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Artikel 1.
I - Het lidmaatschap van de Vereniging vangt aan na schriftelijke aanmelding en inschrijving in het

ledenbestand door het Hoofdbestuur; zolang deze inschrijving - om welke reden dan ook - niet heeft
plaats gehad, is de aangemelde persoon geen lid.

2 - Stemrecht heeft een lid eerst nadat de verschuldigde contributie over de desbetreffende peri ode is
voldaan

Artikel 2.
De grenzen van (inter) gemeentelijke afdelingen worden bepaald door het Hoofdbestuur na overleg met de
betrokken leden.

Artikel 3.
Het hoogste orgaan van de afdeling is de afdelingsledenvergadering ( ALV ), die wordt gevorrnd door de
aanwezige leden van de afdeling. Besluiten van de ALV zijn bindend voor de overige organen van de
afdeling.

Artikel 4.
1 - Het afdelingsbestuur schrijft ten minste eenmaal per jaar een ALV uit.
2 - Aan de leden wordt ten minste 14 dagen van te voren de agenda bekendgemaakt.
3 - Op verzoek van ten minste 20 procent van de leden wordt door het afdelingsbestuur op een termijn van

ten hoogste drie weken een ALV bijeengeroepen.

Artikel 5.
Ten minste eenmaal per jaar:
I - beoordeelt de ALV aan de hand van schriftelijke beleidsverslagen het gevoerde en te voeren beleid

van het afdelingsbestuur en de gemeenteraadsfractie c.q. de deelgemeenteraadsfractie;
2 - stelt de AL V de begroting van het komende boeIgaar vast;
3 - stelt de ALV, mede aan de hand van een schriftelijk verslag van de kascontrolecommissie, de jaar-

rekening van het voorgaande boekjaar van de afdeling vast.
4 - kiest de ALV de leden van het afdelingsbestuur, voorzover er vacatures zijn en/of de zittingstermijn van

de zittende bestuursleden is verstreken;
5 - kiest de ALV, voorzover er vacatures zijn en/of de zittingstermijn van de zittende leden is verstreken,

een uit ten minste drie leden bestaande kascontrolecommissie.

Artikel 6.
Met inachtneming van het bepaalde in artikel 2 kan door ten minste 5 leden een nieuwe afdeling worden
opgericht. Om zelfstandig te kunnen voortbestaan dient de afdeling een jaar na oprichting ten minste 10
leden te tellen.



Artikel 7.
Onverminderd de voorgaande bepalingen dient een afdeling bij haar werkzaamheden te voldoen aan de
volgende minimumvoorwaarden:
1 - het manifesteren van SENIOREN 2000 ter plaatse;
2 - in principe deelnemen aan binnen het afdelingsgebied uitgeschreven verkiezingen voor vertegenwoordi-

gende lichamen;
3 - jaarlijks de door de ALV goedgekeurde begroting voor het lopende jaar en jaarrekening over het

voorafgaande jaar v66r 15 April opsturen aan het Hoofdbestuur.
4 - een afvaardiging sturen naar het Congres.

Mikel 8.
Voldoet een afdeling niet aan de in de artikelen 6 en 7 opgenomen bepalingen, dan kan het Hoofdbestuur
besluiten tot wijziging van de afdelingsgrenzen in het betrokken gebied, na overleg met de betrokken leden.

Artikel9.
De federatie is verantwoordeIijk voor het optreden van SENIOREN 2000 in de gemeente, voorzover dat
optreden wordt vereist door een belang dat de afdelingsgrenzen overstijgt.

Artikel 10.
Op federaties zijn van overeenkomstige toepassing de bepalingen in artikel 4 en 5, waarbij voor afd.-bestuur
gelezen wordt federatiebestuur en voor afd.-Iedenvergadering federatieledenvergadering (FLV).

Mikel 11.
De FL V stelt na goedkeuring door de betrokken afdelingsledenvergaderingen een federatiereglement vast,
waarin tenminste staat omschreven welke de bevoegdheden zijn die door de afdelingen aan de federatie zijn
overgedragen.

Artikel 12.
Het hoogste orgaan van de provincie is de provinciale ledenvergadering (PL V), die wordt gevormd door de
aanwezige led en van de provincie. Besluiten van de PL V zijn bindend voor de overige organen van de
provincie.

Artikel 13.
1 - Het provinciaal bestuur schrijft ten minste eenmaal per jaar een PLY uit.
2 - Aan de leden wordt ten minste veertien dagen van tevoren de agenda bekendgemaakt.
3 - Op verzoek van ten minste 10 leden of van een afdeling wordt door het provinciaal bestuur op een

termijn van ten hoogste vier weken eem PLY bijeen geroepen.

Artikel 14.
Tenminste een maal per jaar:
1 - beoordeelt de PL V aan de hand van schriftelijke beleidsverslagen het gevoerde en te voeren beleid

van het provinciaal bestuur, de Statenfractie en de afvaardiging naar de Adviestaad;
2 - stelt de PLV de begroting van het komende boekjaar vast;
3 - stelt de PLY, mede aan de hand van een schriftelijk verslag van de kascontrolecommissie, de jaar-

rekening van het voorgaande boeIqaar van de afdeling vast;
4 - kiest de PLY, voor zover er vacatures zijn en/of de zittingstermijn van de zittende leden is verstreken,

een uit tenminste drie leden bestaande kascontrolecommissie;
5 - kiest de PLY de leden van het provinciaal bestuur, voor zover er vacatures zijn en/of de zittingstermijn

van de zittende bestuursleden is verstreken;
6 - kiest de PLY, voor zover er vacatures zijn en/of de zittingstermijn van de zittende leden is verstreken,

de afvaardiging naar de Adviesraad.



Artikel 15.
Het provinciaaI bestuur heeft tot taak:
1 - de organisatie en voorbereiding van PLV;
2 - het stimuleren en coordineren van de oprichting van afdelingen binnen de provincie;
3 - het zo nodig op verzoek ondersteunen van afdelingen en bemiddelen bij conflicten;
4 - het betrekken van afdelingen bij provinciaal en regionaal-politieke activiteiten;
5 - het organiseren van de kandidaatstelling en verkiezingscampagne voor de ProvinciaIe Staten i.o.m. met

het door het Hoofdbestuur vastgestelde beleid.
6 - het bevorderen van naamsbekendheid van de Vereniging en het regelen van voorlichting en public-

relations op provinciaal niveau.
7 - het coordineren van behoeften en advies van de (inter)gemeenrelijke afdelingen voorzover die de

grenzen van die afdelingen overstijgen.

Artikel 16.
De Adviesraad komt vier keer per jaar met het Hoofdbestuur bijeen, of zoveel vaker als het Hoofdbestuur
dit nodig acht.

Mikel 17.
De Adviesraad bestaat uit:
- een daartoe gekozen lid per provincie;
- ren 2de KamerIid;
- een 1ste KamerIid;
- een afgevaardigde van de Staten-vereniging SENIOREN 2000, indien die is opgericht.

Artikel 18.
De afgevaardigde van elke provincie en haar/zijn plaatsvervanger in de Adviesraad worden gekozen door de
provinciale vergadering voor een zittingsperiode van 3 jaar.De provincies regelen de wijze van verkiezing in
hun eigen reglementen, onverminderd de bepaIingen in het Huishoudelijk Reglement omtrent de samenstel-
ling van de Adviesraad.

Artikel19.
In de Adviesraad kan niets in stemming komen wanneer minder dan dertig procent van de leden van de
Raad aanwezig is.

Artikel20.
Het Hoofdbestuur heeft, onverminderd de in de Statuten genoemde taken, tot taak:
1 - namens de partij op te treden en de algemene leiding van de Vereniging op zich te nemen;
2 - de werkzaamheden van de Vereniging te coordineren;
3 - de besluiten van het Congres uit te voeren;
4 - beleid te ontwikkelen op basis van de congresbesluiten;
5 - de afdelingen, federaties en provincies te stimuleren en daartoe de nodige politieke en organisatorische

initiatieven te nemen.

Artikel21.
Het Hoofdbestuur bestaat uit 9 leden, waarvan 5 leden het Dagelijks bestuur vormen t.W.;

- voorzitter;
- vice-voorzitter;
- secretaris;
- penningmeester;
- algemeen bestuurslid;



Vergaderingen van het HoofdbestuUf kunnen door de voorzitter van de Tweede Kamer Fractie en die van de
Eerste Kamer Fractie worden bijgewoond, waarbij zij als adviseur optreden.

Artikel22.
De Cornmissie van Beroep, die belast is met de uitvoering van het bepaalde in artikel 33 van de Statuten,
bestaat uit vijf leden (tenminste twee juristen - een psycholoog/socioloog en een of twee leden).

Mikel 23.
De leden van de Cornmissie van Beroep worden gekozen door het Hoofdbestuur, nadat hierover een bindend
advies van de Adviesraad is ingewonnen.

Mikel 24.
Afgevaardigden naar het Congres hebben in principe vrij mandaat, behoudens indien en zover de afdelings-
ledenvergadering een bepaald stemgedrag aan de afgevaardigden heeft opgelegd.

Artikel25.
1 - Afgevaardigden naar het congres worden aangewezen door de afdelingsvergadering uit de leden

behorende tot elke (inter-) gemeentelijke afdeling c.q. federatie van afdelingen.
2 - De administratie van het partijbureau is bepalend voor de vaststelling van het aantalleden van de

afdeling.Conform de Statuten, art.13 lid 3 wordt als peildatum voor het aantalleden aangehouden de
eerste Januari van het jaar waarin het Congres wordt gehouden.

Artikel 26.
1 - Opgave van afgevaardigden en hun mogelijke plaatsvervangers geschiedt uitsluitend schriftelijk aan het

parti jbureau.
2 - De opgave-termijn sluit een maand vaar het Congres, behoudens het in artikel 15 lid 3 van de Statuten

bedoelde geval.
3 - De aldus opgegeven afgevaardigden zijn stemgerechtigde afgevaardigden.

Artikel 27.
1 - De afdelings-Iedenvergadering als bedoeld in art.25 kan plaatsvervangende afgevaardigden aanwijzen.

Deze worden op dezelfde wijze als de afgevaardigden opgegeven aan het partijbureau.
2 - Een plaatsvervangende afgevaardigde kan bij verhindering van een stemgerechtigde afgevaardigde van de

zelfde afdeling, voor het gehele congres stemgerechtigde afgevaardigde zijn. De oorspronkelijke
stemgerechtigde afgevaardigde, die vervangen is heeft op het Congres geen stemrecht.

Artikel 28.
1 - Ter voorbereiding van een Congres geldt het volgende tijdschema:

a - drie maanden vaar het Congres dienen voorstellen voor de congresagenda en eventuele andere
congresstukken bij het Hoofdbestuur te zijn ingediend;

b - uiterlijk twee maanden vaar het Congres worden de ontwerp-congresstukken schriftelijk ter kennis
gebracht van de secretaris van elk provinciaal bestuur, welke op zijn beurt zorg draagt voor eventuele
vermenigvuldiging resp. doorzending naar de afdelings-afgevaardigden in zijn provincie.

c - uiterlijk zes weken v66r het Congres dienen eventuele amendementen op de ontwerp-congresstukken
in het bezit te zijn van het Hoofdbestuur.

d - uiterlijk twee weken v66r het Congres worden de te behandelen congresstukken naar betrokkenen
toegezonden.



2 - Het Congres kan besluiten voorstellen en arnendernenten te behandelen, waarvoor het tijdscherna van
lid 1 sub a Urn d niet is gevolgd en waarvoor het Hoofdbestuur ook geen afwijkingen heeft goedge-·
keurd. Dit geldt uitsluitend voor onderwerpen die voldoen aan beide vereisten:
a - het onderwerp is pas kort v66r het Congres als eventueel te behandelen onderwerp bekend geworden,

zodat tijdige indiening niet rnogelijk was;
b - het onderwerp is spoedeisend en kan geen uitstellijden.

3 - Dit artikel is niet van toepassing voor een extra Congres als bedoeld in artikel 15 lid 2 of lid 3 van de
Statuten.

Artikel 29.
Voorstellen, amendernenten en rnoties kunnen worden ingediend door een provinciale of (inter-)gerneente-
lijke afdeling of federatie. Het provinciale bestuur treedt hierbij zoveel mogelijk coordinerend en bundelend
op.

Artikel30.
1 - Amendementen op congresstukken worden door of narnens het Hoofdbestuur van een preadvies

voorzien.
2 - Amendernenten op congresstukken worden door of narnens het Hoofdbestuur ingedeeld in de volgende

categorieen:
- 1: amendementen die van ondergeschikte betekenis zijn, slechts kleine veranderingen

voorstellen of zuiver redactioneel van aard zijn;
- 2: amendementen die wel op verschillen duiden, maar niet leiden tot herziening op

hoofdpunten van het v66rliggende congresstuk;
- 3: amendementen die beogen wezenlijke veranderingen aan te brengen in het v66rliggende congresstuk.

1 - Uiterlijk vier weken v66r het congres deelt het Hoofdbestuur aan de betrokken indieners mee, welke
amendementen zijn ingediend in categorie 1.

2 - Uiterlijk een week v66r het Congres kan een amendement door het Hoofdbestuur worden verplaatst naar
een andere categorie. Het Hoofdbestuur draagt er zorg voor dat de tekst en de gewijzigde indeling aan
het begin van het congres beschikbaar is.

Artikel 32.
1 - Amendementen behorend tot categorie 1 worden niet gepubliceerd. De positief gepreadviseerde

amendementen van deze categorie worden verwerkt in het v66rliggende congresstuk. De negatief
gepreadviseerde amendementen van deze categorie worden niet verwerkt in het v66rliggende congresstuk.

2 - De in categorie 2 ingedeelde arnendernenten komen afzonderlijk in stemming na toelichting van de
indieners en van de uitbrenger van het preadvies, echter zonder discussie in het Congres.

3 - De in categorie 3 ingedeelde amendementen komen afzonderlijk in stemming na eventuele discussie in
het Congres.

Artikel 33.
In beginsel hebben aIle leden toegang tot een Congres, doch alleen afgevaardigden hebben het recht aldaar
het woord voeren.

Mikel 34.
1 - Een extra Congres als bedoeld in artikel 15 lid 3 van de statuten, kan door de in het artikel

genoemde verzoekers worden bijeengeroepen door schriftelijk convocatie aan aIle afdelingen.
Degenen die het Congres bijeenroepen leveren, na overleg met het partijbureau, de te verzenden stukken
aan bij het partijbureau. Het partijbureau draagt zorg voor adressering en verzending.



2 - De convocatie moet in elk geval vennelden:
a - de datum van het Congres (ten minste dertig dagen na verzending van de convocatie ) en de plaats,

het adres en begintijdstip;
b - een verwijzing naar artikel 15 lid 3 van de Statuten en een opgave van data en feiten, op grond

waarvan dat artikellid van toepassing wordt geacht;
c - een aanduiding van het (de) te behandelen onderwerp(en);
d - een adres voor opgave van stemgerechtigde afgevaardigden en de sluitingsdatum van de termijn

daartoe (twee weken v66r de congresdatum);
e - een adres voor het verkrijgen van nadere infonnatie en eventuele stukken.

3 - Tegelijk met de convocatie wordt een lijst van namen en woonplaatsen van degenen die het Congres
bijeenroepen meegezonden.

Artikel35.
1 - In geval van een extra Congres worden de taken van het Hoofdbestuur behartigd door degenen die het

extra Congres bijeenroepen, evenwel zonder de verplichting tot voorafgaand overleg met het Hoofd-
bestuur. De kosten van een extra Congres zijn voor rekening van de Vereniging; deze kosten mogen
in ieder geval niet hoger zijn dan de kosten van het laatst gehouden Congres.

2 - Degenen die het extra Congres bijenroepen dragen voorts zorg voor het opmaken van een presentielijst
van stemgerechtigde deelnemers met vennelding van de namen en afdelingen en hun handtekeningen.
Deze presentielijst, de opgaven van stemgerechtde deelnemers die van de afdelingen zijn ontvangen en de
notulen van het Congres worden binnen een maand aan het Hoofdbestuur verstrekt.

Artikel 36.
AIle leden hebben het recht zich beschikbaar te stellen voor binnen of namens de Vereniging te vervullen
functies.

Mikel 37.
Bevoegd tot kandidaatstelling voor functies en vertegenwoordigingen op landelijk niveau waarvoor
verkiezing door het Congres plaatsvindt, zijn:
- provinciale- of (inter)gemeentelijke afdelingen;
- het Hoofdbestuur.

Artikel38.
De afgevaardigden in de Adviesraad worden, zoals bepaald is in artikel 18 gekozen door de
provinciale vergaderingen. Bevoegd tot kandidaatstelling voor de Adviesraad zijn de leden in de desbetref-
fende provincie.

Artikel 39.
Bevoegd tot kandidaatstelling voor functies en vertegenwoordingen op provinciaal, afdelings- en
federatieniveau zijn aIle individuele leden in de desbetreffende provinciale- of (inter)gemeentelijke afdeling
respectievelijk federatie.

Artikel 40.
Elk bestuur binnen de Vereniging bestaat uit tenrninste 5 leden.

Artike141.
De zittingsperiode van bestuursleden en leden van partijorganen waarvoor verkiezing of benoeming
plaatsvindt, is max. drie jaar. De maximale aaneengesloten zittingsduuT is zes jaar.
Vervanging geschiedt volgens een rooster van aftreden van per keer max. eenderde van het aantal
bestuursleden. Op afdelingsniveau kan door een besluit van de ledenvergadering van de bepaling in de
vorige zin worden afgeweken.



Artikel 42.
1 - Tussentijdse vacatures in besturen en andere partijorganen waarvoor verkiezing of benoeming plaats'

vindt, kunnen na een voorafgaande kandidaatstellingsprocedure worden vervuld door het bevoegde
orgaan.

2 - In geval van tussentijdse opvolging heeft een betrokkene zitting tot het einde van de oorspronkelijke
zittingsperiode.

Artikel43.
1 - Bestuursleden kunnen alleen van hun functie worden ontheven door het orgaan dat hen gekozen heeft.

De bevoegdheid om leden van het Hoofdbestuur van hun functie te ontheffen is voorbehouden aan het
Congres.

2 - Een besluit tot ontheffing kan slechts worden genomen indien een gemotiveerd voorstel hiertoe afzonder-
lijk voor een vergadering van het bevoegde orgaan is geagendeerd. De betrokkene wordt in de
gelegenheid gesteld voorafgaand aan deze vergadering schriftelijk verweer te voeren en heeft tijdens de
vergadering het recht mondeling toelichting te verstrekken.

Artikel 44.
Beslissingen over het deelnemen aan verkiezingen voor een vertegenwoordigend lichaam en over eventuele
samenwerking met andere partijen worden - na goedkeuring van het Hoofdhestuur - genomen door de
desbetreffende ledenvergadering.

Artikel 45.
Van de termijnen die in de verkiezingsreglementen zijn voorgeschreven, mag III geval van vervroegde
verkiezingen voorzover nodig worden afgeweken.

Artikel 46.
1 - Het Hoofdhestuur zorgt voor tijdige schriftelijke publicatie van een oproep tot kandidaatstelling

aan aile leden.
2 - Indien er na sluiting van de bewilligingstermijn onvoldoendekandidaten blijken te zijn, puhliceert

het Hoofdbestuur op advies van de in art.47 genoemde Selectiecommissie een tweede kandidaatstellings-
ronde.

xm - SELECTIECOMMISSm

Mikel 47.
I - Ter voorhereiding van de samenstelling van de kandidatenIijst resp. van de verkiezing van kandidaten

voor Tweede Kamer, Eerste Kamer en Europees Parlement functioneert een Selectiecommissie, welke
advies uitbrengt aan het Congres.

2 - Deze Selectiecommissie wordt op voordracht van de Adviesraad door het Hoofdhestuur benoemd en
bestaat uit vijf personen, die geen hestuurIijke resp. politi eke functie mogen bekleden hinnen
of namens de partij op het niveau waarvoor de verkiezing geldt. Verstrengeling van belangen
dien te worden vermeden. De voordracht van de Adviesraad dient meer dan vijf personen te bevatten.

3 - De Selectiecommissie:
a: legt aan de gestelde kandidaten een bereidheidsverklaring voor, waarin onder meer gevraagd wordt

naar personaIia, deskundigheid en ervaring, politieke opvattingen en inzichten, de functies of
plaatsen waarvoor een kandidaat zich beschikbaar stelt en andere gegevens die voor de vervuIling
van de desbetreffende functies van belang zijn. De Selectiecommissie heeft het recht deze gegevens te
verifieren;

b: In de in lid a genoemde hereidheidsverklaring wordt tevens opgenomen dat de kandidaten een bepaald
percentage van hun te ontvangen wedde aan de Vereniging zullen afdragen.

c: verifieert of er na sluiting van de hewilligingstermijn voldoende kandidaten zijn en informeert het
Hoofdbestuur hierover;

d: voert gesprekken met de kandidaten, waarhij wordt nagegaan in hoeverre zij aan de gestelde criteria
voldoen en hoe zij op de posten waarvoor zij kandidaat zijn denken te functioneren.

e: brengt na overleg hierover met het Hoofdhestuur, een gemotiveerd advies aan het Congres uit, dat
v66r publicatie ter vertrouwelijke kennisneming aan de betrokken kandidaten wordt voorgelegd;



f: zorgt ervoor dat alle vertrouwelijke gegevens van en over kandidaten na afloop van het Congres
worden vemietigd.

Artikel48.
Over personen wordt schriftelijk gestemd.Blanco stemmen tellen niet mee voor het bepalen van de uitslag
van de stemming. De vergadering benoemt een stembureau van drie leden om de stemmingen te leiden en
de uitslag ervan te bepalen.

Mikel 49.
Over zaken wordt gestemd met behulp van een stemkaart of, indien voor de desbetreffende vergadering
geen stemkaarten zijn uit gereikt, bij handopsteken. Tenzij in de Statuten of Huishoudelijk Reglement
anders is bepaald, wordt besloten bij meerderheid van stemmen. BesluitvomJing bij acclamatie is
toegestaan, tenzij tenminste een stemgerechtigd lid van de vergadering vraagt om hoofdelijke stemming.
Onthoudingen tellen niet mee voor het bepalen van de uitslag van de stemming.

Artikel 50.
Om gekozen te zijn moet een kandidaat ten minste de helft van het aantal uitgebrachte geldige stemmen op
zich hebben verenigd, tenzij daarover elders in dit reglement een andere bepaling is opgenomen.
Als bij de eerste stemming geen der kandidaten gekozen is, vindt herstemming plaats tussen de twee
kandidaten met het hoogste aantal stemmen. Bij een gelijk aantal beslist het lot.

Mikel5I.
Het Congres waarop de kandidatenJijst wordt vastgesteld, vindt plaats uiterlijk zes weken voor de dag
van de kandidaatstelling, zoals bedoeld in de kieswet.
De datum van het verkiezingscongres wordt bepaald en tijdig gepubliceerd door het Hoofdbestuur.

Artikel52.
Ter voorbereiding van het verkiezingscongres geldt het volgende tijschema:
1 - Uiterlijk acht maanden voor het Congres voorziet de Adviesraad in een voordracht tot:

a - benoeming van de Selectiecommissie, zoals bedoeld in artikel 47.
b - vaststelling van de door deze commissie te hanteren criteria. Het Hoofdbestuur zorgt voor opstelling

van een ontwerptekst.
2 - Het Hoofdbestuur zorgt ervoor dat uiterlijk zeven maanden v66r het Congres een schriftelijke oproep tot

kandidaatstelling aan de leden wordt gezonden, waarbij ook de door de Adviesraad vastgestelde criteria
worden gepubliceerd.

3 - tot uiterlijk zes maanden v66r het Congres kunnen de in artikel 3 genoemde organen en personen
schrifteJijk en ondertekend namen van kandidaten indienen bij de Selectiecommissie.

4 - Tot uiterlijk vijf maanden v66r het Congres hebben de gestelde kandidaten gelegenheid bij de
Selectiecommissie hun bereidheidsverklaringsformulier in te dienen. Ben kandidaat die niet reageert of de
genoemde termijn overschrijdt wordt geacht niet te hebben bewilligd.

5 - Uiterlijk twee maanden voor het Congres worden de gegevens van de kandidaten en het advies van de
Selectiecommissie in het verenigings-nieuwsbulletin gepubliceerd.

Artikel53.
1 - Op voorstel van het Hoofdbestuur bepaalt het Congres:

a - het aantal namen op de kandidatenJijst, met inachtneming van het maximum dat de kieswet voor-
schrijft;

b - het aantal namen dat als eerste voorkomt op aIle per kieskring in te dienen lijsten (zogenaamde
kopplaatsen).

2 - De verkiezing van de lijsttrekker geschiedt door het Congres, voorafgaande aan de verkiezing van de
overige kopplaatsen. Hierbij is artikel 50 van toepassing.



3 - De verkiezing voor de kopplaatsen geschiedt door het Congres.Hierbij wordt per plaats gestemd.
4 - Per provincie of combinatie van provincies kan de door het Congres vastgestelde lijst van kopplaatsen

zonodig met de namen van een aantal andere kandidaten worden aangevuld (zogenaamde aanbevelings-
plaatsen).
Deze verkiezing vindt plaats binnen 1 maand na afloop van het verkiezingscongres. De uitslag ervan
wordt terstond schriftelijk meegedeeld aan het Hoofdbestuur.

Artikel 54.
Het Hoofdbestuur dmagt zorg voor de vaststelling, inlevering en verbinding van de kandidatenIijsten, met
inachtneming van de voorschriften uit de kieswet.

Artikel55.
1 - De artikelen 51, 52 en 54 uit het Verkiezingsreglement voor de Tweede Kamer zijn bij de samenstelling

van de kandidatenIijst voor de Eerste Kamer van overeenkomstige toepassing.
2 - Bij de toepassing van artikel 52 worden aIle daar genoemde termijnen met ren maand verminderd.

Artikel 56.
Op voorstel van het Hoofdbestuur bepaalt het Congres het aantal namen op de kandidatenIijst, met
inachtneming van het maximum dat de kieswet voorschrijft.

Artikel57.
De verkiezing voor aIle plaatsen geschiedt door het Congres. Hierbij wordt per plaats gestemd.

Artikel 58.
Het Hoofdbestuur wijst de leden van de Provinciale Staten aan, die belast worden met de indiening van de
kandidatenIijsten.

Artikel59.
De leden van de Provinciale Staten brengen hun stem uit op de eerste kandidaat van de ingediende lijst,
tenzij het Hoofdbestuur in verband met afspraken met andere partijen over overdracht van stemmen anders
beslist.

Artike160.
I: De artikelen 51, 52 en 54 uit het Verkiezingsreglement voor de Tweede Kamer zijn bij de samen-

stelling van de kandidatenIijst voor het Europese Parlement van overeenkomstige toepassing.
2: Bij de toepassing van artikel 52 worden aIle genoemde termijnen met een maand verminderd.

Artikel 61.
Op voorstel van het Hoofdbestuur bepaalt het Congres het aantal namen op de kandidatenlijst, met inachtne-
ming van het maximum dat de Kieswet voorschrijft.

Artikel 62.
De verkiezing voor aIle plaatsen geschiedt door het Congres. Hierbij wordt per plaats gestemd.

Artikel 63.
De provinciale ledenvergadering waarop de kandidatenlijst wordt samengesteld, vindt plaats uiterlijk zes
weken voor de dag van de kandidaatstelIing, zoaIs bedoeld in de Kieswet. De datum van deze ledenvergade-
ring wordt bepaald en tijdig geplubliceerd door het provinciaaI bestuur.



Artikel 64.
Ter voorbereiding van de samenstelling van de kandidatenlijst geldt het voIgende tijdschema:
1- Uiterlijk zes maanden v66r de Iedenvergadering benoemt het provinciale afdelings-bestuur een

Selectiecommissie. Hierbij zijn art.46 en 47 van overeenkomstige toepassing.
2 - Uiterlijk vijf maanden v66r de Iedenvergadering roept het provinciaaI bestuur de Ieden in de provincie

op kandidaten te stellen voor het Iidmaatschap van Provinciale Staten.
3 - Tot uiterlijk vier maanden v66r de Iedenvergadering kunnen de leden uit de provincie schriftelijk en

ondertekend namen van kandidaten indienen bij het provinciaal bestuur.
4 - Tot uiterlijk drie maanden v66r de Iedenvergadering hebben de gestelde kandidaten gelegenheid bij het

provinciaal bestuur hun bereidheidsforrnulier in te dienen. Ben kandidaat die niet reageert of de
genoemde termijn overschrijdt wordt geacht niet te hebben bewilligd.

5 - UiterIijk ren maand v66r de Iedenvergadering worden de gegevens van de kandidaten, eventueel
aangevuld met een advies van het provinciaal bestuur, schrifteIijk voorgelegd aan aIle in de provincie
woonachtige Ieden.
De provinciale ledenvergadering kan besluiten ter uitvoering van de onder 1 t/m 4 genoemde bepalingen
een kandidatencommissie te benoemen.

ArtikeI 65.
1 - De provinciale ledenvergadering bepaaIt het aantaI namen op de kandidatenlijst, met inachtneming van

het maximum dat de Kieswet voorschrijft.
2 - De provinciale ledenvergadering kan besluiten per kieskring verschillende Iijsten in te dienen en/of

onderscheid te maken tussen kop- en aanbevelingsplaatsen.
3 - Voor de kopplaatsen wordt per plaats gestemd.
4 - Voor de onder 1, 2 en 3 bedoelde besluiten doet de Selectiecommissie een yoorsteI aan het provinciaal

bestuur.

Artikel 66.
Het provinciaaI bestuur draagt zorgt voor de vasts telling, inlevering en verbinding van de kandidatenlijsten,
met inachtneming van de desbetreffende voorschriften uit de Kieswet.

ArtikeI67.
De artikelen 63, 64 en 66 uit het Verkiezingsreglement voor de ProvinciaIe Staten zijn bij de samenstelling
van de kandidatenlijst voor de (deeI)gemeenteraden van overeenkomstige toepassing.

Artikel 68.
1 - De afdelingsledenvergadering bepaait het aantaI namen op de kandidatenlijst met inachtneming van het

maximum dat de Kieswet c.q. de desbetreffende gemeentelijke verordening Yoorschrijft.
2 - De ledenvergadering kan besluiten onderscheid te maken tussen kop- en aanbevelingsplaatsen.
3 - Voor de kopplaatsen wordt per plaats gestemd.
4 - Voor de onder 1, 2 en 3 bedoelde besluiten doet het afdeIingsbestuur een voorsteL

ArtikeI 69.
Bij gemeenteraadsverkiezingen komen binnen een federatie de in dit reglement genoemde taken en
bevoegdheden toe aan de federatieledenvergadering respectievelijk het federatiebestuur.

Artikel 70.
In gevaI van gemeentelijke herindeling wordt ter uitvoering van bovengenoemde bepalingen een nieuwe
afdeling of federatie gevorrnd.



Artikel71.
1 - Bij de verkiezing van het Hoofdbestuur is het bepaalde in artikel 52 van het Verkiezingsreglement voor

de Tweede Kamer van overeenkomstige toepassing.
2 - Bij de toepassing van artikel 52 worden alle daar genoemde termijnen met een maand verminderd.

Artikel 72.
In de verkiezing van besturen op provinciaal, federatie- en afdelingsniveau wordt door de desbetreffende
ledenvergaderingen volgens eigen procedures voorzien, met inachtnerning van hetgeen in dit hoofdstuk
onder" Algernene bepalingen " en " Sternmingen " is voorgeschreven.

Artikel13.
Personen die in of namens de Vereniging een functie vervullen, zijn verantwoording schuldig aan
bet orgaan dat ben gekozen beeft. De leden van bet Hoofdbestuur zijn echter - ongeacht door welk
orgaan zij zijn gekozen - verantwoording scbuldig aan het Congres.

Mikel 74.
Indien een bestuurslid wordt gekozen als lid van de Eerste of Tweede Kamer, Europees Parlernent,
Provinciale Staten, dan blijft het bestuurslid in functie totdat een vervanger is benoernd met een tijdslimiet
van ten hoogste een maand.

Artikel 75.
1 - Het Hoofdbestuur kan het lidmaatschap opzeggen, indien een lid zich kandidaat stelt voor een vertegen-

woordigende functie voor een andere politi eke groepering of zich anderszins profileert binnen een
dergelijke groeperingen indien de Iedenvergadering op het betrokken niveau dat niet toelaatbaar acht.

2 - voor vertegenwoordigde functies op Iandelijk niveau beslist het Congres over de onder 1 bedoelde
toelaatbaarheid.

Artikel16.
1 - De door het Congres vastgestelde jaarlijkse contributie van de leden wordt als voIgt verdeeld:

- 50% blijft ter beschikking van bet Hoofdbestuur;
- 30% komt - via de provinciale besturen - ter beschikking van de afdelingen, naar rata van bet
aantal leden per afdeling;

- 20% komt ter beschikking van de provinciale afdelingen.
2 - Zolang er geen gemeentelijke- of intergemeentelijke afdelingen in een provincie zijn opgericbt,

worden de voor die afdeling( en) bestemde gelden door bet provinciale bestuur voor dat doel
gereserveerd.




