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STATUTEN
van de Anti-Revolutionaire Partij

In de constituerende vergadering te Utrecht,
de 3e april 1879 gehouden, is tussen de
Anti-Revolutionaire kiesverenigingen in Ne-
derland, op de grondslag van een Program
van beginselen, een onderling verband tot
stand gekomen, en is dit verhand vastgelegd
in een centraal college, dat de naam draagt
van: Het Centraal Comitli van Anti-Revo-

lutionaire Kiesverenigingen.
Dit verband wordt heheerst door de vol-
gende statuten, welke zijn vastgesteld in de
Deputatenvergadering van 22 - juni 1955.

I. HET PARTIJVERBAND
Artikel 1

Federatieve opbouw,naam en retel
1. De Anti-Revolutionaire Kiesverenigingen in Nederland

vormen en onderhouden een onderling verband door
de aansluiting bij het Centraal Comite van Anti-Revo-
lutionaire kiesverenigingen.

2. Dit onderling verband draagt de naam: Anti-Revolu-
lutionaire Kiesverenigingen.

3. De zetel doerpartij is gevestigd te 's-Gravenhage.

Artikel 2
Grondslag

De Anti-Revolutionaire Partij aanvaardt de Heilige Schrift
als kenbron der waarheid en als richtsnoer, ook voor het
staatkundig leven.



Artikel 3

Doel

1. De Anti-Revolutionaire Partij stelt zich ten doel het
pleit te voeren VOoreen christelijke staatkunde.

2. Dit doel wordt nader omschreven en uitgewerkt in haar
Beginsel- en Algemeen Staatkundig Program.

Artikel4

De middelen

De Anti-Revolutionaire Partij tracht dit doel in het bij-
zonder te bereiken door:

1. Allen, die de Souvereiniteit Gods en het Koningschap
van Jezus Christus ook voor de staatkunde erkennen,
te brengen tot eendrachtige samenwerking en leiding
te geven aan hun staatkundigehandelingen, in het bij-
zonder bij de stembus.

2. Bij iedere Kamerverkiezing een Program van Actie
VOOrde eerstvolgende parlementaire periode vast te
stellen, waarin met name de kernpunten van haar
actueel staatkundig streven worden samengevat.

3. De politieke meningsvorming, zowel intern als voor
het optreden van de partij naar buiten, te bevorderen
door bestudering van vraagstukken, die betrekking heb-
ben op de staatkunde, en de kadervorming en kader-
scholing, ook voor de jongeren, ter hand te nemen.

4. Haar staatkundige beginselen en doeleinden stelsel-
matig in woord en geschrift te verbreiden en te trachten
deze ingang te doen vinden bij het Nederlandse yolk.

5. Te bevorderen, dat in de staten-Generaal, de Pro-
vinciale staten en de Gemeenteraden aanhangers van
haar beginselen worden gekazen, die zullen trachten
deze beginselen in het publieke leven tot gelding te
brengen.

6. Mede te werken aan de versterking van de eendracht
der Protestants Christelijke politieke partijen in Neder-
land.

7. Oontact te verkrijgen en samenwerking te bevorderen
met geestverwante personen en organisaties in het
buitenland, in het bijzonder in West-Europa.



II. DE KIESVERENIGINGEN
Artikel 5

De zelfstandige kiesvereniging

1. De kiesvereniging is de plaatselijke organisatie voor
hen, die instemmen met de Anti-Revolutionaire be-
ginselen en het streven van de Anti-Revolutionaire
Partij steunen.

2. Buiten de gevallen genoemd in artikel 7, vallen de
grenzen van het werkgebied van een kiesvereniging als
regel samen met de grenzen van de burgerlijke ge-
meente, waarinzij is gevestigd. Op voorstel van de
daarbij betrokken Statencentrale, kan van deze regel
worden afgeweken met toestemming van het Centraal
Comite.

3. De Statencentrale, of de Kamercentrale in overleg met
de Statencentrale, wijst aan welke gemeenten, waar
niet een Anti-Revolutionaire kiesvereniging bestaat, be-
horen tot het werkgebied van een nabij gevestigde kies-
vereniging.

4. Wanneer het niet mogelijk is in een gemeente een
kiesvereniging op te richten kan aldaar een correspon-
dentschap in het leven worden geroepen, waarmede het
Centraal Comite en de regionale organen del' partij
contact onderhouden.

5. Op eenzelfde gebied kan slechts een kiesvereniging
werkzaam 'zijn.

6. Oprichting en splitsing van kiesverenigingen op grond
van kerkelijke gezindheid, maatschappelijke verhoudin-
gen of persoonlijke inzichten is in strijd met het
kara;kter van de Anti-Revolutionaire Partij.

7. Organisatie, taak en werkwijze van een kiesvereniging
worden geregeld in een reglement, dat geen bepalin-
gen mag bevatten strijdig met deze statuten, en dat
de goedkeuring behoeft van het Centraal Comite.

Artikel 6

De aansluiting bij bet Centraal Comite

1. De kiesvereniging treedt toe tot het verband van de
Anti-Revolutionaire Partij door zioh aan te sluiten bij
het Centraal Comite.



2. Wanneer een kiesvereniging in het verband van de
Anti-Revolutionaire Partij wenst te worden opgenomen,
zendt zij bij het daartoe strekkend verzoek haar regle-
ment ter goedkeuring in bij het Centraal Comite.

3. Aan het verzoek tot toelating wordt door het Centraal
Comite voldaan wanneer:
a. Tegen bedoeld reglement geen bezwaren bestaan;
b. De kiesvereniging zich stelt op de grondslag van het

Beginsel- en Algemeen Staatkundig Program der
Partij;

c. Zij verklaart zich te onderwerpen aan de besluiten
der Deputatenvergadering;

d. Zij zich aansluit bij de regionale organen der partij,
welke in deze statuten nader zijn omschreven;

e. Zij op zich neemt haar financHHe verplichtingen
tegenover het Centraal Comite en deze regionale
organen te zullen nakomen;

f. Zij de vereiste reglementaire 'bepalingen, betreffende
de candidaatstelling voor de gemeenteraad heeft
getroffen, dan wel een accoord van samenwerking,
als bedoeld in artikel 8 lid 2, heeft aangegaan;

g. Zij zich bereid verklaart te voldoen aan haar ver-
plichtingen met betrekking tot de propaganda en
de jongerenorganisatie.

4. Wanneer het Centraal Comite toelating weigert, staat
beroep open op de Commissie van Beroep.

5. Een kiesverenlging, aangesloten bij het verband der
Anti-Revolutionaire Partij, kan de bevoegdheden, welke
haar krachtens deze statuten of krachtens enig ander
reglement der partij zijn toegekend, alleen uitoefenen
wanneer zij aan haar financHHe verplichtingen tegen-
over het Centraal Comite over het voorafgaande boek-
jaar heeft voldaan.

6. Het Centraal Coroite heeft de bevoegdheid een kies-
vereniging terzake van overtreding van deze statuten,
of om andere daarvoor in aanmerking komende rede-
nen, uit te sluiten van het verband. Van de beslissing
van het Centraal Comite staat beroep open op de
Commissie van Beroep.

Artikel 7
De centrale of gemeentelijke kiesvereniging

1. Een kiesvereniging in een gemeente kan zich splitsen



in ~oveel dorps- of districtskiesverenigingen als zij
nuttlg en nadig oordeelt, mits daarbij met name is
voldaan aan het ·bepaalde in artikel 8, lid 2.

2. Dekiesverenigingen, gevestigd in een burgerlijke ge-
meente en aangesloten 'bij het Oentraal Comite vormen
tezamen een centrale of gemeentelijke kiesvereniging.

3. Geschillen terzake worden beslist door het Bestuur del'
Kamercentrale, van welke beslissing beroep open staat
op het Centraal Comite.

4. De darps- en districtskiesverenigingen zijn verplicht
zich zelfstandig aan te sluiten bij het Centraal Camire.

5. Organisatie, taak en wel'kwijze van een centrale of
gemeentelijke kiesvereniging worden geregeld in een
reglement, dat geen bepalingen mag bevatten strijdig
met deze statuten, en dat de goed.keuring behaeft van
het Centraal Camite.

1. Het bestuur van de kiesvereniging. respeetlevelijk het
bestuur van de centrale af gemeentelijke kiesvereni-
ging, heeft de leiding bij de voorbereiding en de Ol'ga-
nisatie van de vel'kiemng voar leden van de gemeente-
raad.

2. De wijze van candidaatstelling is geregeld in het regle-
ment del' kiesvereniging, in een afzonderlij.k reglement,
dan wel in een accoord van samenwel'king, teneinde.
daardoor het eensgezind optreden bij de raadsverkie-
zingen en de 'Vreedzame oplassing van geschillen ter-
zake te waarborgen.

3. De candidaatstelling vindt plaats in een reglementair
bijeengeroepen ledenvergadering, waarin valgens de
geldende voorschriften over de samenstelling van de
lijst wordt gestemd.

4. Aan de candida ten v,oar de gemeenteraad wardt in elk
geval de eis gesteld, dat zij;
a. Lid zijn van de kiesvereniging;
b. Instemmen met het Beginsel- en Algemeen Staat-

kundig Program del' Anti-Revolutionaire Partij;



c. Accoord gaan met het gemeenteprogram, indien de
kiesvereniging een rliodanig program heeft vastge-
steld;

d. Verklaren, dat zij, gekozen tot lid van de gemeente-
raad, in fractieverband zullen samenwerken, en zul-
len toetreden tot de Veren~ging van Antirevolutio-
naire Gemeente- en Provinciebestuurders in hun
pro'Vincie.

Artikel 9

Taak en bevoegdheden

1. Met inachtneming van de bepalingen dezer statuten is
de kiesvereniging zelfstandig in de behandeling van de
plaatselijke aangelegenheden, met name ook wat 00-
treft de inrichting van haar organisatie, de candidaat-
stelling voor de gemeenteraad en de vaststelling van
een gemeenteprogram.

2. De kiesverenigingen, aangesloten bij het Centraal
Comite, zijn bevoegd afgevaardigden te zenden naar
de Deputatenvergadering, tenzij de centrale of ge-
meentelijke kiesvereniging de afvaardiging regelt.

3. De afvaardiging naar de Deputatenvergadering ge-
schiedt na,ar de regel, dat een kiesveren~ging tot 50
leden een afgevaardigdezendt, van 50 tot 150 leden
twee afgevaardigden, van 150 tot 250 leden drie afge-
vaardigden enz. Het aantal afgevaardigden wordt be-
paald door het ledental, waarVOOrin het voorafgaande
boekjaar de jaarlijkse bijdrage aan het Centraal 00-
mite is betaald.

4. De kies'Verenigingenzijn bevoegd voorstellen en amen-
dementen tel' behandeling door het Partij Convent of
door de Deputatenvergadering in te dienen bij het
Centraal Comite. Over deze voorstellen en amende-
menten brengt de Statencentrale of de Kamercentrale,
waarbijzij zijn aangesloten, advies uit aan het Oen-
traal Comite.

5. Afschrift van het voorstel of amendement zenden zij
gelijktijdig naar de Staten centrale of Kamercentrale,
waarbij zij zijn aang,esloten.

6. De kiesverenigingen hebben, wanneer een door haar
ingediend voorstel door de Statencentrale of de Kamer-



centrale niet is overgenomen, het recht een afgevaar.
digde te zenden naar het Partij Convent, waarin het
vQorstel of amendement wordt behandeld.

Artikel 10

De propaganda

1. De kiesvereniging draagt zorg voor aIle werkzaamheden.
welke in verband staan met de regelmatige propaganda.

2. De verzorging van de regelmatige propaganda is een
onderdeel van het bestuursbeleid.

3. Het bestuur van iedere kiesvereniging belast enige
leden, waaronder tenminste een bestuurslid, met de
arbeid, aan de propaganda verbonden.

4. Deze leden vormen tezamen de Propagandaeommissie.

5. Ten behoove ,van de propaganda wordt het werkgebied
van een kiesvereniging 8115 regel in een aantal see-
ties of wijken verdeeld en wordt voor elke seetie een
sectieleider of wijkhoofd benoemd.

6. De propagandaeommissie en de seetieleiders of wijk-
hoofden vormen tezamen de propagandaclub. welke
haar werkzaamheden onder verantwoordelijkheid en
onder toezicht van het bestuur der kiesvereniging ver-
richt.

7. De taak van een Propagandacommissie of van een
propagandaelub is in het bijzonder:
a. De verspreiding van politieke geschriften;
b. De ledenwerving en het verkrijgen van abonnemen-

ten op de partijorganen;
e. Ret huisbezoek en het persoonlijk gesprek, ook door

middel van hUisbijeenkomsten.

III. DE STATENCENTRALE EN DE HULPCENTRALE

Artikel 11

Organisatie en werkwijze

1. De kiesverenigingen, gevestigd binnen de grenzen van
een statenkieskring en aangesloten bij het Centraal
Comite, vormen tezamen een Statencentrale.



2. Is het aantal kiesverenigingen in een statenkieskring
minder dan vijf, dan kunnen deze kiesverenigingen
op haar verzoek door het Provinciaal Comite, met
goedkeuring van het CentraaI Comite, bij een andere
Statencentrale worden ingedeeld, mits deze daarmede
instemt.

3. Een vergadering van de Statencentrale bestaat ult af-
gevaardigden van de bij haar aangesloten kiesvereni-
gingen.

4. Vallen de grenzen van een statenkieskring samen met
die van een burgerIijke gemeente dan treedt het be-
stuur van de gemeentelijke- of centrale kiesvereniging
tevens op als het 'bestuur van de Statencentrale.

5. Een staten centrale kan, wanneer dit in verband met
de uitgestrektheid van, dan wel tengevolge van ver-
keersmoeilijkheden in haar werkgebied nodig en nuttig
won:lt geacht, een of meer hUlpcentrales oprichten.

6. Organisatie, ta3!k en werkwiJze van een Statencen-
trale worden geregeld in een reglement, dat geen be-
palingen mag bevatten strijdig met deze statuten, en
dat de goedkeuring behoeft van het Pro,vinciaal Co-
mite en van het Centraal Comite.

Artikel 12
Taak en bevoegdheden

1. De Statencentrale heeft in het bij;zonder tot taak, onder
leiding van het Provinciaal Comite werkzaam te zijn
ten behoeve van de verkiezing van de leden der Pro-
vinciale Staten.

2. Zij zorgt in het algemeen Voor de ol'ganisatorische be-
langen van de Anti-Revolutionaire Partij in haar werk-
gebied, en speciaal in die gemeenten, waar geen Anti-
Revolutionair,e kiesvereniging is gevestigd. onvermin-
derd het bepaalde in artikel 5, lid 4.

3. Het bestuur draagt er zorg voor, dat alle kiesvereni-
gingen in het werkgebied der Statencentrale tenminste
eenmaal per jaar door een van zijn leden worden 00-
zo,~ht,teneinde de goede gang van zaken te bevorderen
en de organisato:'ische band te versterken.

4. Het bestuur zendt in de maand januari een verslag
van zijn werkzaamhed·en, a,smede een financieel ver-



slag aan het bestuur van de Kamercentrale en aan het
Centraal Comite.

5. De Statencentrale is bevoegd voorstellen en amende-
menten ter behandeling door het Partij Convent of de
Deputatenvergadering in te dienen bij het Centraal
Comik

6. Zij is verplicht een voorstel of een amendement, dat
een kiesvereniging heeft ingediend bij het Centraal
Comite, binnen een zodanige termijn van een advies
te voo~zien, dat het tijdig in behandeling genomen kan
worden.

Artikel 13
De afvaardiging naar het Partij Convent

1. Iedere Statencentrale kiest een lid van het Partij Con-
vent.

2. Voor iedere volle 1000 leden, die de bij haar aange-
sloten kiesverentg'ingen gezamenlijk tellen, kiest een
statencentrale een lid van het Partij Convent meer.

3. Een Statencentrale wijst evenveel plaatsvervangers aan
als zij leden kiest.

4. Deze leden van het Partij Convent worden gekozen
voor een peri ode van ten hoogste vier jaren. Zij treden
af naar een door het bestuur der Statencentrale op-
gesteld rooster.

5. Deze verkiezing geschiedt op de wijze, nader in het
reglement der Statencentrale te bepalen, hetzij in een
vergadering van de Statencentrale, hetzij in de ver-
gaderingen der aangesloten kiesverenigingen uit twee-
tallen door de vergadering van de Statencentrale ge-
steld.

IV. DE KAMERCENTRALE EN DE PROVINCIALE
ORGANISATIE

Artikel 14
De Kamercentrale

1. De kiesverenigingen, gevestigd binnen de grenzen van
een Kamerkieskring en aangesloten bij het Centraal
Comite, vormen tezamen een Kamercentrale.



2. Een vergadering van de Kamercentrale bestaat uit af-
gevaardigden van de bij haar aangesloten kiesvereni-
gingen.

3. De Statencentrales, gevestigd binnen het werkgebied
van een Kamercentrale, zijn in het bestuur van de
Kamercentrale vertegenwoordigd.

4. Vallen de grel1zen van een Kamerkieskring samen met
die van een burgerlijke gemeente, dan treedt het be-
stuur van de centrale of gemeentelijke kiesvereniging
tevens op als bestuur van de Kamercentrale.

5. De Kamercentrale verkiest een lid van het Centraal
Comite en zijn plaatsvervanger en twee leden van
het Partij Convent en hun plaatsvervangers.
De Kamercentrale, welke niet in Statencentrales is ver-
deeld, verkiest, onverminderd het bepaalde in artikel
13, de leden 1 en 2, vijf leden van het Partij Convent
en hun plaatsvervangers.

6. De Kamercentrale verkiest een lid van de Raad van
Beheer van de Doctor Abraham Kuyperstichting en
zijn plaatsvervanger.
Voor deze verkiezingen is artikel 13 lid 5 van O'vereen-
komstige toepassing.

7. De Kamercentrale heeft tot taak onder leiding van het
Centraal Comi:te in het bijzonder werkzaam te zijn
ten behoeve van de verkiezingen voor de Tweede Kamer
del' Staten-GeneraaL

8. Het bestuur van de Kamercentrale behartigt de orga-
nisatorische belangen del' Anti-Revolutionaire Partij
in zijn werkgebied. Het is belast met het voeren van de
algemene propaganda en met het toezicht op de Staten-
centrales in zijn eigen kieskring,

9. De Kamercentrale is bevoegd voorstellen en amende-
menten tel' behandeling door het Partij Convent of de
Deputatenvergadering in te dienen bij het Centraal
Comite.

10. Wat betreft voorstellen en amendementen, ingediend
door een kiesvereniging, is het bepaalde in artikel 12
lid 6 van toepassing.



traal Cornite een verslag vanzijn werkzaamheden, als-
mede een financieel verslag.

12.0rganisatie, taak en werkwijze van de Kamercentrale
worden geregeld in een reglement, dat geen bepalingen
mag bevatten strijdig met deze statuten, en dat de
goedkeuring behoeft van het Centraal Comite.

De Provinciale Organisatie

1. De kiesverenigingen, gevestigd in een provincie en
aang'esloten bij het Centraal Comite, vormen tezamen
een Provinciale Organisatie onder leiding van een
Provinciaal Comite.

2. In de provincies, welke in haar geheel een Kamerkies-
kring vormen, treedt het Provinciaal Comite tevens
op als het bestuur van de Kamercentrale en oefent
de Provinciale Organisatie tevens de rechten en be-
voegdheden uit van een Kamercentrale.

3. Bet Provinciaal Comite heeft de leiding bij de voor-
bereiding en de organisatie van de verkiezing voar de
leden der Provinciale Staten.

4. De wijze van candidaatstelling voor de Provinciale
Staten wordt g·eregeld in het reglement van de Pro-
vinciale Organisatie of in een afzonderlijk reglement.

5. Aan de candida ten voor de Provinciale Staten wordt
in elk geval de eis gesteld, dat zij:
a. Lid zijn van een Anti-Revoluticnaire Kiesvereni-

ging;
b. Instemmen met het Beginsel- en Algemeen Staat-

kundig Program der Anti-Revolutionaire Partij;
c. Accoord gaan met het provincieprogram, indien de

Provinciale Organisatie een zodanig program heeft
aanvaard;

d. Verklaren dat zij, gekozen tot lid van de Provin-
ciale Staten, in fractieverband zuHen samenwerken
en .zullen toetreden tot de Vereniging van Anti-Re-
volutionaire Gemeente- en Provinciebestuurders in
hun provincie.

6. Bet Provinciaal Comite zendt in de maand februari
aan het Centraal Comite een verslag van zijn werk-
zaamheden, alsmede een financieel verslag.



7. Organisatie, taak en werkwijze van de Provinciale
Organisatie worden geregeld in een reglement, dat
geen bepalingen mag bevatten strijdig met deze statu-
ten, en dat de goedkeuring behoeft van het Centraal
Comite.

V. BET CENTRAAL COMITE

Artikel 16

1. Het Centraal Comite bestaat uit:
A. Stemhebbende leden:
1. Ten minste tien leden, te kiezen door de Depu-

tatenvergadering.
2. Ten hoogste drie leden, te kiezen door het Partij

Convent;
3. De leden, te kiezen door de Kamementrales;
B. Adviserende leden:
1. De voorzitters van de Anti-Revolutionaire Eerste

en Tweede Kamerfracties;
2. Twee leden, te kiezen door het bestuur van de

Jongerenorganisa tie;
3. De secretaris.

2. De stemhebbende leden van het Centraal Comite tre-
den af bij elke verkiezing voor de Tweede Kamer der
Staten-Generaal en zijn terstond als zodanig her-
kiesbaar.

3. Het Centraal Comite treedt in zijn nieuwe samen-
stelling op met ingang van de dag del' stemming.

Artikel 17
Verkiezing der leden

1. Voar de leden, te kiezen door de Deputatenvergadering
en het Partij Convent, worden door het Centraal Comite
evenveel tweetallen aangeboden.

2. Het pr8lesidium van het Centraal Comite, de voorzitter
van de Organisatiecommissie en de voorzitter van het
College van Advies worden door de Deputatenvergade-
ring in functie gekozen.

3. In de vergadering van het Partij Convent heeft ieder
lid de bevoegdheid te verzoeken aan een tweetal de



naam van een door hem gewenste candida at toe te
voegen, aan welk verzoek wordt voldaan, wanneer
het door 50 der aanwezige leden wordt gesteund.

4. Het lidmaatschap van het Centraal Comite is onver-
enigbaar met het ambt van Minister of Staatssecre-
tarts.

5. Van de stemhebbende leden, door de Deputatenver-
gadertng en het Partij Convent gekozen, mogen ten
hoogste vier leden tevens lid zijn van de Staten-Gene-
raal. Geen van de leden, die door de Kamercentrales
worden aangewezen, kan tevens lid van de Staten-
Generaal zijn.

6. Wanneer meer dan vier leden van de Staten-Generaal
tot lid van het Centraal Comite worden gekozen, kun-
nen zij, die de minste aantallen stemmen op zich ver-
enigden, geen zitting nemen in dit Comite. Wordt dit
aantal van vier overschreden doordat een der zittende
leden van het Centraal Comite tot lid van de Staten-
Generaal wordt benoemd, dan treedt hij af als lid
van het Centraal Comite.

7. Bij het ontstaan van een tussentijdse vacature van een
der stemhebbende leden, dat niet door een Kamer-
centraLe is gekozen, verkiest het Partij Convent een
nieuw lid.

8. De secretaris wordt door het Centraal Comite be-
noemd.

Artikel 18

Taak en bevoegdheden

1. Bij het Centraal Comite berust de algemene leiding
van de Anti-Revolutionaire Partij.

2. Het Centraal Comite bereidt de voorstellen ter be-
handeling op het Partij Convent en op de Deputaten-
vergadering voor, en draagt zorg voor de uitvoering der
genomen besluiten en voor de handhaving van statuten
en reglementen.

3. Het doet de benoemingen en neemt de beslissingen,
waartoe het ingevolge deze statu ten ·en de krachtens
deze statuten vastgestelde reglementenbevoegd is, be-



slist in spoedeisende aangelegenheden en in alle ge-
vallen, waarin door deze statuten niet is voorzien.

4. Het belegt partijconferenties tel' behandeling van ac-
tuele vraagstukken en kan daarbij deskundigen als gast
uitnodigen.

5. Het is verantwoordelijk voor de voorbereiding en de
organisatie van de verkiezingen voor de Tweede Ka-
mer del' Staten-Generaal.

6. Het is tevens verantwoordelijk voor de uitgave van
partijorganen. Het benoemt de leden van de redacties
dezer organen.

7. Door middel van de Anti-Revolutionail'e Partijstiohting,
in het leven geroepen bij riotariele acte van 14 maart
1949, welke wordt geregeerd door statuten, door de
Deputatenvergadering van 11 mei 1948 goedgekeurd,
verricht het Centraal Comite rechtshandelingen en
beheert het de geldmiddelen en eigendommen del' Anti-
Revolutionaire Partij.

8. Het Centraal Comite benoemt drie leden van de Raad
van Beheer van de Doctor Abraham Kuypel'stichting.

1. Het Centraal Comite vergadert als regel eenmaal per
maand.

2. AIle besluiten van het Centl'aal Comite worden met
volstrekte meerderheid del' uitgebrachte stemmen ge-
nomen. Blanco stemmen gelden als van onwaarde.

3. Bij staking van stemmen over een vool'stel wordt dit
in een volgende vergadering wederom in stemming
gebraoht. Staken de stemmen in dat ,geval opnieuw,
dan wordt het voorstel geacht tezijn vel'worpen.

4. Over pel'sonen wordt schriftelijk gestemd. Indien bij
een stemming de volstl'ekte meerderheid niet is ver-
kregen, wordt herstemd tussen de twee personen. die
bij de eerste stemming de meeste stemmen hebben ver-
kregen, en is hij gekozen op wie bij deze herstemming
de meeste stemmen zijn uitgebracht.



5. Komen door het verkrijgen van een gelijk aantal stem-
men meer dan twee personen voor herstemming in
aanmerking, dan beslist de leeftijd en komt de oufulte
in jaren daarvoor in aanmerking.

6. Indien bij een verkiezing over personen de stemmen
staken, beslist de leeftijd en is de oudste in jaren 'ge-
kozen.

Artikel 20
Het Moderamen

1. Het Moderamen wordt ·gevormd door:
a. Het praesidium, bestaande uit de voorzitter en ten

hoogste twee ondervoorzitters;
b. De penningmeester en ten hoogste drie leden, te

kiezen door en uit het Gentraal Comite;
c. De voorzitter van de Organisatiecommissie en de

voorzitter van het College van Advies;
d. De secretaris, met adviserende stem.

2. Aan de voorzitter van het Centraal Comite, de voor-
zittel' van de Organisatiecommissie en de voorzitter
van het College van Advies kan door het Centraal
Comite jaarlij'ks een financiiHe vergoeding voor hun
werkzaamheden worden toegekend.

3. Het Gentraal Comite kan het Moderamen machtigen
bepaalde werkzaamheden te verrichten. In spoedeisen-
de gevallen treedt het Moderamen voor het Centraal
Comite op.

4. Het Moderamen vergadert als regel eenmaal per
maand. Voor het nemen van besluiten is artikel 19
van overeen'komstige toepassing.

Artikel 21
Met Partijseeretariaat

1. Het Centraal Comite en zijn Moderamen worden in
hun werkzaam.heden 'bijgestaan door het partijsecre-
tariaat.

2. Het partijsecretariaat staat onder leiillng van de
secretaris.

3. De secretaris wordt op voordraeht van het Moderamen
door het Centraal Comite henoemd en ontslagen. Hij
wordt vOOrzijn arbeid gehonoreerd.



4. Het Centraal Comite stelt de instructie vast, waarin
de verplichtingenen debevoegdheden van de secre-
taris nader zijn omschreven.

5. Salaris en rechtspositie van de secretaris en van het
overige personeel, werkzaam op het bureau del' partij,
worden door het Centraal Comite geregeld en vast,-
gesteld.

VI. DE KADERVORMING EN DE PROPAGANDA

Artikel22

De Organisatiecommissie

1. De Organisatiecommissie is onder verantwoordelijkheid
van en in overleg met het Centraal Comite belast
met de behandeling van alle organisatorische aange-
legenheden, de leiding van de propa,ganda en de kader-
vorming. Zij activeert het werk van de Propaganda
Commissies, van de Jongerenorganisatie en van de
overige organisaties binnen ,het partijverband op het
haar toegewezen terrein werkzaam.

2. De Organisatiecommissie bestaat uit tenminste vijf
leden.

3. De voorzitter womt uit een door het Centraal Comite
opgesteld tweetal door de Deputatenvergadering in
functie gekozen.

4. De overige leden worden op voordracht van het Cen-
traal Comite door het Partij Convent benoemd. Zij
worden 'benoemd v,oar een periode van vier jaar en
treden af volgens een door het Centraal Gomite vast-
gesteld rooster. Zij kunnen terstond worden herbe-
noemd.

5. Hetsecretariaat van de Organisatiecommissie en van
het Algemeen Organisatiecomite wordt opgedragen aan
het partijsecretariaat.

Artikel23

Bet Algemeen Organisatiecomite

1. Het Algemeen Organisatiecomite bestaat uit:
a. De leden van de Organisatiecommissie;



b. De leden aangewezen door de besturen der Kamer-
centrales;

c. Twee leden aangewezen door het bestuur van de
Jongerenorganisatie.

2. De besturen der Kamercentrales benoemen daartoe
ieder twee van hun leden, bij voorkeur de secretaris
en de penningmeester.

3. De Organisatiecommissie treedt op als dagelijks be-
stuur van het Algemeen Organisatiecomite.

4. Het Algemeen Organisatiecomite vergadert ten..rninste
eenmaal per jaar. Het heeft tot taak omtrent de VOO1"-
stellen, welke door de Organisatiecommissie zijn voor-
bereid, advies uit te brengen aan het Centraal Comite
alvorens dit tot behandeling daarvan overgaat.

5. Het brengt jaarlijks, in de maand januari, verslag van
zijn werkzaamheden uit, ter behandeling door het
Partij Convent.

Het College van Advies

1. Het College van Advies heeft tot taak gedocumenteerde
rapporten uit te brengen over vraa.gstukken, die be-
trekking hebben op de staatkunde, hetzij eiogener be-
weging, hetzij op verzoek van het Centraal Comite of
van een Kamerfractie.

2. De leden van het College van Advies worden op voor-
dracht van de Centrale Commissie door het Centraal
Comite benoemd voor een periode van zes jaar. Zij
treden af volgens een door de Centrale Commissie
vastgesteld rooster en 'kunnen terstond worden her-
benoemd.

3. De samenstelling van een rapport wordt opgedragen
aan een commissie.

4. De leden van daz.e commissie worden benoemd door
de Centrale Commissie, die tevens de voorzitter en de
secretaris in functie aanwijst.



5. Tot leden van een commissie kunnen ook deskundigen
worden benoemd, die geen zitting hebben in het col-
lege.

6. Door bet college aanvaarde rapporten worden aan het
Centraal Comite toegezonden. Wanneer het Centraal
Comite niet binnen zes weken na de toezending be-
richt overwegende bezwaren te hebben, kan ,het rap-
port worden gepubliceerd.

7. Het secretariaat van het College van Advies wordt
opgedragen aan de Doctor Abraham Kuyperstichting.

8. Het College van Advies brengt jaarlijks, in de maand
januari, verslag van zijn werkzaamheden uit ter be-
handeling door het Partij Convent.

9. Taak, organisatie en werkwijze van het Gollege van
Advies en van de Centrale Commissie worden geregeld
in een reglement, dat geen bepalingen mag hevatten
strijdig met deze statuten, en dat wordt vastgesteld
en gewijzigd door bet Partij Convent.

1. De Centrale Commissie treedt op als dagelijks bestuur
van het College van Advies en bestaat uit vijf leden.

2. De voorzitter wordt uit een door bet Centraal Comite
opgesteld tweetal door de Deputatenvergadering in
functie gekozen.

3. De ovenge leden worden door bet College van Advies
uit zijn midden gekozen, telkens voor een periode van
vier jaar. Zij zijn slecbts eenmaal berkiesbaar.

4. De Centrale Commissie maakt deel uit van bet dage-
lijks bestuur van de Raad van Beheer der Doctor
Abraham Kuypersticbting.

5. De Centrale Commissie is onder verantwoordelijkheid
van en in overleg met bet Centraal Camire voorts
belast met aIle aangelegenheden, betreffenue de staat-
kundige meningsvorming en de voorbereidende studie
daartoe.



Artikel 26

De Doctor Abraham Kuyperstichting

1. De Doctor Abraham Kuyperstichting heeit tot taak
aile arbeid te verrichten, welke strekken kan tot ver-
wezenlijking van het doel, omschreven in artikel 2 van
haar statuten.

2. Zij verricht deze taak in samenwerking' met het Cen-
traal Camite, en ontvangt voor de vervulling daarvan,
zo nodig en mogelijk, financiele bijdragen van de partij.

3. De Doctor Abraham Kuyperstichting brengt jaarlijks
in de maand januari verslag van haar werkzaamheden
uit tel' behandeling door het Partij Convent.

4. Organisatie, taak en werkwijze van de Doctor Abra-
ham Kuyperstichting worden geregeld in haar statuten
en in haar huishoudelijk reglement. Deze statuten wor-
den vastgestelden gewijzigd door de Deputatenver-
gadering. Het hUishoudelijk reglement wordt vastgesteld
en gewijzigd door de Raard van Beheer onder goed-
keuring van het Centraal Comite.

VIII. DE FINANCIEN

Artikel 27

1. De geldmiddelen van de Anti-Revolutionaire Partij-
stichting bestaan uit:
a. De jaarlijkse bijdragen der bij het Centraal Comite

aangesloten kiesverenigingen;
b. De jaarlijkse bijdragen van begunstigers;
c. Renten van belegde gelden;
d. Schenkingen, erfstellingen en legaten;
e. Andere inkomsten.

2. Het boekjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.

3. De Financiele Commissie bestaat uit drie leden. Haar
leden worden op voordracht van het Centraal Comite
door het Partij Convent benoemd. Teder jaar treedt
een lid volgens rooster ai, dat niet terstond kan wor-
den herbenoemd.

4. De Financiele Commissie heeft tot taak:



a. Jaarlijks de balans en de rekening en verantwoor-
ding te onderzoeken, =wel betreffende de finan-
cH~nvan de Anti-Revolutionaire Partijstichting als
die van de Doctor Abraham Kuyperstichting en
daarvan verslag uit te brengen aan ,het Partij Con-
vent.

b. Aan het Centraal Comite advies uit te brengen
over belangrijke financHHe aangelegenheden.

5. De regelmatige controle op de wijze, waarop de finan-
cHile administratie wordt gevoerd, wordt opgedragen
aan een accountant.

6. Balansen, resultatenrekeningen en begrotingen worden
in de najaarsvergadering van het Partij Convent vast-
gesteld.

1. De bijdragen der kiesverenigingen aan het Centraal
Comite worden bepaald naar haar gemiddelde aantal
leden over het vorige boekjaar.

2. Het bedrag, dat door de kiesverenigingen per lid per
jaar moet worden voldaan, wordtop voorstel van het
Partij Convent door de Deputatenvergadering vast-
gesteld. *)

3. De bijdrage is verschuldigd voor elk lid, man of vrouw,
dat bevoegd is in volle rechten aan de arbeid van de
kiesvereniging deel te nemen, ongeacht de grootte
van het bedl'ag, dat dit lid jaarlijks aan contributie
betaalt, met dien verstande, dat voor gehuwde vrouwen,
echtgenoten van leden del' kiesverenigingen, een min-
dere bijdrage verschuldigd is.

4. AIleen onder zeer bijzondere omstandigheden kan het
Centraal Comite op een daartoe strekkend, met redenen
omkleed verzoek, in uitstel, vermindering of kwijtschel-
ding van de verschuldigde bijdrage bewilligen.

*) De Deputatenvergadering van 22 juni 1955 heeft de
jaarlijkse bijdrage, mj.v. 1 januari 1956, vastgesteld op
f 2,50 per lid en voor de gehuwde vrouw op f 1,- per lid.



IX. BET PARTIJ CONVENT

Artikel 29

1. Het Partij Convent bestaat uit:
A. Stemhebbende leden:
1. De stemhebbende leden van het Centraal Comite;
2. De leden aangewezen door de Kamercentrales;
3. De leden, aangewezen door de Statencentrales;
4. De leden van de Organisatiecommissie;
5. De leden van het dagelijks bestuur van de Doctor

Abraham Kuyperstichting;
6. De leden van het dagelijksbestuur van het Verband

van verenigingen van Anti-Revolutionaire Gemeen-
te- en Provinciebestuurders;

7. De leden van het dagelijks bestuur del' Jongeren-
organisatie.

B. Adviserende leden:
1. De Anti-Revolutionaire leden van de Staten-Gene-

raal;
2. De secretaris van het Centraal Comite en de direc-

teur van de Doctor Abraham Kuyperstichting;
3. De leden van de redacties del' officiele partijor-

ganen;
4. De leden van de Financiele Commissie;
5. Leden van geestverwante organisaties op cultureel

en sociaal-economisch terrein werkzaam, tot een
aantal van ten hoogste 25, uit te llodigen door het
Centraal Comite;

6. De afgevaardigden del' kiesverenigingen ingevolge
artikel 9 lid 6.

2. Dezelfde persoon kan niet meer dan een stem uit-
brengen.

3. De vergaderingen van het Partij Convent zijn open-
baal', tenzij en voar zover het Partij Convent zeIt
andel's besluit.

Artikel 30

Taaken bevoegdheden
1. Het Partij Convent behandelt de jaarverslagen van

het Centraal Comite, van de Kamercentrales en van
de verschillende organisaties binnen het partijverband



werkzaam, voor zover deze betrekking hebben op het
organisatorische, administratieve en financiiHe beleid.
Een exemplaar van de jaarverslagen wordt aan de
kiesverenigingen toegezonden.

2. Het stelt vast de door het Algemeen Organisatiecomite
ingediende plannen voor de algemene propaganda, VOOI
de kadervorming en voer de organisatie van de ver-
kiezingsactie voer de Tweede Kamer del' Staten-Gene-
raal, welke door het Centraal Comite worden inge-
diend.

3. Het beslist over alle voorstellen van organisatorische
en financieJe aard, welke door de Kamer- en Staten-
centrales of door de kiesverenigingen bij het Centraal
Comite zijn ingediend, en beslist voorlopig over alle
voorstellen, welke door de Deputatenvergadering moe-
ten worden behandeld.

4. Deze voorstellen moeten tenminste dri'e maanden, voar
de vergadering van het Partij Convent plaats vindt,
bij het Centraal Comite zijn ingediend en zullen voor
zoveel nodig door dit Oomite, de Organisatiecommissie
gehaord, van een advies worden voamaen.

5. Het Partij Convent verleent, na goedkeuring van de
balans en de resultatenrekening van de Anti-Revo-
lutionaire Partijstichting en van de Doctor Abraham
Kuyperstichting, decha.l'ge aan het Centraal Comite
en aan de Raad van Beheer. Leden van het Centraal
Comite en van de Raad van Behe·er blijven daarbij
buiten stemm}ng. Het behandelt tevens de begrotingen
van beide stichtingen.

6. Het bespreekt het poJitiek beleid van de Anti-Revo-
lutionaire Kamerfracties, tot welk doel de voorzitter
van de Tweede Kamerfractie uitgenodigd wordt tel'
vergadering een overzicht te geven van de verrichte
werkzaamheden in het afgelopen jaar.

7. Het is bevoegd tot het aannemen van resaluties en het
doen van uitspraken ook over vraagstukken van poli-
tiek beleid, mits deze niet te kart doen aan de eigen
verantwoardelijkheid van de Kamerfracties. Een reso-
lutie of uitspraak moet schriftelijk worden ingediend.

8. Het Partij Convent stelt vast en wijzigt met inacht-
neming van de bepalingen dezer statu ten:



a. Het reglement voor de candidaatstelling van leden
van de Tweede Kamer del' Staten-Generaal.

b. Het reglement van de Commissie van Beroep.
c. Het reglement van het College van Advies.

9. Het is bevoegd ten hoogste drie leden van het Centraal
Oomite lie kiezen uit tweetallen door het Centraal 00-
mite aangeboden. Lid 3 van artikel 7 is daarbij van
overeenkomstige toepassing. Het verkiest de leden van
de Financiele Commissie.

10. Het verricht voorts de andere werkzaamheden, welke
door of krachtens deze statuten aan het Partij Convent
zijn opgedragen.

Werkwijze

1. Het Partij Convent komt tenminste tweemaal per jaar
bijeen. De najaarsvergadering wordt in de maand sep-
tember gehouden. De voorjaarsvergadering wordt ge-
houden in de maand maart of april en is tevens de
jaarvergadering.

2. In" het jaar waarin verkiezingen voor de Tweede
Kamer del' Staten-Generaal plaats vinden, komt het
Partij Convent tevens bijeen in de maand januari tel'
voorlopige vaststellin·g van het Program van Actie. Bij
tussentijdse verkiezingen wordt het Partij Oonvent
daartoe bijeengeroepen op een door het Centraal Co-
mite te bepalen datum.

3. De plaats van vergadering wordt op voorstel van het
Centraal Oomite telkens door het Partij Convent be-

< paald.

4. In de voorjaarsvergadering worden behandeld de jaar-
verslagen van de partij en van iedere organisatie, bin-
nen het partijverband werkzaam, en wordt meer in
het bijzonder het politiekbeleid besproken, terwijl
sprekers kunnen worden uitgenodigd tel' behandeling
van bepaaldeonderwerpen.

5. In de najaarsvergadering worden de financiiHe ver-
slagen en de rbegrotingen behandeld en de plannen voor
de komende wintercampagne vastgesteld.

6. Stemming en over personen geschieden uitsluitend
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schriftelijk. Besluiten worden met volstrekte meerder-
heid van stemmen genomen. Artikel 19, de leden 2 tot
en met 6 zijn van toepassing.

7. In de vergadering van het Partij Convent zijn de leden,
a.angewezen door een Statencentrale of Kamercentrale,
door wier 'bestuur een voorstel of een amendement op
een voorstel is ingediend, bevoegd, gehoord de discussie,
dit voorstel of dit amendement te wijzigen dan wel in
te trekken.

X. DE DEPUTATENVERGADERING
Artikel 32

1. Deputatenvergaderingen kunnen te allen tijde door het
Centraal Comite worden bijeengeroepen. Het Centraal
Comite is daartoe verplicht wanneer een verkiezing van
de Tweede Kamer der Staten-Generaal aanstaande is
of wanneer het Partij Convent daartoe besluit.

2. De Deputatenvergaderingen zijn openbaar tenzij en
voar 2Javerde Deputatenvergadering zelf anders besluit.

3. Toegang tot de Deputatenvergadering, met het recht
aan de stemming deel te nemen, hebben:
a. De afgevaardigden der ki,esverenigingen;
b. De stemhebbende leden van het Partij Convent.

4. Toegang tot de Deputatenvergadering met adviserende
bevoegd.heid hebben:
a. De adviserende leden van het Partij Convent;
b. De Anti-Revolutionaire leden van de Provinciale

Staten;
c. Gasten, welke door het Centraal Comite worden

uitgenodigd.

5. Stemming-en over person en g,eschieden uitsluitend
schriftelijk. Besluiten worden met volstrekte meerder-
heid van stemmen genomen. Artikel 19, de leden 2 tot
en met 6, zijn oak overigens van toepassing.

6. Een meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen
is ver,eist voar besluiten tot vaststelling en wijziging
van het Beginsel- en Algemeen Staatkundig Program
en voar de besluiten, welke worden genaemd in artikel
33 lid 6.



7. Dezelfde persoon kan niet meer dan een stem uit-
brengen.

8. Een voorstel, dat ingevolge artikel 33 door de Deputa-
tenvergadering moot worden behandeld, wordt tijdig
voor~ien van een toelichting, aan de bij het Centraal
Gomite aangesloten kiesverenigingen toegezonden.

9. De kiesverenigingen, de Statencentrales en de Kamer-
centrales zijn bevoegd amendementen op een voorstel
in te dienen. Dez·e amendementen worden behandeld
door het Partij convent en daarna, indien nodig, aan
de Deputatenvel'gadering tel' beslissing voorgelegd.

Artike133

Taak en bevoegdheden
1. De Anti-Revolutionaire Partij treedt met beslissend

g2zag op in haar Deputatenvergadering.

2. De Deputatenvergadering stelt vast en wijzigt met in- .
achtneming van de bepalingen dezel' statuten:
a. Bet Beginsel- en Algemeen Staatkundig Program;
b. Bet Program van Actie;
e. De Statuten del' Anti-Revolutionaire Partij;
d. De Statuten van de Doctor Abraham Kuypel'stich-

ting.

3. Zij stelt vast de candidatenlijsten voor verkiezing van
de leden van de Tweede Kamer del' Staten-Generaal.

4. Zij bepaalt op vool'stel van het Partij Convent de jaar-
lijkse fina.nciiHe bijdragen del' kiesverenigingen.

5. Zij verkiest:
a. Tenminste tien leden van ,het Gentraal Gomite;
b. De leden van de Commissie van Beroop;
c. De vool'zitter en de penningmeester van de Doctor

Abraham Kuyperstichting.
6. Zij alleen ka.n besluiten tot een algemeen aceool'd van

federatieve samenwerking met andere staatkundige
partijen voor de verkiezingen van de Tweede Kamer
del' Staten-Generaal, tot fusie met andere staatkundige
partijen en tot ontbinding van de Anti-Revolutionaire
Partij,

7. Zij verrieht voorts de andere werkzaamheden, welke
haar door of krachtens deze statuten zijn opgedragen.



XI. DE KAMERFRACTIES

Artike134

De candidaatstelling voor de Tweede Kamer

1. Het Centraal Comite heeft de leiding bij de voorbe-
reiding van en de actie vaal' de verkiezing van de
leden van de Tweede Kamer del.' Staten-Generaal.

2. De wijze van candidaatstelling wordtgeregeld in een
reglement, dat door het Partij Oonvent wordt vast-
gesteld en door dit Convent kan worden gewijzigd.
Dit reglement mag geen bepalingen bevatten strijdig
met deze statuten.

De candidaten

1. Candidaat voar de Eerste en Tweede Kamer del.' Sta-
ten-Generaal kunnen worden gesteld, zij die valdoen
aan de eisen del' wet, lidzijn vaneen Anti-Revolu-
tionaire kiesvereniging en bereid zijn schriftelijk te
verklaren, datzij instemmen met het Beginsel- en
Algemeen Staatkundig Program del.' Anti-Revalutio-
naire Partij en haar Program van Actie, en dat zij,
benoemd tot lid van de Kamer, in fractieverband zul-
len samenwerken.

2. Bezwaren tegen het Beginsel- en Algemeen Staatkun-
dig Program en tegen het Pmgram van Actie moeten
door hen, aan wie een candidatuur wordt aangeboden,
worden medegedeeld aan het Moderamen van het Cen-
traal Comite. Het Moderamen van het Gentraal Comite
beslist over de vrailig of deze bezwaren al dan niet
kunnen worden toegelaten.

Artikel 36

Verhouding Kamerfractie en Partij

1. De Anti-Revolutianaire leden van de Eerste en Tweede
Kamer del' Staten-Generaal :z;ijngehouden ,hun parle-
mentaire werkzaamheden, met volledig behoud van
de eigen verantwoordelijkheid, te verrichten op de
grondslag van het Beginsel- en Algemeen Staatkundig
Program del' Partij, terwijl door henzo enel'giek moge-



lijk de verwezenlijking van bet Program van Actie zal
worden nagestreefd.

2. De Anti-Revolutionaire leden van de Eerste en Tweede
Kamer der Staten-Generaal zullen bet als deel van
bun taak bescbouwen regelmatig contact te onder-
bouden met bet partijverband, met name door voor-
licbting te geven aan de Kamercentrales en de Staten-
centrales, welke aan elk van ben speciaal door de
fractie worden toegewezen.

XII. VROUWENCLUBS

Artikel 37

1. Onder verantwoordelijkbeid van de besturen der kies-
verenigingen kunnen Anti-Revolutionaire vrouwenclubs
worden opgericbt.

2. De plaatselijke vrouwenclubs hebben ten doel te be-
vorderen, dat Anti-Revolutionaire vrouwen deelnemen
aan bet werk der kiesverenigingen.

3. De kiesverenigingen zullen de arbeid van deze vrouwen-
clubs, zo nodig ook financieel, steunen.

4. Het reglement van een vrouwenclub beboeft de goed-
keuring van bet bestuur der kiesvereniging. Het mag
geen bepalingen bevatten strijdig met deze statuten.

XIII. DE JEUGDORGANISATIE

Artikel 38

De J ongerenstudieclubs

1. De besturen der kiesverenigingen zijn verplicbt, binnen
de grenzen van bun werkgebied, te streven naar de
opricbting van een of meer Anti-Revolutionaire Jonge-
ren Studieclubs.

2. De kiesverenigingen 0I111ende arbeid van de Jongeren
Studieclubsbevorderen en, indien nodig, die arbeid
ook financieel steunen.

3. Wanneer de Jongerenorganisatie regionale of provin-
ciale verbanden opricht, zijn de Provinciale Comite's



en de besturen der betrokken Staten- en Kamercentra-
les verplicht de arbeid van deze verbanden te bevor-
deren, indien nodig, 'die arbeid ook financieel te steu-
nen, terwijl zij bevoeg-dzijn een of meer gedelegeerden
in de besturen van deze verbanden te benoemen.

4. De statuten vande Nationale Organisatie der Anti-
Revolutionaire Jongeren Studieclubs en de 'Voorstellen
tot wijziging daarvan behoeven de goedkeuring van
het Partij Oonvent. Zij mogen geen bepalingen bevat-
ten strijdig met deze statuten.

5. Het Qentraal Comite benoemt twee ,gedelegeerden in
het bestuur van de Nationale Organisatie.

6. Het secretariaat van de Nationale Organisatie kan ge-
vestigd zijn op het partijbureau. De salariering van
het person eel, de huisvesting in het gebouw en het
gebruik van de kantoorinventaris komen in dat geval
voor rekening van de Anti-Revolutionaire Partij-stich-
ting. Het Partij Convent kan bovendien jaarlijks een
subsidie verlenen.

7. Het bestuur van de Nationale Organisatie zendt aan
het Centraal Comite in de maand januari een verslag
van zijn werkzaamheden, alsmede een financieel ver-
slag ter behandeling door het Partij Convent.

8. Het bestuur van de Nationale Organisatie is ·bevoegd
te benoemen twee adviserende leden van het Qentraal
Comite en twee leden van het Algemeen Organisatie-
comite. De leden van hetdagelijks bestuur der Natio-
nale Organisatie zijn stemhebbend lid van het Partij
Convent.

XIV. BEROEP BIJ GESCHILLEN

Artikel 39

De Commissie van Beroep

1. Geschillen, welke voortvloeien uit de toepassing van
de bepalingen dezer statuten, worden op verzoek van
het Centraal Gomite of op verzoek van het bestuur
van een Kamercentralebeslist door de Commissie van
Beroep.

2. Geschillen, welke voortvloeien uit de toepassing van
artikel 6 lid 3 en lid 5 worden evenwel op verzoek



van de daarbij betrokken kiesvereniging beslist door
de Commissie van Beroep.

3. De Commissie van Beroep bestaat uit tenminste 3
leden, die, met hun plaatsvervangers, worden gekozen
door de Deputatenvergadering uit tweetallen door het
Centraal Comite aangeboden. Artikel 16, leden 2 en 3
en artikel 17, leden 3, 8 en 9 zijn daarbij van overeen-
komstige toepassing. Stemhebbende leden van het Cen-
traal Comitekunnen geen lid zijn van de Commissie
van Beroep.

4. Taak, organisatie en werkwijze van de Commissie van
Beroep worden geregeld in een reglement, dat geen
bepalingen mag bevatten strijdig met deze statuten, en
dat wordt vastgesteld en gewijzigd door het Partij Con-
vent.

XV. SLOTBEPALINGEN

Artikel 40

1. Deze statuten treden in werking zes maanden nadat
zij door de Deputatenvergadering zijn aanvaard.

2. De daartoe nodige overgangsbepalingen worden vast-
gesteld door het Partij Convent, dat in nieuwe samen-
stelling binnen de termijn, in lid 1 genoemd, daarvoor
wordt bijeengeroepen.



DER

ANTIREVOLUTIONAIRE PARTIJSTICHTING

Artikel 1.
1. De stichting draagt den naam: "Antirevolutionaire

Partijstichting".

2. Zij is gevestigd te 's-Gravenhage.

3. Zij is opgericht voor onbepaalden tijd.

Artikel 2.
Zij heeft tot grondslag het program van beginselen del'
Antirevolutionaire Partij van 1878 met de hierin later
door de Deputatenvergaderingen dier Partij aangebrachte
of eventueel nog aan te brengen wijlz.Jgen.

Artikel3.
Het doel del' Stichting is om ten dienste van de Antirevo-
lutionaire Partij, die geen l'echtspersoonlijkheid bezit,
tegenover derden te fungel'en als rechtspersoon in aIle
vel'houdingen van het maatschappelijk vel'keel', waarin
de A!Iltirevolutionail'ePartij, om zelf te kunnen optreden.
l'echtspel'soonlijkheid zou moeten hebben en als zodanig
haal' bezittingen en inkomsten aan te wenden tot bestl'ij-
ding van onkosten, welke ,het nastl'even van de oogmel'ken
del' Antil'evolutionail'e Partij meebl'engt.

Artikel4.
1. Het bestuul' del' Stichting bestaat uit die pel'sonen,

welke tezamen vormen het Centl'aal Gomite van Anti-
revolutionail'e Kiesvel'enigingen. hierna aarn te duiden
als "Centl'aal Comite".

2. Voor de eerste maal tredenals bestuurders op de
oprichters del' stichting, die allen zijn leden en tezamen
zijn de enige leden van het Centraal Comite.

Artikel5.
Een lid van het bestuur defungeert als zodanig automa-
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tisch door het enkele feit, dat hij geen lid meer is van het
Gentraal Comire.

Artikel 6.

1. Het Bestuur heeft een Moderamen, dat gevormd wordt
door die personen, waaruit het Moderamen van het
Centraal Comitebestaat.

2. De functies, die de leden van het ModerllJmenvan het
Centraal Comite in dat Moderamen vervuIlen, worden
ook door hen waargenomen in het Moderamen van het
Bestuur del' Stichting, alsmede in het Bestuur zelf.

Artikel 7.

Het Bestuur benoemt en ontslaat het personeel en stelt
de arbeidsvoorwaarden daarvan vast.

Artikel8.

1. Het Moderamen vertegenwoordigt de Stichting in en
bUiten rechten.

2. Zowel Bestuur als Moderamen kunnen slechts wettig-
lij.k besluiten nemen, als tenminste onderscheidenlijk
veertien en drie leden aanwezig .zijn.

Artikel 9
1. Het Moderamen heeft de dagelijkse leiding del' Stich-

ting.

2. Het is belast met de uitvoering van de besluiten van
het Bestuur.

3. Het heeft geen bevoegdheid ten aanzien van het beheer
del' Stichting en met betrekking tot de beschikking
over hare goederen daTI voorzover de bevoegdheid tot
een en ander aan het Moderamen door het Bestuur
is verleend , hetzij van geval tot geval, hetzij bij mach-
tiging in meer algemenen zin.

Artikel 10.

1. Het boekjaar del' Stichting valt samen met het kalen-
derjaar, met dien verstande, dat het eerste boekjaar
loopt vanaf de oprichting del' stichting tot en met een
en dertig december negentienhonderd negen en veertig.



2. Jaarlijks vaal' 1 mei ontwerpt het Moderamen een
rekening en verantwoording over het beheer van het
afgelopen boekjaar in de vorm van een winst- en
verliesrekening.
Dit ontwerp wordt aan het Bestuur voorgelegd, het-
welk dit, al dan niet door het Bestuur gewijzigd, ter
goedkeuring voorlegt aan het Centraal Comite.

ArtikeI 11.
De geldmiddelen van de Stichting bestaan uit:
a. het stamkapitaal;
b. gelden, verkregen van het Centraal Comite;
c. schenkingen en makingen;
d. andere inkornsten.

ArtikeI 12.
1. De Stichting kan een reglement vaststellen, hetwelk

nader haar werkwijze regelt.

2. Dit reglement, hetwelk geen bepalingen mag bevatten,
die in strijd zijn met de statuten der Stichting, heeft
eerst kracht na bekomen goedkeuring van bet Centraal
Cornite.

ArtikeIl3.
L Aan het ontwerp del' onderhavige statuten is good-

keuring verleend door de Deputatenvergadering der
Antirevolutionaire Partij de dato twaalf mei negentien-
honderd acht en veertig.

2. Wijziging der stiatuten heeft eerst krac.ht na bekomen
goedkeuring van de Deputatenvergadering.

Artikel14.
1. Een besluit tot opheffing heeft eerst kracht, na beko-

men goedkeuring VMl de Deputatenvergadering.

2. Bij opheffing der Stichting geschiedt de vereffening,
tenzij de Deputatenvergeadering anders beslist, door
het Moderamen, hetwelk daaromtrent verslag uitbrengt
aan het Centraal Comire en een eventueel batig saldo
uitkeert aan degene(n) daartoe door de Deputaten-
vergadering aangewezen.




