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De vereniging "CENTRUMDEHOCRA.TEN" is opgericht bij notariele akte op
7 november 1984. De vereniging, hierna te noemen: de Partij, is gevestigd
te r s-Gravenhage.

Het doel van de Partij is, het algemeen welzijn van het Nederlandse volk
te bevorderen .OP de grands lag van de normen en waarden, zoals die zich in
de loop van de Europese geschiedenis onder invloed van christendom en humanisme hebben ontwikkeld. Deze nomen en waarden liggen ten grondslag aan
de centrlliudemocratischeideo logie, op welke het Partijprogram is gebaseerd.
De kern van deze ideologie ornvat enerzijds, het streven naar behoud en
ontwikkeling van de Nederlandse staatkundige en culturele identiteit, en
anderzijds, het bevorderen van de nationale saamhorigheid in ons land,
door te trachten ongewenste tegenstellingen tussen onderscheiden geledingen in de Nederlandse samenleving te (doen) voork6men, dan wel deze cegenstellingen in harmonie tot oplossing te (doen) brengen, waarbij wordt uitgegaan van de volstrekte gelijkwaardigheid van die maatschappelijke geledingen.

De Partij bedient zich in haar werkwijze van de volgende middelen:
a. het organiseren van Nederlandse staatsburgers di~ met doel en middelen
van de Partij instemmen, tot een politieke partij die binnen het kader
van het'Nederlands democratisch staatsbestel functioneert;
b. het doen stellen van kandidaten voor de Staten-Generaal, de
Provinciale Staten, de Gemeenteraden, het Europees Parlement, en eventueel voor andere openbare lichamen, en het bevorderen van hun verkiezing;
c. het bevorderen van de sa~enwerking tussen de leden van de Partij, en
tussen de Partij en andere policieke partijen en organisaties;
d. het bevorderen van de politieke vorming en bewustwording van haar leden;
e. het vaststellen van een Algemeen Politiek Program op de grondslag als
in artikel 2 omschreven, en van bijzondere programs;
f. het verspreiden in woord en geschrift van de politieke gedachten van de
Partij onder het Nederlandse volk;
g. aIle andere wettige middelen die tot verwezenlijking van het doel van
de Partij kunnen leiden.

De Partij kent leden en donateurs.
Laden zijn natuurlijke personen die de leeftijd van zestien jaar hebben
bereikt, en die tot het lidmaatschap van de Partij zijn toegelaten.
Donateurs zijn natuurlijke personen en rechtspersonen die zich bereid hebben verklaard, de Partij financieel te steunen met een bijdrage waarvan de
minimale hoogce door het Congres wordt vastgesteld.

,_r
/'

",--~ -

De aanmelding voor het lidmaatschap van de Partij dient schriftelijk te
geschieden. Beslissingen omtrent de toelatir.g van nieuwe leden, worden genomen door de Ballotagecornmissie.
Bij niet-toelating tot het lidmaatschap, staat de betrokkene scnriftelijk
beroep open op het Congres, binnen drie maanden na de schriftelijke mededeling van de afwijzing als lid.
Bij aanoelding wordt aangenomen, dat het adspirant-lid geen lid is van een
andere politieke partij. Is dat wel het geval, dan dient dat andere lidmaatschap te worden opgezegd, voo!:'datde Ballotagecornmissie zich over de
toelating gaat buigen.

Bet lidmaatschap eindigt door overlijden van het lid, door opzegging van
het lid, door opzegging van de zijde van de Partij, of door ontzetting uic
het lidmaatschap.
Opzegging door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar (= het kalende!:'jaar),en met inachtneming van een opzeggingstermijn ·van twee maanden; e~n opzegging dient schriftelijk te geschieden.
Wanneer van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden, de opzeggingstermijn in acht te nemen, blijft desalniettemin de contributie voor het
gehele jaar verschuldigd, behoudens ontheffing door het Dagelijks Bestuur,
op grond van bijzondere omstandigheden.
Opzegging van de zijde van de Partij kan geschieden, wanneer een lid zijn/
haar verplichtingen jegens de Partij gedurende langere tijd niet is nagekomen.
Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt doo!:'het Dagelijks Bestuur. Deze
kan alleen worden uitgesproken, wanneer een lid in strijd met de statuten,
reglementen of besluiten van de Partij handelt, of de Partij op onrede~ijke wijze benade~lt .
.Tegen een besluit tot opzegging van de zijde van de Partij, 0"£ tot ontzetting uit net lidmaatscnap, staat de betrokkene schriftelijk beroep open op
het Congres, binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van net besluit.

De
a.
b.
c.

geldmiddelen van de Partij omvatten:
contributies en donaties;
abonnementsgelden;
erfstellingen, legaten en schenkingen,
alsnede aIle overige wettig verworven baten.

De algemene vormen van organisatie zijn:
a. de Afdeling;
b. de Kring.

Bet gebied vaneen Afdeling valt sarnenmet dat van een gemeente. Teneinde
als Afdeling te k~~nen optreden, dienen ten minste zes leden die woonachtig zijn binnen dit gebied, zich bij de Partij te hebben aangesloten.
De organen van de Afdeling zijn de Afdelingsvergadering en het Afdelingsbestuur. Op de Afdelingen is het Reglement op de Afdelingen van toepassing.

In elke kieskring, zoals die in de Kieswet is oruschreven, 7.~Jnde
Afdelingen van de Partij samengevoegd tot een Kring. Eet gebied van een
Kring valt samen met dat van de desbetreffende Rijkskieskring.
De organen van de Kring zijn de l~ingvergadering en het K=ingcestuur. Op
de Kringen ~s h2t Reglement op de Kringer-Lvan toepassing.

De organen van de Partij zijn:
a. het Congres (= de algemene ledenvergadering);
b. de Partijraad;
c. het Hoofdbestuur;
d. het Dagelijks Bestuur.
Deze organen worden bijgestaan door het Secretariaat van de Partij.

Bij het Congres berust de algemene politieke leiding van de Partij. Tot
zijn task behoren o.a. het goedkeuren van het Algemeen Politiek Program,
en het goedkeuren van de jaarverslagen en de begroting van de Partij.
Het Congres is samengesteld uit:
a. de leden van de Kringbesturen;
b. de leden V~L de Partijraad;
c. de leden van het Best~ur van de jongerenorganisatie;
d. de leden van het curatorium van het wetenschappelijk bureau;
e.de leqen van het curatorium van het instituut voor de politieke kadervcrming;
f. de voorzitters en de secretarissen van de Afdelingsbesturen;
g. elk contributiebetalend lid dat daartoe een schriftelijk verzoek ~ndient bij de Partijsecretaris, geschorste leden uitgezonderd.
~evens kunnen in het Congres adviseurs zitting hebben. Dit zijn niet-leden
die hiertoe een schriftelijk verzoek hebben ingediend, en voor het Congres
worden uitgenodigCl door de Partijsecretaris. Zij hebben geen stemrecht.
Het doen opnemen van vrouwen under de afgevaardigden van de Kringen worde waar mogelijk - bevorderd.
Teneinde geldige besluiten te kunnen nemen, dient ter vergadering ten minste twintig procent van de leden aanwezig of vertegenwoordigd te zijn.
Op het Congres is het Reglement cp het Congres van toepassing.

Bij de Partijraad berust de algemene organisatorisch leiding van de Partij.
Tot haar taak behoren o.a. het toetsen van de partijleiding, zoals die
door het Dagelijks Bestuur onder verantwoordelijkheid van het Hoofdbestuur
wordt gevoerd, en het goedkeuren van de reglementen van de Partij.
De Partijraad is samengesteld uit:
a. de voorzitters en secretarissen van de Kringbesturen;
b. de afgevaardigden van de Kringen;
c. de leden van het Dagelijks Bestuur;
d. de leden der Staten-Generaal, voorzover zij de Partij aldaar vertegenwoordigen;
e. de leden van het Bestuur van de jongerenorganisatie;
f. de leden van het curatorium van het wetenschappelijk bureau;
g. de leden van het curatorium van het instituut voor de politieke

(Vervolg artikel 13)
h. de leden van de propagandacommissie;
i. het hoofd van het landelijk Partijsecretariaat;
J. twee medewerkers van de Fracties in de Staten-Generaal (voorzove~ bestaand), aan te wijzen door de voorzitters van die Fracties;
h. ten hoogste tien door het Dagelijks Bestuur gekozen leden, onder W1.e
bij voorkeur ten minste vijf vrou~en, op persoonlijke titel.
Op de Partijraad is het Reglement op de Partijraad van toepassing.

Tot de taak van het Hoofdbestuur behoren o.a. het toe~sen van d~ partijleiding, zoals die wordt gevoerd door het Dagelijks Bestuur, het toetsen
van bet beleid van de Fracties der Partij in de Staten-Generaal
(voorzover
bestaand), en het ins~ellen van commissies.
Het Hoofdbestuur is s~~engesteld uit:
a. de voorzitters van de Kringbesturen;
b. de leden van bet Dagelijks Bestuur;
c. de voorzitters van de Fracties in de Staten-Generaal (voorzover bestaand);
d. de voorzitter van bet wetenscbappelijk
bureau en die van het instituut
voor de politieke kadervorming;
e. de voorzitter van de propagandacommissie;
f. ten boogste zeven door het Dagelijks Bestuur gekozen leden, onder Wle
bij voorkeur ten minste vier vrouwen.
Op bet Hoof~bestuur is bet Reglement op het Hoofdbestuur van toepassing.

Het Dagelijks Bestuur beeft in eerste instantie de zorg voor de partijleiding en het partijbeleid, op organisatorisch, financieel en reglementair
ge~ied. Tevens beeft dit bestuur tot taak, het instellen van een cornmissie
die zich bezighoudt met de voordracht van de kandidatenlijst voor de verkiezing van de Eerste of Tweede Kamer der Staten-Generaal. Deze kandidatenlijst ~vordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Partijraad.
He t Dagelijks Bestuur doet aan het Congres voorstellen inzake wij ziging
van de statuten.
De Partij wordt in en buiten recbte vertegenwoordigd door de
Partijvoorzitter, dan wel door Partijsecretaris en Penningmeester
In gezamenlijk optreden.
Het Dagelijks Eestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten
namens
de Partij.
Het Dagelijks Bestuur doet aan het Congres het voorstel tot ontbindi~g van
de partij.
Het Dagelijks Bestuur beslist in hoogste instantie in geschillen betreffende de uitleg van statuten en reglementen van de Partij, en over de te
volgen gedragslijn in die gevallen waarin statuten en reglementen van de
Partij niet voorzien.

Niets in de statuten en reglementen
de wettelijke bepalingen.
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