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Dc partj.j ts genaarnd:: 'dDe Staatkundig G8xefoYmeerde Partijlr.
Zij \'{o~cdt in dp.7,(? statuten n8,der'2,8,ngeduid als:"de ?artij':.
Zij 13 opgericht te Uiddelburg op 24 aprll 1918 en als rechts-
peI800nlijkheid bezittende vereniging erkend bij Koninklijk
Beoluj, t van 5juli '1971 J nr. 42.
Te rekeoen vanaf 1 januari 1971 is haar duur nader vastgesteld
voaI de tijd van 29 jaren, derhalve eindi28cde op J1 December
1999.
De v8reniging is g8vestigd te ls-Gravenhage.

De pcutiJ stelt zich op de grondslag'van Gods Ivoord, zoals daa1.'van
belijdenis gcdaan wordt in de artikelen 2 tot en met 7 der Neder-
Iandse Geloofsbelijdenis.
Zij onc1cJ:'schrijft geheel en olJvoorwaardelijk de drie formulic-:ren
van cnigheicl7 zoa12 deze r;ijn vastgeste1d io de nationale syDode}
gehoudcn te Dordxecht in de jaren 1618 en 1619.
Zij be1:Ljd t mi tsc1J.8Dhet 8,bsoluut gezag V8.D GodsvJoord Cnaar de
zuivere statenvertali~g) ovex aIle terreincn des levens en derhal-
VB mede over het terrein van het staatkundigc en maatschappelijke
leven,

a. De p~rtij stelt zicll ten doel de begiDsel~n van Gods ~oord op
staatkundig terrein tot meerderG erkenoing te brengen in den
lafl(1E!overeeDkornstig de io artikel 2. vermclde grondslag.
DeJ:halve is haar streveD erop gericht dc:d;C;ods \'/oord als norm
8.anvc'cardVlordt VOOI het l)olitieke en ma..c.tschappelijke Ieven.

b. Zij tracht dit doel met name te bereiken door met een op voor-
melds grondslag gebaseerd verkiezingsprogramma deel te nemen
aan de verkiezingsD voar de Staten-Generaal, Staten en Raderr.

c. Haar streven is niet zozeer gericht op een meerderheid van kie-
zers, als wel op de haudhaving en doorwerkicg van de beginselen
door haar beleden.

De partij is ondsrverdeeld io pIa~t6elijke kiesverenlgingerr, die iJ
hun reglcoent ('12 in a:rtikel 2 genoemde gl'ondslag hebbGn aanvaard.
De kiesveren~,gingen zijn tevens gebonden aao de door de algemene
of hUishoudelijke vergsdering vastgestelde programma1s, die, uit-
gaande van de grondslag, een opsomming bevatt0n van hetgeen de par-
t~ in politiek en maatschappelijk opzicht vaal het landel~k, gewes'
tel~k en gemeeQtel~k bestuur nuttig en nodig acht.

a. Leden der part~ zijn ZlJ, die zich bij de kiesvereniging in hurr
gemeente hebDen aaQcesloten. 3eStaat in hun burgerlijkegemeentE
geen kiesve:::c;]iging, dal l\:unnelJz~i..j ';:,1c11aan::,lui ten btj eon Lla-
bije kiesV8J:Gnigicg. Zij kunnsn in at8 kiesve:r:c!}i,g),rlg echter' Die'
medcstemmec in de kandidaatstelling VOCI de gemeeQteIaadsveikie~
Zing. .-

b. Indien sich zec:r:bijsQodere rcdenon voordoen, JiB het lidmaat-
~3chap V8.D '~(::'Dp:LE·~2tsel:i.jkc: kie;::nrey.E:cjj.[iLig beL~mr{Jere[j, lean het
li~maatscha0 aorden verkregendcoy. ~ansluiting bjj ceo andSYR
1rl'pc'''eY()~'l''''-';I-~ -r",'t, 1,,-, .. c> ",t - ~ll ,." -.-J'rr,'>---- 1 ·tJ. ., '1;-,.-'" ~,," ,_-:~d C),L 16 •. ,'J. r\.cd; "Cll 81: <::'. (:'".;", iJ ,c!.c:,l~"" 1e J;JCn, we-n,nee:r LJ(,

hoafdbestuuy dex part~ de eerstgeDoemde kiesvBleniging haeit ge~
hoard eD toestemming heeft v8rIesnd.



Artikel 6. PLAj;t(J~LIJKE EN GEIiLCENTE1IJKE KI52VEHENIGINGEN,
STATENKRING EN PROVINCIALE VERLNIGINGEN

Indien in een gemeente slechts een plaatselijke kiesvereniging be-
staat, is deze tevens gemeentelijke kiesvereniging. Indien de om-
'standigheden zulks wenselijk maken, kunnen onder voorbehoud van
goedkeuring van het hoofdbestuur, in een gemeente meerdere plaatse--
lijke kiesvelenigingen gevormd worden, waarvan de brenzen in onder··
ling over leg tussen de betrokken kiesverenigingen worden vastgesteld
Is er meer dan een plaatselijke kiesvereni8ing in een gemeente dan
vorman zj.j samen een gemeentelijke of centrale kiesvereniging.
De ijlaatselijke j·:iesverenigingeo, gelegen binnen een statenkring,
vormen tesamen een statenkringvereniging.
De plaatselijke kiesverenigingen, gelegen binnen een provincie,
vormen een provinciale vereniging.
AI til-cel_7>A]~GEI'iiENEEli[HUISHOUDT~LIJKE VEHGll.DERING
a. Elk jaar, als regel in de maand februori, vergadert de part~ in.~

algemene vergadering, die alleen voor leden van de partij toe-
ganlcelijk is.

b. Alleen de stemgerechtigde afgevaardigden van elke plaatselijke
kiesvereniging, die aan haar financiele verplichtingen he eft
voldaan, hebben het racht aan de besprekingen en stemmingen op
d~ algemene vergadering deel te nemen.

c. Indien het hoofdbestuur der partij ditnodig oordeelt of wanneer
tenminste dertig kiesverenigingen, als bedoeld in lid b van dit
artikel, dit schriftelijk bij h~t hoofdbestuur aanvragen, verga-
dert de partij in huishoudelijke vergadering, binnen drie maan~
den nadat het tota&l der benodigde verzoeken bij de part~secxe~
taris is binnengekomen.'

d. Tot de huishoudelijke verg~dering hebben, behalve het hoofdbe-
stuur alleen de stemgerechtigde ~fgevaardigden van .elke kies-
vereniging) als bedoeld in lid b van dit artikel, toegang.~ . .

Artikel 8: VlIJZr~ VAN A:FVA.LRDIGING .
De afvaardiging van.de stemgerechtigde leden van elke plaatselijke
kiesvereniging naca de statenkringv.uenj ei ng, de provinciale ·:lle;u:....,.
~~~3, de algemene en de huishoudelijke vergadering geschiedt
steeds overeenKomstig de bepalingen daartoe bij algemeen reglement
te stellen. .
Ar ti 1-;:81 9: IWJ~mUm OHGANISATIE VAN D:";Vl';R~HIGINGEN
AIle verenibingen - zowel plastselijke als Ge~eentelijke kiesverenj
gingen, statenkringverenigingen en provinciale verenigingen - kiezE
hun eigen bestuur en regelen hun werkzaamheden bij hUishoudelijk rf
glement, dat geen bepalipgen mag bevatten, strijdig met deze statu·
ten of het algemeen reglement der partij.
De plaatselij~e kiesvereniging heft contributie van haar leden vol-
gens haar eigen hUishoudelijk reglement, draagt tot de kosten van
de onderscheidene meerdere verenigingen bij naar -getalsterkte tot
een hoofdelijk bedrag door elk dezer vereuigingen zelf "te bepalen b'
huishoudelijk reglement. Per lid en per jaar wordt door de plaat~e·
lijke kiesvereniging aan de penningmeester van het hoofdbestuur ee.
bedrag, door de algemene of hUishoudelijke vergadering vastgesteld
afgedragen.

a. Het hoofdtpstuur deT partij bestaat uit ten hoogste 15 ledec, di
gekozen wor-den door de stemgerechtigdeoafgevaardigden ter algern
ne of hUisioudelijke vergadering.



fer vervullin3 van elke vacature stclthet.hoofdbestuuT twee
kandidaten, die tenoinste twes jaar lid zijn van de partij, aan
de vergadering voar. De vergaderiog is aan Oeze aanbeveling nie"
geboDoen.

b. De zittingsduuI der leden is 5 jaar.
c. Aftreding vindt plaats volgens een door het hoofdbestuur zelf

op te maken rooster. De aftredenden zijn terstond herkiesbaar.
d. De functies worden door het hODfdbestuur zelf onderling verdeelc
e. Uit de geld~i4delen van de pattij worden de kosten vergoed, doo:

de leden van het hoofdbestuur gemaakt voor vergaderingen of and!
re werkzaamheden, door hen in het belang van de partU verricht.

f. Het hoofdbestuur wijst uit zijn midden een dagelijks bestuur aat
van tenrlJinst'edrie en ten hoogste vijf personcn tot afwikkeling
van de lopende zaken, zulks als omschreven in het algemeen re-
glement.

g. Het lidmaatschap van het hoofdbestuur eindigt door overlUden, OJ
zeggtng, of royement overeenkomstig het bepaalde in art. 12 dezE
statuten, waarbij vDorafgaande goedkeuring van het hoofdbestuur
noadzakelijk is; voorts eindigt h~t lidmaatschap door een beslu:
van het hoofdbestuur am een hoofdbestuurslid niet meer kandidaa
to stollen of tussentijds uit zijn functie te ontheffen volgens
regels daartoe te stellen ~ij Algemeen Reglement. -

a. AIle besluiten van de verenlglngen bedoeld in art. 6 en de verv
deringen gcnoemd in art. 1 van de~e statuten en van het hoofdbe-
stuU! worden genomen met volstrekte meerderheid der geldig uitg!
brachte stei7imen.

b. Over personeD wordt schriftelij~t over zaken zo mogelijk mcndp-
l-i[,c· cr,r,t0'[,r' hl·J"r-,-;+-~-(.'r:: en orJst0,an• ~C) h',l-, ,.' LJ _J... Vol... .•. .1... Ci. 0

c. Tot het nemen van rechtsgeldige beslissingen zijn de statenkrinj
"V--E'_*~4gj.ll,~-..rJ,[1, de pr ovil)ciale -V..Q...;l; EHl-j G:W:~ en de algeme n e of
hUishoudelijke vercaderingen slechts bevoegd, wanneer tenminste
de helft van het aantal k~esvereDigiogen door stemgerechtigde
afgeva~rdigden is vertegenwoordigd. .

d. Voor rechtsgeldige beslissingen van het'hoofdbestuur is vereist
dat een quon~m aanwezig is van acht leden, terwijl de te behande-
len punten op een vooraf toegezonden agenda zijn vermeld.
~ij het ontbreken van het quorum wordt tenminste een week later
eeD tweede vergadering belegd met eenzelfde agenda, waarvoor he-
quorum niet is vereist. -

AT ti te 1 12 ~ ROi--SlilENT

Royering van leden of verenigingen kan uitsluitend plaats hebben ml
strikte inachtneming V2D de bij algemeen reglement te stellen bepa-
lingen.
Artikel 1J~ RAAD VAN ADVIES
a. De partij heeft een Raed van Advies - de zogeheten vertrouwens-

vergadering - ingesteld, die ten doel hecft het hoofdbestuurzo
goed mogelijk voeling te laten houden over belangrijke zaken me"
de zo mogelijk uit alle geledingen van de pa~tij gekozenvert~-
genwoordigers - de zogeheten vertrouwensmannen. - , evenredig
verdeeld over het gehele land. "

b. Het hoofdbestuur roept deze Raad van Advies in ieder geval een-
maal 's jasrs bijeen en voorts zo v~ak dit door het hoofdbestuu:
wenselijk geoordeeld ~ordt.

Ar tJJ:.:e1 14,: VHJ" GZIT EN VOORSTELLEl.J VOOri.DE ALGEl\IEHE OIl' HUISHOUDELI J"f
VEHG_~DBRIHG

Op de in het algemeen reglement omschreven wijze en v66r de daa~ ge
noemde datum kunoen de in artikel 7, lid b, bedoelde plaatselijke
kiesveren~gingen vragen en voorstellen ter behandeling op~de eerst-
komende algemcne of hUishoudelijke vergaderiDg indienen bij hethoofclbestuuy.



Artl'1;e-.l 1 c; ~ VEnT}~GEfP:!OORDIGER8 IN :en Bulr:L\I~N iC'C1IT'":'V___ r. ./ --' ..: L~it

a. De vooIzitter en de secretaris vertegenwoordigen gezamenlUk de
partij in en buiten rechtel(.

b. Bij outstentenis van de voorzitter en/of de secretaris wordt hU
vervaugen doer een ander lid van het hoofdbestuur.

Artikel 16: ONTBI~DI~G
a. De partij kan worden ontbonden, indien daartoe besloten wordt 01

een aJ.[;emene of expressclijk daartoe belegd(2 hUishoudelijke ver-
gadcring, mits op de betreffeode vergadering tenminste tweederdE
van het aantal plaatselijke kiesvcrenigingcn door stemgerechtig-
de afgevaardi[;dcn, zoals bedoeld in artikel 7b en 8 dezer stabl-
ten is vertc~cnwoordigd en tenminste tweederde van het aantal
geldig uitcebrachte stCQmen zich daarvooy heeft verklaard.

b. Voar het gcval op de vergadering - waarvan de agenda de ontbin-
ding van de partij a16 punt van behandeling moet vermelden -
niet tenminste t~eederde van het aantal plaatselijke kiesvereni-
gingen is vertegenwDordigd,wordt na tenminste veertien dagen er
uiterlijk binnen een maand nadien een nieuwe vergadering uitge-
schIeven, ap welke vergadering dan over de ontbinding wordt be-
slist met tenminste tweederde der geldig uitgebrachte stemmen,
ongeacht het a2ctal kiesverenigingen ter vergadering vertegen-
wao:rdigdo

CO B~ onthinding bepaalt de betreffende vergadering de w~ze van li-
C]uidE'~tieen \ciijsthet hoofdbestuur de bestermning aan voor hF-.:ts'.l
do ont na liquidatie beschikbaar zal bl~ken te z~n ten voordelc
van eo lJ of [-')2 er i l1 S t e,llingeD of ver eni[;inge n 1 wier gr a nd sl~g
wOldt .;evoIrf:c3.door Crods \loord, (volgeos de Staten-Yertalingj en
de onv8rkorte drie formulieren van enigheid, zoals vastgesteld
op de Synode van Dordr~cht in de jarsn 1618 en 1619.

Ar ti k e 1'1 7 ~'" I JZ I GING m~B· ST';dU!J:':2N
a. De artikelen 2, J eo 17a zijn onverande~ba2r.
b. VYijz:i,gingon in deze statutoD kunr::co dOOI de alcemene of huishou-

delijke vergadering worden aangebracht bij een meerderheid vin
2/J van het aantal stemmen metioachtneming van het bepaalde in
artikel 11c.

c. Een voorstcl totwijziging dient op de 2gcnda te zijo vermeld.

A. Een algemeen reglenent regelt nader de afvaaJdiging van stemge-
rechtigde leden van elke plaatselijke kiesv8rcniging zoals be-
doeld in artikel 7, lid b, dezeI st&tUtCDj de werkzaamheden van
het hoofdbestuur en van het dagelUks bestuur der partU, sa~enstl
ling en bevaegdheden van de Baad van Advies, het indienen van v:
genen vooIstellen en hetgeen voorts daarin te regalen valt.

b. Omtrent onderwerpen, die niet in deze statuten of het algemeen
reglement zijn geregeld, is het hoofdbestuur der partij bevoagd
b~ bUzonder reglement nadere bepalingen vast te stellen, hetgeel
in elk geval geschiedt voar het partijorgaan.

Co Het algemeen reglement en eventuele bijzondere"reglementen mogsl
geen bepalingen bevatten io strijd met deze statuten.

ArtikeJ. 19-
In gevallen, waarin door daze statuten, het algemeen reglement of
andere reglementen der partij niet wordt voorzien, kan het hoofdh~·
stuur een beslissing nement en voor zover van gewichtige aard,na-
dat de in artikel 13 genoemde Raad van Advies is gehoord.
Aldus laC:1,tstelijk vastscsteld door de IIuishouclelijke Vergaderii]gvr ..H
de Staatkundig Gereformeerde Partij,gehouden te Utrecht op 1J okt~
ber 197-'3. -,Ds. H.G·o Abrrla, Yoorzitter

C.G. Joender, sooIetaris


