
Statuten
van de Socialistische Partij

ARTIKEL 1
De vereniging draagt de naam: Socialistische Partij. Zij heeft haar zetel in de
gemeente Rotterdam.

ARTIKEL2
1. De vereniging stelt zich ten doel het verwezenlijken van een socialistische

maatschappij in Nederland, een maatschappij waarin menselijke waardigheid
en gelijkwaardigheid en solidariteit tussen mensen daadwerkelijk gestalte
krijgen.

2. De vereniging tracht het sub 1 gestelde te bereiken door het organiseren van
aktiviteiten onder de bevolking van Nederland, het deelnemen aan verkiezin-
gen alsmede alleswat aan het doel dienstig kan zijn.

ARTIKEL3
1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.

Lidmaatschap
ARTIKEL4

1. ledere ingezetene van Nederland,
a. die de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt
b. niet reeds lid is van een andere politieke partij
c. het doel, de beginselen en de statuten van de vereniging onderschrijft
d. de vastgestelde kontributie betaalt



kan lid worden van de vereniging, mits hij als zodanig is toegelaten door het
bestuur van de afdeling of het distrikt waaronder hij ressorteert.
2. Tegen een besluit tot afwijzing kan beroep worden ingesteld binnen dertig

(30) dagen na verzending van dat besluit bij het distrikt waaronder het lid
ressorteert.

3. Het beroep wordt behandeld door de distriktsvergadering, die zo spoedig
mogelijk op het beroep beslist.

ARTIKEL 5
Het Iidmaatschap van de vereniging is persoonlijk en op naam geste!d. Het is niet
overdraagbaar en ook niet vatbaar voor erfopvolging.

ARTIKEL6
1. Het afdelingsbestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten

hoogste een maand indien het lid:
a. in strijd handelt met de verplichtingen verbonden aan zijn lidmaatschap;
b. en/of door handelingen of gedragingen het belang van de vereniging in

ernstige mate schaadt dan wel heeft geschaad.
2. Gedurende de periode dat een lid is geschorst kunnen de aan het Iidmaat-

schap verbonden rechten niet worden uitgeoefend.
3. Van een besluit tot schorsing wordt het lid zo spoedig mogelijk in kennis

gesteld.
4. Binnen twee (2) weken na verzending van het sub 3 bedoelde besluit kan het

lid hiertegen in beroep komen bij het distrikt, waaronder hij ressorteert.
5. De distriktsvergadering beslist zo spoedig mogelijk.

ARTIKEL 7
1. Het Iidmaatschap van de vereniging eindigt:

a. door overlijden van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging namens de vereniging;
d. door royement door de ledenvergadering van een plaatselijke afdeling of

door de partijraad.
2. Opzegging door het lid geschiedt met inachtneming van een periode van een

maand en door een schriftelijke mededeling aan het bestuur van de afdeling
waartoe hij behoort.

3. Opzegging namens de vereniging kan geschieden door de ledenvergadering
van de afdeling waartoe het lid behoort of door het partijbestuur. De
opzegging geschiedt door middel van een schriftelijke kennisgeving aan het
lid, met inachtneming van een periode van een maand.



4. Opzegging namens de vereniging kan geschieden wanneer het lid niet voldoet
aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging, alsmede wanneer het
lid heeft opgehouden te voldoen aan de eisen welke te eniger tijd door de
statuten aan het Iidmaatschap worden gesteld.

5. Wanneer redelijkerwijze van de vereniging niet gevergd kan worden het
Iidmaatschap te laten voortduren vindt de opzegging plaats met onmiddellijke
ingang.

6. Royement uit het lidmaatschap kan worden uitgesproken wanneer het lid
handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging
of de afdeling en/of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

7. Het besluit tot royement wordt schriftelijke medegedeeld aan het lid.
8. in gevai van opzegging op de voet van artikel 7.3 alsmede in geval van

royement op de voet van artikei 7.6 kan het lid in beroep komen bij de
partijraad, en wel binnen dertig dagen na verzending van de betreffende
schriftelijke mededeling. De partijraad besluit zo spoedig mogelijk op het
beroep; de uitspraak van de partijraad is bindend. Hangende het beroep is het
lid geschorst.

ARTIKEL8
Onverminderd het bepaalde in de artikelen 6 en 7 gelden ten aanzien van de leden
die rechtstreeks onder een distrikt ressorteren de navolgende specifieke bepalin-
gen:
a. de bevoegdheid tot schorsing berust bij het distriktsbestuur;
b. opzegging door het lid geschiedt aan het distriktsbestuur;
c. opzegging namens de vereniging kan geschieden door de distriktsvergadering

of het partijbestuur;
d. royement kan worden uitgesproken door de distriktsvergadering of door de

partijraad.

ARTIKEL9
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:

a. kontributies;
b. verkrijgingen ingevolge erfstellingen, legaten, schenkingen;
c. andere baten.

2. Elk lid betaalt de kontributie zoals deze wordt vastgesteld door de partijraad.



Organisatie

ARTIKEL 10
DEAFDEUNGEN

1. Elk lid maakt deel uit van een afdeling of ressorteert rechtstreeks onder een
distrikt.

2. Eenafdeling bestaat uit ten minste vijftien (15) leden en moet alszodanig zijn
toegelaten krachtens een besluit van de partijraad.

3. De afdeling draagt zorg voor het organiseren van de plaatselijke aktiviteiten
van de vereniging en voert de besluiten van de partijraad, het partijbestuur en
de distriktsvergadering uit. De afdeling draagt verder 20rg veor de afvaardi-
ging van de afdeling oaar de distriktsvergadering, de partijraad en h€t
kongres.

4. Aan het hoofd van de afdeling staat het afdelingsbestuur, bestaande uit een
veorzitter en voorts evenzovele bestuursleden als de afdeling nodig oordeelt,
doch ten minste uit drie personen.

5. Het afdelingsbestuur wordt gekozen door en uit de leden van de afdeling; de
voorzitter van de afdeling wordt in funktie gekozen.

6. Ais vereiste voor het bestuurslidmaatschap van de afdeling geldt de bereidheid
van de betrokken kandidaat om verantwoordelijkheid te dragen voor het werk
van het bestuur alsgeheel en de specifiek aan hem opgelegde taak en om deel
te nemen aan aile daaruit voortvloeiende werkzaamheden.

7. De bestuursleden kunnen door de ledenvergadering van de afdeling tussen-
tijds ontslagen worden.

8. Het partijbestuur isbevoegd een afdelingsbestuur of afdeling te schorsenof te
royeren:
a. indien gehandeld wordt in strijd met de statuten of reglementen;
b. indien gehandeld wordt in strijd met besluiten van de partijraad of de

afdeling;
c. indien de financiele verplichtingen ten opzichte van de vereniging niet

worden nagekomen;
d. indien de vereniging op onredelijke wijze wordt benadeeld.

9. Eenbesluit zoalsbedoeld in dit artikel onder 8 wordt aan het afdelingsbestuur
dan wel de afdeling schriftelijk medegedeeld. Binnen dertig (30) dagen na
verzending van deze schriftelijke mededeling staat beroep open bij de
partijraad. De partijraad beslist zo spoedig mogelijk op het beroep.

10. Het bestuur van een afdeling isbevoegd een bestuurslid te schorsenkrachtens
een besluit genomen met twee derde meerderheid. Dit besluit wordt aan het
betreffende bestuurslid schriftelijk medegedeeld. Het bestuurslid kan binnen
dertig (30) dagen na verzending van de schriftelijke mededeling een beroep



doen op de ledenvergadering van de afdeling. De ledenvergadering van de
afdeling beslist zo spoedig mogelijk op het beroep. De beslissing van de
ledenvergadering is bindend.

11. Schorsingof royement van de afdeling houdt schorsing of royement in van aile
leden van de afdeling. Individuele leden kunnen verklaren het niet eens te zijn
met de handelingen, besluiten of nalatigheden die tot schorsing of royement
van de afdeling hebben geleid. Voor hen wordt de schorsing of het royement
daardoor opgeheven.

12. De afdeling komt ten minste eenmaal per jaar in vergadering bijeen en voorts
zo dikwijls als het afdelingsbestuur dit noodzakelijk oordeelt. Een lid kan een
verzoek indienen om een vergadering van de afdeling bijeen te roepen. Dit
verzoek wordt in behandeling genomen mits dit wordt ondersteund door ten
minste vijf procent van de leden met een minimum van tien leden. Het
afdelingsbestuur isverplicht aan een dergelijk verzoek gehoor te geven en op
zo kort mogelijke termijn een vergadering van de afdeling bijeen te roepen.

13. Afdelingen zijn bevoegd tot het aangaan van verbintenissen voor zover deze
niet het bedrag van f 2500,-te boven gaan. Verbintenissen boven een bedrag
van f 2500,- behoeven de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van het
partijbestuur.

14. Afdelingen in oprichting vallen rechtstreeks onder de verantwoordelijkheid
van het partijbestuur, zulks in afwijking van het bepaalde in artikel 11.

ARTIKEL11
HET DISTRIKT

1. De partijraad maakt de indeling van de distrikten en bepaalt welke afdelingen
tot een distrikt zullen behoren.

2. De voorzitters van de afdelingen in een distrikt hebben uit hoofde van hun
funktie zitting in de distriktsvergadering.

3. Op voordracht van de afdelingsbesturen van het betreffende distrikt kiest de
distriktsvergadering een distriktsbestuur, bestaande uit ten minste een
persoon (de voorzitter). Een lid van het distriktsbestuur behoeft geen
afdelingsvoorzitter te zijn. Het bestuur maakt deel uit van de distriktsvergade-
ring.

4. Tot de taak van het distriktsbestuur behoort onder meer:
- het houden van toezicht op
- het bieden van hulp en ondersteuning aan
de afdelingen van het distrikt. Tevens behoort tot de taken van het
distriktsbestuur het uitbreiden van het aantal afdelingen.

5. De leden van het distriktsbestuur kunnen door de distriktsvergadering worden
ontslagen.



6. De partijraad is bevoegd het distriktsbestuur of de leden daarvan te schorsen
of te royeren:
a. indien gehandeld wordt in strijd met de statuten of reglementen van de

vereniging;
b. indien gehandeld wordt in strijd met besluiten van de partijraad of het

kongres;
c. indien de vereniging op onredelijke wijze is of wordt benadeeld.

7. Het besluit tot schorsing of royement wordt schriftelijk medegedeeld aan het
distriktsbestuur dan wel de betreffende leden daarvan. Binnen dertig (30)
dagen na verzending van de betreffende schriftelijke mededeling kan beroep
worden ingesteld bij de partijraad. De partijraad beslist zo spoedig mogelijk.

ARTIKEL 12
DE PARTIJRAAD

1. De partijraad is de algemene ledenvergadering van de vereniging.
2. De partijraad bestaat uit de voorzitters van de afdelingen en de leden van het

partijbestuur.
3. De partijraad vergadert ten minste vier maal per jaar en voorts zo vaak als het

partijbestuur dit noodzakelijk oordeelt.
4. Op een daartoe strekkend verzoek van ten minste vijf voorzitters van de

afdelingen roept het partijbestuur een partijraad bijeen.
5. De partijraad stelt de algemene politieke lijn van de vereniging vast en neemt

aile besluiten welke in het belang van de vereniging zijn. De partijraad
benoemt uit zijn midden een kontrolekommissie die de financiele jaarstukken
onderzoekt, kontroleert en vervolgens aan de partijraad verslag doet van haar
bevindingen. De partijraad stelt het financiele verslag van de vereniging vast.

6. De vertegenwoordigers in de partijraad brengen een gewogen stem uit,
afhankelijk van het aantal leden dat zij vertegenwoordigen, een en ander
nader uit te werken in een huishoudelijk reglement.

ARTIKEL 13
HETKONGRES

1. Het kongres is de buitengewone algemene ledenvergadering van de vereni-
ging.

2. Het kongres bestaat uit afgevaardigden van afdelingen en de leden van het
partijbestuur. De afgevaardigden namens de afdelingen worden gekozen
door de ledenvergadering van de afdeling volgens een verdeelsleutel welke in
het huishoudelijk reglement wordt geregeld.

3. Het kongres komt bijeen zo dikwijls als de partijraad dit noodzakelijk oordeelt,
maar op zijn minst binnen vijf jaar na het vorige kongres. Wanneer individuele



leden van een afdeling of een of meer afdelingsbesturen van oordeel zijn dat
een kongres bijeen geroepen moet worden, kunnen zij een schriftelijk voorstel
daartoe indienen bij de partijraad die vervolgens dit voorstel ter kennis brengt
van de afdelingen en dan een beslissing neemt.

4. Het kongres staat onder leiding van het partijbestuur.
5. Het kongres stelt het verslag vast van de partijraad over de periode welke is

verstreken sinds het vorige kongres. Het kongres bespreekt de algemene
politieke situatie en neemt besluiten over de te volgen politieke lijn. Het
kongres kiest tenslotte het partijbestuur, dit met inachtneming van het
bepaalde in artikel 14 lid 1 van de statuten.

6. Over aile voorstellen wordt door het kongres besloten bij meerderheid van
stemmen. Staken de stemmen dan wordt een voorstel geacht te zijn
verworpen. Een door de voorzitter van het kongres uitgesproken oordeel dat
een besluit isgenomen, is bindend.

ARTIKEl14
HET PARTUBESTUUR

1. Het partijbestuur bestaat uit een oneven aantal van ten minste negen (9)
leden, gekozen door het kongres en bestaat voorts uit de voorzitters van de
distriktsbesturen, die uit hoofde van hun funktie rechtstreeks zitting hebben in
het partijbestuur. Van de gekozen bestuursleden wordt de voorzitter in funktie
gekozen door het kongres. De overige bestuursfunkties worden door de leden
van het partijbestuur onderling verdeeld en bekrachtigd door de partijraad.

2. Wanneer in het partijbestuur tussentijds een vakature ontstaat is de partijraad
bevoegd in deze vakature te voorzien door een nieuw bestuurslid te
benoemen.

3. De partijraad is bevoegd de leden van het partijbestuur te ontslaan.
4. Het partijbestuur is belast met de dagelijkse leiding van de vereniging, het

draagt zorg voor de voorbereiding van de vergadering van de partijraad en het
kongres en is belast met de uitvoering van besluiten van de partijraad en het
kongres.

5. Het partijbestuur houdt voorts toezicht op de onderscheidene afdelingen en
distrikten en geeft deze zonodig hulp en aanwijzingen.

6. Het partijbestuur legt verantwoording af aan de partijraad omtrent het
gevoerde en nog te voeren beleid.

7. De partijraad isbevoegd een lid van het partijbestuur te schorsen of te royeren,
indien het betreffende bestuurslid:
a. in strijd handelt met de statuten of reglernenten van de vereniging;
b. in strijd handelt met de besluiten van de partijraad of het kongres;
c. de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.



Het desbetreffende besluit van het partijbestuur wordt genomen met twee
derde meerderheid; het wordt schriftelijk ter kennis gebracht van het
betreffende partijbestuurslid. Binnen dertig (30) dagen na verzending van
deze schriftelijke mededeling kan het partijbestuurslid in beroep komen bij de
partijraad. De partijraad beslist zo spoedig mogelijk op het ingestelde beroep.

8. Het partijbestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, tot het
kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen of tot het sluiten van
overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschui-
denaar verbindt, zieh voar een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling
voor een schuld van een derde verbindt.

9. Het partijbestuur kiest uit zijn midden een dagelijks bestuur. Het dagelijks
bestuur isbelast met de dagelijkse leiding van de vereniging.

Vertegenwoordigende lichamen

ARTiKEL 15
1. Leden van de vereniging die gekozen worden in openbare lichamen zullen

deze funktie uitoefenen in loyaliteit ten opzichte van de vereniging en zullen
aanstonds deze funktie ter beschikking stellen zodra de afdeling waartoe zij
behoren hen dit schriftelijk verzoekt en ingeval van een andere zetel zodra de
partijraad een dergelijk verzoek doet.

2. Leden van de vereniging welke zitting hebben in openbare lichamen dragen
de hen uit hoofde van die funktie toekomende geldelijke vergoeding af aan de
vereniging, waartegenover de vereniging hen de garantie geeft dat zij geen
financieel nadeel zullen ondervinden van de uitoefening van deze funktie.

Vertegenwoordiging

ARTIKEL 16
1. De voorzitter van het partijbestuur dan wel bij zijn ontstentenis het daartoe

aangewezen lid van het partijbestuur vertegenwoordigt tezamen met een
ander lid van het partijbestuur de vereniging in en buiten rechte.

2. De voorzitter van het partijbestuur dan wel bij zijn ontstentenis het daartoe
aangewezen lid van het partijbestuur vertegenwoordigt het partijbestuur in en
buiten rechte.

3. Onverminderd het bepaalde in lid 1 en 2 blijft het partijbestuur bevoegd de
vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen.



Statutenwijzig in9
ARTIKEL 17

1. Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben krachtens een besluit van
de algemene !edenvergadering (partijraad) of de buitengewone aigemene
ledenvergadering (kongres) welke daartoe speciaal is bijeengeroepen.

2. Tussen het verzenden van de oproep voor een dergelijke vergadering en de
vergadering zelf moeten ten minste veertien (14) dagen verstrijken.

3. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besioten in een vergadering
waarin ten minste t\lvee derde van het totale aantalleden van de vereniging
aanwezig of vertegenwoordigd is, met een meerderheid van ten minste van
twee derde van net aantai uitgebrachte stemmen.

4. is de in lid 3 van dit artikei genoemde meerderheid niet aanwezig dan vindt
binnen veertien (14) dagen daarna een nieuwe vergadering plaats. Wijziging
van de statuten kan dan plaatsvinden bij een meerderheid van twee derde van
de aanwezige dan wel vertegenwoordigde leden.

5. De oproep voar de hiervoor bedoelde vergadering dient vergezeld te gaan van
het betreffende voorstei tot wijziging van de statuten.

ARTIKEL 18
Het in artikel 17 bepaalde is niet van toepassing indien op het kongres aile leden
aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met
algemene stem men wordt genomen.

ARTIKEL 19
1. De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariele

akte is opgemaakt.
2. Het partijbestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de

gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van de Kamer van Koophandel
en Fabrieken te Rotterdam.

ARTIKEL20
Een bepaling van deze statuten welke de bevoegdheid tot wijziging van een of
meer andere bepalingen beperkt, kan slechts worden gewijzigd met inachtneming
van gelijke beperkingen.



Ontbinding en vereffening

ARTIKEL21
1. Behoudens het bepaalde in artikel 50 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

wordt de vereniging ontbonden door een besiuit daartoe van het kongres
genom en met ten minste tvvee derde van het aantai geldig uitgebrachte
stemmen in een vergadering waarin ten minste drie vierde van de 1eden
aanwezig of vertegenwoordigd is.
Bij gebreke van het quorum kan ongeacht het aantai ter vergaderir,g
aanwezige of vertegenwoordigde 1edentot ontbinding worden besioten op
een volgende, ten minste acht eagen doch uiteriijk dertig (30) dagen na
eerste, te houden vergadering, met een meerderhek! van twee derde van
aantal uitgebrachte stemmerL

3. Bij de oproeping tot de in de ieden 1 en 2 van dit artikel bedoe!de
vergaderingen moet worden medegedeeid dat ter vergadering zal worden
voorgesteld de vereniging te ontbinderL De termijn voor oproeping tot
zodanige vergaderingen moet ten minste veertien dager. bedragen.

4. Indien bij een besluit tot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars zijn
aangewezen, geschiedt de vereffening door de partijraad.

5. Een eventueel batig saldo zal toekomen aan een door het kongres aan te
wijzen doel, dat in overeenstemming is met het doeI van de vereniging zelf.

6. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voorzover dit tot vereffe-
ning van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de
bepalingen van de statuten en regiementen voor zover mogeiijk van Kracht. In
stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar
naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".

Huishoudelijk reglement

ARTIKEL22
1. De partijraad kan bij huishoudelijk reglement nadere regelsgeven omtrent het

lidmaatschap, het bedrag der kontributie, de werkzaamheden van het
partijbestuur, de partijraad, het distrikt en het distriktsbestuur, de afdelings-
vergaderingen, de wijze van uitoefening van het stemrecht, het beheer en
gebruik van de gebouwen van de vereniging en aile verdere onderwerpen
waarvan de regeling hem gewenst voorkomt.

2. Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de
partijraad.

3. Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die
afwijken van of in strijd zijn met de bepalingen van de wet of de statuten, tenzij
de afwijking door de wet of de statuten wordt toegelaten.



Aansprakelijkheid

ARTIKEL23
Leden van de vereniging kunnen de vereniging niet aansprakelijk stellen voor
schade die hen overkomt in het kader van de uitoefening van hun lidmaatschap
van de vereniging, tenzij grove schuld dan wel nalatigheid van de vereniging
aantoonbaar is.

ARTIKEL24
Waarin de statuten van de vereniging niet voorzien, besluit het partijbestuur.



Huishoudelijk reglement
van de Socialistische Partij

ARTIKEL 1
lIDMAATSCHAP

1. Op elke vergadering van het afdelingsbestuur wordt een opgave verstrekt van
diegenen die zich hebben aangemeld als lid van de vereniging.

2. Bestaat tegen toelating geen bezwaar dan bevestigt het afdelingsbestuur de
betrokkene vervolgens dat hij is aangenomen als lid van de vereniging.

3. Bestaat tegen toelating wel bezwaar dan stelt het afdelingsbestuur de
betrokkene hiervan in kennis en wijst hem tevens op de mogelijkheid om
binnen een termijn van 30 dagen in beroep te gaan bij het distrikt waaronder
betrokkene valt.

4. Wordt een dergelijk beroep gedaan dan roept het distriktsbestuur zo spoedig
mogelijk de distriktsvergadering bijeen.

5. Op de distriktsvergadering zet de voorzitter van de desbetreffende afdeling de
bezwaren tegen betrokkene uiteen. De distriktsvergadering besluit vervol-
gens, daarbij acht slaande op de aan het beroep ten grondslag gelegde
motieven.

6. De beslissing van de distriktsvergadering wordt betrokkene schriftelijk zo
spoedig mogelijk medegedeeld.

7. Leden die hun kontributie niet betalen krijgen schriftelijk verzoek van het
partijbestuur om alsnog te betalen. Bij uitblijven van betaling kan tot
opzegging van het lidmaatschap worden overgegaan.

ARTIKEL 2
KONTRIBUTIE

De partijraad stelt jaarlijks de door de leden te betalen kontributie vast.

ARTIKEL3
DEAFDELlNGSVERGADERING

1. Het afdelingsbestuur roept de afdelingsvergadering bijeen, en stelt de agenda
daarvoor vast.



2. Wordt door een lid verzocht om een afdelingsvergadering - op de voet van
artikel 10 lid 12 van de statuten - dan roept het afdelingsbestuur de
afdelingsvergadering zo spoedig mogelijk bijeen. Het door het lid aan de orde
gestelde punt wordt door het afdelingsbestuur op de agenda geplaatst.

3. De leden van de afdeling kunnen ter vergadering agendapunten voorstellen.
4. Besluiten van de afdelingsvergadering worden genomen met een gewone

meerderheid van stemmen. Staken de stemmen dan beslist de voorzitter.
5. Indien de afdelingsvergadering dit nodig oordeelt wordt een kontrolekommis-

sie ingesteld, die de financiele bescheiden van de afdeling kontroleert.

ARTIKEL4
HET AFDELlNGSBESTUUR

1. Het afdelingsbestuur draagt zorg voor de dagelijkse leiding van het werk van
de afdeling.

2. Indien het werk van de afdeling daartoe aanleiding geeft, kiest het afdelings-
bestuur uit zijn midden een dagelijks bestuur, bestaande uit ten minste drie
personen.

3. Is er geen dagelijks bestuur dan vergadert het afdelingsbestuur eenmaal per
twee weken. Is er wel een dagelijks bestuur dan vergadert het afdelings-
bestuur eenmaal per vier weken en het dagelijks bestuur wekelijks in de
tussenliggende periode.

4. Bij ontstentenis van de voorzitter van de afdeling wijst het afdelingsbestuur
een plaatsvervangend voorzitter aan.

5. Het afdelingsbestuur brengt ten minste eenmaal per acht weken aan het
partijbestuur schriftelijk verslag uit over de stand van zaken in de afdelingen.

ARTIKEL 5
HET DISTRIKT

1. De distriktsvergadering komt ten minste eenmaal per vier weken bijeen, onder
leiding van het distriktsbestuur.

2. Het distriktsbestuur wordt gekozen door de distriktsvergadering uit de
kandidaten die door de besturen van de afdelingen, tot het distrikt behorende,
worden voorgedragen.

3. Zodra er een bestuursfunktie openvalt stelt het distriktsbestuur of de
distriktsvergadering de aangesloten afdelingen en afdelingsbesturen daarvan
in kennis en biedt de afdelingsbesturen de gelegenheid binnen een te stellen
termijn kandidaten voor te dragen voor de in te vullen vakature.

4. Op de eerstvolgende distriktsvergadering wordt in de vakature voorzien.
5. Besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Staken de

stemmen dan beslist het distriktsbestuur.



ARTIKEL6
DE PARTURAAD

1. De partijraad vergadert onder leiding van het partijbestuur.
2. De agenda van de vergadering van de partijraad wordt opgemaakt door het

partijbestuur. Ter vergadering kunnen de afgevaardigden andere agendapun-
ten voorstellen.

3. Wanneer een vergadering van de partijraad wordt bijeengeroepen op voet van
artikel121id 4 van de statuten plaatst het partijbestuur in elk geval het punt op
de agenda dat door de betrokken voorzitters wordt voorgedragen.

4. Perafgevaardigde voorzitter wordt ter vergadering vastgesteld hoeveelleden
hij vertegenwoordigt. De landelijke administratie is daarbij bindend. Voorzit-
ters van afdelingen tot en met 100 leden hebben 1 stem, voorzitters van
afdelingen van 101 tot en met 250 leden hebben 2 stemmen, voorzitters van
afdelingen boven de 250 leden hebben 3 stemmen, en voor elke 250 leden
boven de 250 leden, of een veelvoud daarvan krijgt de betreffende voorzitter
1 stem extra. De leden van het partijbestuur hebben 1 stem.

5. Staken de stemmen dan beslist de voorzitter van het partijbestuur.
6. Aan het begin van elk kalenderjaar benoemt de partijraad uit zijn midden een

financiele kontrolekommissie bestaande uit ten minste drie leden. De leden
van deze kommissie zijn geen lid van het partijbestuur.

7. De financiele kontrolekommissie heeft inzage in aile van belang zijnde
bescheiden van de vereniging. Het partijbestuur verleent zijn volledige
medewerking aan het werk van de kommissie.

8. Het verslag van de financiele kontrolekommissie wordt door de partijraad
vastgesteld.

ARTIKEL7
HET PARTIJBESTUUR

1. Het partijbestuur vergadert ten minste eenmaal per vier weken. Eenlid van het
partijbestuur is gerechtigd een extra partijbestuursvergadering bijeen te
roepen.

2. Het partijbestuur dan welleden van het partijbestuur hebben toegang tot de
ledenvergadering van de afdelingen respektievelijk de distriktsvergadering.

ARTIKEL8
HETKONGRES

1. De afgevaardigden voor het kongres worden per afdeling gekozen door de
ledenvergadering. Per30 leden wordt een afgevaardigde gekozen.

2. Ter vergadering van het kongres hebben de afgevaardigden ieder een stem.
3. Besluiten van het kongres worden genomen met gewone meerderheid van

stemmen, tenzij de statuten of reglementen anders voorschrijven.



4. De verkiezing van de leden van het partijbestuur geschiedt als voigt:
- het zittende partijbestuur doet een voorstel omtrent het aantal en de

personen van de op het kongres te kiezen kandidaten;
- de afdelingen hebben eveneens het recht kandidaten voor te dragen;
- op het kongres worden de verschillende kandidaten voorgesteld aan de

afgevaardigden;
- het kongres gaat vervolgens over tot stemming; gekozen zijn diegenen die

de meeste stemmen behalen;
- indien op meerdere kandidaten eenzelfde aantal stemmen is uitgebracht

en daardoor het aantal in te vullen bestuurszetels wordt overschreden
vindt tussen deze kandidaten een herstemming plaats.

5. Ter voorbereiding van het kongres kan de partijraad een kongreskommissie
benoemen. Deze kommissie stelt de stukken op, die op het kongres worden
besproken en waarover besluiten worden genomen.

ARTIKEL 9
DE TRIBUNE

1. De Tribune is het nieuwsblad van de vereniging.
2. Een van de leden van het partijbestuur wordt belast met de verantwoordelijk-

heid voor het nieuwsblad. Het partijbestuur wijst de redakteuren aan.

ARTIKEL 10
KANDIDATEN VOOR VERTEGENWOORDIGENDE lICHAMEN

1. De Iijst van kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen wordt vastgesteld
door het afdelingsbestuur, na raadpleging van de leden.

2. De lijst van kandidaten voor de provinciale staten-, parlements- en E.G.-
verkiezingen wordt vastgesteld respektievelijk door de distriktsvergadering
(provinciale staten) en de partijraad (Eerste en Tweede Kamer en E.G.).

3. Het distrikts- respektievelijk partijbestuur doet een voorstel met betrekking tot
het aantal en de volgorde van de betreffende kandidaten voor de verkiezingen
van respektievelijk de provinciale staten, het parlement en de E.G ..

4. De leden van de distriktsvergaderingen respektievelijk de partijraad kunnen
van hun kant kandidaten voordragen voor de onderscheidene lijsten.

5. De kandidatenlijst bedoeld in lid 2 wordt vastgesteld met gewone meerder-
heid van de stemmen.

6. Gekozen kandidaten zijn verplicht met de vereniging een overeenkomst te
sluiten waarin hun verplichtingen ten opzichte van de vereniging worden
vastgelegd en voorts afspraken worden gemaakt omtrent de afdracht van de
hen toekomende vergoeding als gekozen vertegenwoordiger, en de financiele
schadeloosstelling van de zijde van de vereniging.



ARTIKEL 11
BEHANDEUNG VAN BEROEPEN

Wanneer op grond van de bepalingen van de statuten:
- een lid bij het distrikt in beroep komt tegen schorsing;
- een lid bij de partijraad in beroep komt tegen opzegging of royement;
- een afdelingsbestuur of afdeling bij de partijraad in beroep komt tegen

schorsing of royement;
- een distriktsbestuur of leden daarvan bij de partijraad in beroep komen

tegen schorsing of royement;
- een partijbestuurslid bij de partijraad in beroep komt tegen schorsing of

royement;

gelden de navolgende bepalingen:
a. het beroep moet schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij de

instantie die het beroep behandelt;
b. deze instantie hoort het orgaan dat de bestreden beslissing heeft

genomen alsmede diegene die in beroep is gekomen daartegen;
c. direkt na hoor en wederhoor neemt de betreffende instantie een

beslissing die zo spoedig mogelijk schriftelijk aan betrokkene wordt
medegedeeld;

d. een op de voet van dit artikel ingesteld beroep schort het genomen besluit
niet op.


