bestuur der kiesvereniging en der statenkringvereniging.
Worden binnen de gestelde termijn geen bezwaren ingebracht tegen
de voorlopige lijst, dan is deze definitief.
Indien bezwaren ingebracht zijn, worden deze door het bestuur der
statenkringvereniging of 2 afgevaardigden daaruit, ter plaatse onderzocht, waartoe met het bestuur der betrokken gemeentelijke kiesvereniging vergaderd wordt en degenen die bezwaren hebben, worden
gehoord.
Door het bestuur der statenkringvereniging of zijn afgevaardigden
wordt advies gegeven. De gemeentelijke kiesvereniging stelt, in een
nieuw te beleggen ledenvergadering, met inachtneming van dit advies,
de kandidatenlijst zo nodig opnieuw op. Deze lijst wordt onverwijld
ter kennis van het bestuur der statenkringvereniging en van het H. B.
gebtacht.
Bij verschil van mening staat beroep open bij het Hoofdbestuur.
In gemeenten, waar meer dan een plaatselijke kiesvereniging bestaat,
worden de genoemde namen te voren door elk der plaatselijke kies·
verenigingen tot een groslijst verenigd, welke ingediend wordt bij het
bestuur der gemeentelijke kiesvereniging. Verder wordt op overeenkomstige wijze met raadpleging dezer groslijsten in de vergadering der
gemeentelijke kiesvereniging de voorlopige kandidatenlijst opgemaakt.

Vier achtereenvolgende jaren treden twee leden van het Hoofdbestuur
af; het vijfde jaar het negende lid, volgens rooster door het bestuur zelf
op te maken. De aftredenden zijn terstond herkiesbaar. Uit de kas
worden de kosten vergoed, door de leden van het Hoofdbestuur ge·
maakt voor vergaderingen of andere werkzaamheden, hun door de
partij opgedragen. De funkties worden door dat bestuur zelf verdeeld.

De voorzitter presideert de vergaderingen van het Hoofdbestuur en de
Algemene Vergaderingen. De Ie Sekretaris houdt het notulenboek van
Hoofdbestuur en Algemene Vergadering; legt een register aan van de
plaatselijke kiesverenigingen overeenkomstig de opgaven vermeld in
artikel 17 dezer statuten en voert de korrespondentie.
Hij houdt kopie van alle uitgaande stukken, ordent deze zowel als de
ingekomen stukken en brengt jaarlijks aan de kiesverenigingen verslag
uit van de toestand der Partij.
De Ie Penningmeester ontvangt de kontributies der plaatselijke kiesverenigingen en verdere aan de Partij toekomende gelden, hij voldoet
gemaakte onkosten, doch doet jaarlijks in de Algemene Vergadering
rekening en verantwoording van zijn beheer.

Het Hoofdbestuur is gerechtigd bij ernstige gevallen, die zich kunnen
voordoen, uit elke Provincie twee afgevaardigden bijeen te roepen om
met elkander overleg te plegen.
In gevallen, waarin door de Partijstatuten niet voorzien wordt, kan
het Hoofdbestuur een beslissing nemen, nadat de in de vorige alinea
bedoelde vergadering (de Z.g. vertrouwensvergadering) is gehoord.

Telken jare, als regel in de maand februari en voorts zo dikwijls het
H. B. dit nodig acht of wanneer 10 plaatselijke kiesverenigingen dit
schriftelijk bij het H. B. aanvragen, vergadert de Partij in Algemene
Vergadering, tot welke vergadering alle leden der Partij toegang hebben
en recht deel te nemen aan de besprekingen.
Stemrecht hebben echter alleen de afgevaardigden der plaatselijke
kiesverenigingen.
Het aantal afgevaardigden bedraagt van elke plaatselijke kiesvereniging
twee.
V66r 1 januari kunnen de aangesloten kiesverenigingen eventuele
vragen en voorstellen, ter behandeling op de Algemene Vergadering,
inzenden. Deze worden voorzien van prae-advies van het H. B" de
afdelingen toegezonden.

De sekretarissen der plaatselijke kiesverenigingen, statenkringverenigingen en provinciale verenigingen zijn verplicht jaarlijks v66r 15
maart aan de Sekretaris van het Hoofdbestuur te zenden:

Ie. een naamlijst van het bestuur met de verdeling der funkties;
2e. een opgaaf van het aantal leden;
3e. een lijst van de bij de statenkring- en provo verenigingen aangeslaten kiesverenigingen.
Aldus vastgesteld in de Algemene Vergaderingen te Rotterdam op 24
juni 1928en 3 augustus 1921; te Utrecht op 5 april 1923,22 mei 1924,7
april 1926; te Rotterdam op 21 april 1927; te Utrecht op 12 april 1928,
4 april 1929en 26 februari 1936;te Rotterdam op 24 april 1940;te Utrecht
op 9 juli 1947,22 februari 1956en 14 mei 1959.

Ds. P. ZANDT, Voorzitter.
Ir. C. N. VAN DIS, Sekretaris.

