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HUISHOUDEWK REGLEMENT
(gewijzigd door het Hoofdbestuur,
na advisering door de Commissie Statuten
en Reglementen en na verkregen mandaat
van het Congres op 14 juni 1997 )

I - UDMAATSCHAP
VAN DE VERENIGING.

Artikell·
1 - Het lidmaatschap van de Vereniging vangt

aan na schriftelijke aanmelding en inschrij-
ving in het ledenbestand door het Hoofdbe-
stuur; 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 desbetref-
fende periode is voldaan.

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

Artikell..
Het hoogste orgaan van de afdeling is de afde-
lingsledenvergadering ( ALV ), die wordt ge-
vormd door de aanwezige leden van de afdeling.
Besluiten van de ALV zijn bindend voor de
overige organen van de afdeling.

Artikel4.
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 ~
Ten minste eenmaal per jaar:
1 - beoordeelt de ALV aan de hand van schrif-

telijke beleidsverslagen het gevoerde en te
voeren beleid van het afdelingsbestuur en de
gemeenteraadsfractie c.q. de deelgemeente-
raadsfractie;

2 - stelt de ALV de begroting van het komende
boekjaar vast;

3 - stelt de ALV, mede aan de hand van een
schriftelijk verslag van de kascontrolecom-
missie, de jaarrekening van het voorgaande
boekjaar van de afdeling vast.

4 - kiest de ALV de leden van het afdelingsbe-
stuur, voorzover er vacatures zijn enlof de
zittingstermijn van de zittende bestuursleden
is verstreken;

5 - best de ALV, voorzover er vacatures zijn
en/of de zittingstermijn van de zittende leden
is verstreken, een uit ten minste drie leden
bestaande kascontrolecommissie.

Mikel 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 oprich-
ting ten minste 10 leden te tell en.

Artikel7.
Onverminderd de voorgaande bepalingen dient een
afdeling bij haar werkzaamheden te voldoen aan
de volgende minimumvoorwaarden:
1 - het promoten van SENIOREN 2000 ter

plaatse;
2 - in principe deelnemen aan binnen het

afdelingsgebied uitgeschreven verkiezingen
voor vertegenwoordigende lichamen;

3 - jaarlijks de door de ALV goedgekeurde
begroting voor het lopende jaar en jaarreke-
Ding over het voorafgaande jaar v66r
15 april opsturen aan het Hoofdbestuur.

4 - een afvaardiging sturen naar het Congres.

Artikel ~
Voldoet een afdeling Diet aan de in de artikelen 6
en 7 opgenomen bepalingen, dan kan het Hoofdbe-
stuur besluiten tot wijziging van de afdelingsgren-
zen in het betrokken gebied, na overleg met de
betrokken leden.



Artike19.
Het hoogste orgaan van de provincie is de provin-
ciale ledenvergadering (PLV), die wordt gevormd
door de aanwezige leden van de provincie. Beslui-
ten van de PLV zijn bindend voor de overige
organen van de provincie.

Artikel 10.
I - Het provinciaal bestuur schrijft ten minste

eenmaal per jaar een PLV uit.
2 - Aan de leden wordt ten minste veertien

dagen van tevoren de agenda bekendge-
maakt.

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 een PLV bijeen geroepen.

~ll..
Tenminste ren maal per jaar:
I - beoordeelt de PLV aan de hand van schrif-

telijke 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 PLV, mede aan de hand van een
schriftelijk verslag van de kascontrolecom··
missie, de jaarrekening van het voorgaande
boekjaar van de afdeling vast;

4 - kiest de PLV, 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 PLV de leden van het provinciaal
bestuur, voor zover er vacatures zijn en/of de
zittingstermijn van de zittende bestuursleden is
verstreken;

6 - kiest de PLV, voor zover er vacatures zijn
en/of de zittingstermijn van de zittende leden
is verstreken, de afvaardiging naar de
Adviesraad.

ArtikelI2.
Het provinciaal bestuur beeft tot taak:
I - de organisatie en voorbereiding van PLY;
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 Provinciale
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 adviseren
van de (inter-)gemeentelijke afdelingen voorzo·
ver die de grenzen van die afdelingen over-
stijgen.

Artikel 11.:.
De Adviesraad komt twee keer per jaar met het
Hoofdbestuur bijeen en vergadert voorts zo vaak
zij dit nodig acht.

Artikel ~
De Adviesraad bestaat uit:
. ren daartoe gekozen lid per provinciale afdeling;
- ren 2de Kamerlid;
- ren 1ste Kamerlid;
- ren afgevaardigde van de Staten-vereniging
SENIOREN 2000 indien die is opgericht en
indien die niet is opgericht ren door de Staten-
leden uit hun midden gekozen afgevaardigde.

Artikel &.
De afgevaardigde van elke provinciale afdeling en
haar/zijn plaatsvervanger in de Adviesraad worden
gekozen door de provinciale vergadering voor een
zittingsperiode van 3 jaar.De provinciale afdelin-
gen regelen de wijze van verkiezing in hun eigen
reglementen, onverminderd de bepalingen in het
Huishoudelijk Reglement omtrent de samenstelling
van de Adviesraad.

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

Artikel 17.
Het Hoofdbestuur heeft, onverminderd de in de
Statuten genoemde taken, tot taak:
I - namens de partij op te treden en de alge-

mene 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 en provincies te stimuleren en

daartoe de nodige politi eke en organisatorische
initiatieven te nemen.

Artikel 18.
Het Hoofdbestuur bestaat uit vijf tot en met
negen leden. waarvan vijf leden het Dagelijks
Bestuur vormen 1.w.;

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

Vergaderingen van het Hoofdbestuur kunnen door
de voorzitter van de Tweede Kamer fractie en die
van de Eerste Kamer fractie als adviseur worden
bijgewoond.

Artikel 19.
De leden van de Commissie van Beroep worden
gekozen door het Hoofdbestuur, nadat hierover
een bindend advies van de Adviesraad is inge-
wonnen, zo de Adviesraad is benoemd conform
Art. 40 lid 1 van de Statuten.

vn - STEMGERECHTIGDE
AFGEV AARDIGDEN.

Artikel20.
Stemgerechtigde afgevaardigden naar het Congres
hebOOnin principe vrij mandaat, OOhoudens indien
en zover de afdelings-Iedenvergadering een 00-
paald stemgedrag aan de afgevaardigden heeft
opgelegd.

Artikel 21.
1 .. Afgevaardigden naar het congres worden

aangewezen door de afdelingsvergadering uit
de leden behorende tot elke (inter-)gemeen-
telijke afdeling. Zie ook art. 40 lid 2 van de
Statuten.

2 - De administratie van het partijbureau is
OOpalendvoor de vaststelling van het aantal
leden van de afdeling. Conform de Statuten,
art. 13 lid 3 wordt als peildatum voor het
aantal leden aangehouden de eerste Januari
van het jaar waarin het Congres wordt
gehouden.

Artikel22.
1 - Opgave van afgevaardigden en hun mogelij-

ke plaatsvervangers geschiedt uitsluitend
schriftelijk aan het partijbureau.

2 - De opgave-termijn sluit veertien dagen v66r
het Congres, OOhoudens het in artikel 15 lid 3
van de Statuten bedoelde geval.

3 - De aldus opgegeven afgevaardigden zijn
stemgerechtigde afgevaardigden.

Artike123.
1 - De afdelings-Iedenvergadering als bedoeld in

art.21 kan plaatsvervangende afgevaardigden
aanwijzen.

Deze worden op dezelfde wijze als de afge-
vaardigden opgegeven aan het partijbureau.

2 - Een plaatsvervangende afgevaardigde treedt bij
verhindering van een afgevaardigde in diens
plaats. De oorspronkelijke afgevaardigde, die
vervangen is heeft op het Congres geen
stemrech1.

Artike124.
Ter voorbereiding van een Congres publiceert het
Hoofdbestuur tenminste reo maand v66r de
Congresdatum maatregelen om dit Congres in
goede banen te leiden en steIt de afdelingen in de
gelegenheid voorstellen, amandementen en moties
in te dienen. Het provinciaal bestuur treedt hierbij
zoveel mogelijk coordinerend op.

Artikel 25.
In beginsel hebben alle leden toegang tot een
Congres, doch alleen afgevaardigden hebben
aldaar stemrech1.

IX - EXTRA CONGRES ALS BEDOELD IN
ARTIKEL IS LID 3 VAN DE STATUTEN.

Artikel26.
1 - Een extra Congres als bedoeld in artikel 15

lid 3 van de statuten, moet worden OOschouwd
als een Buitengewoon Congres, waarbij het
OOpaaldein artikel 13 lid 9 van de Statuten van
kracht is.
Zo' n extra Congres kan door de verzoekers
worden bijeengeroepen door schriftelijke
convocatie aan aile afdelingen.
Degenen die het Congres bijeenroepen leveren,
na overleg met het partijbureau, c.q. secretari-
aat de te verzenden stukken aan bij het partij-
bureau. Het partijbureau c.q. secretariaat draagt
zorg voor adressering en verzending.



2. De convocatie moot in elk geval vennelden:
a - de datum van het Congres (ten minste

dertig dagen na verzending van de convo-
catie ) en de plaats, het adres en aanvangs-
tijdstip.

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 behande-
len onderwerp(en);

d - een adres voor opgave van stemgerechtig-
de afgevaardigden en de sluitingsdatum
van de tennijn 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.

Artike127.
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 vooraf-
gaand overleg met het Hoofdbestuuf. 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 bijeenroepen
dragen voorts zorg voor het opmaken van
een presentielijst van stemgerechtigde deel-
nemers met vennelding van de namen en
afdelingen en hun handtekeningen.
Deze presentielijst, de opgaven van stemge-
rechtigde deelnemers die van de afdelingen
zijn ontvangen en de notulen van het Con-
gres worden binnen een maand aan het
Hoofdbestuur verstrekt.

Artikel 28.
Confonn art.7 lid 2 van de Statuten heeft ieder lid
het recht zich beschikbaar te stellen voor alle
functies in en namens de Vereniging, doch is dit
lid daarin alleen clan benoembaar indien hij/zij
geen functie bekleedt bij een andere politieke
partij. Indien dit een (inter- )gemeentelijke politie-
ke partij betreft is het Hoofdbestuur gerechtigd
een uitzondering op deze regel te maken.

Artikel29.
Bevoegd tot kandidaatstelling voor functies en
vertegenwoordigingen op landelijk niveau waar-
voor verkiezing door het Congres plaatsvindt,
zijn: - provinciale- of (inter-)gemeentelijke

afdelingen;
- het Hoofdbestuur.

Artike130.
De afgevaardigden in de Adviesraad worden, zoals
bepaald is in artikel 15 gekozen door de
provinciale vergaderingen. Bevoegd tot kandidaat-
stelling voor de Adviesraad zijn de leden in de
desbetreffende provincie.

ArtikellL.
Confonn artikel 28 zijn aIle individuele leden in
de betreffende provinciale- of (inter- )gemeentelijke
afdeling bevoegd tot kandidaatstelling voor func-
ties en vertegenwoordigingen op provinciaal en
afdelingsniveau, tenzij zij een functie bekleden bij
een andere politieke partij.

Artike132.
Elk bestuur binnen de Vereniging bestaat uit
tenminste drie leden.

Artikel 33.
De zittingsperiode van bestuursleden en leden van
partijorganen waarvoor verkiezing of benoeming
plaatsvindt, is max. drie jaar. De maximale
aaneengesloten zittingsduur is zes jaar.
Vervanging geschiedt vol gens 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.

Artikel34.
1 - Tussentijdse vacatures in besturen en andere

partijorganen waarvoor verkiezing of benoe-
ming plaats vindt, kunnen na een vooraf-
gaande kandidaatstellingsprocedure worden
vervuld door het bevoegde orgaan.

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

Artikel 35.
1 - Bestuursleden kunnen alleen van hun functie

worden ontheven door het orgaan dat hen
gekozen heeft.
De bevoegdheid om leden van het Hoofdbe-
stuur van hun functie te ontheffen is voorbe-
houden aan het Congres.



2 - Een besluit tot ontheffing kan slechts
worden genomen indien een gemotiveerd
voorstel hiertoe afzonderlijk voor een verga-
dering van het bevoegde orgaan is geagen-
deerd. 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.

Artikel36.
Beslissingen over het deelnemen aan verkiezingen
voor een vertegenwoordigend lichaam en over
eventuele samenwerking met andere partijen
worden - na goedkeuring van het Hoofdbestuur -
genomen door de desbetreffende ledenvergadering.

Mikel 37.
Van de termijnen die in de verkiezingsreglementen
zijn voorgeschreven, mag in geval van vervroegde
verkiezingen voorzover nodig worden afgeweken.

Artike138.
1 - Het Hoofdbestuur zorgt voor tijdige schrifte-

lijke publicatie van een oproep tot kandi-
daatstelling aan alle leden.

2 - Indien er na sluiting van de bewilligingster-
mijn onvoldoende kandidaten blijken te zijn,
publiceert het Hoofdbestuur op advies van
de in art.39 genoemde Selectiecommissie
een tweede kandidaatstellingsronde.

Artikel 39.
1 - Ter voorbereiding van de samenstelling van

de kandidatenlijst resp. van de verkiezing
van kandidaten voor Tweede Kamer, Eerste
Kamer en Europees Parlement functioneert
een Selectiecommissie, welke advies
uitbrengt aan het Hoofdbestuur.

2 - Deze Selectiecommissie wordt op voordracht
van de Adviesraad door het Hoofdbestuur
benoemd en bestaat uit drie of vijf personen,
die geen bestuurlijke functie mogen bekleden
binnen of namens de partij op het niveau
waarvoor de verkiezing geldt. Verstrengeling
van belangen dient te worden vermeden.

3 - De Selectiecommissie:
a: legt aan de gestelde kandidaten een

bereidheidsverklaring voor, waarin onder-
meer gevraagd wordt naar personalia,
deskundigheid en ervaring, politieke
opvattingen en inzichten, de functies of
plaatsen waarvoor een kandidaat zich

beschikbaar stelt en andere gegevens die
voor de vervulling van de desbetreffende
functies van belang zijn. De Selectiecom-
missie heeft het recht deze gegevens te
verifieren;

b: ziet er op toe dat in de in lid a genoemde
bereidsverklaring tevens wordt opgenomen
dat de kandidaten een bepaald percentage van
hun te ontvangen schadeioosstelling aan de
Vereniging zullen afdragen.

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

d: voert gesprekken met de kandidaten,
waarbij 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 een gemotiveerd advies uit aan het
Hoofdbestuur, bevattende de kopplaatsen.

f: zorgt ervoor dat alle vertrouwelijke gege-
yens van en over kandidaten na atloop van
het Congres worden vernietigd.

4 - Het Hoofdbestuur brengt een gemotiveerd
advies aan het Congres uit over kopplaatsen:
a: met inachtname van art. 45 van dit regle-

ment;
b: dit advies wordt v66r publicatie ter vertrou-

welijke kennisneming aan de betrokken
kandidaten voorgelegd.

Mikel 40.
Over personen wordt schriftelijk gestemd.Blanco
stemmen tellen Diet 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.

Artikel ll:.
Over zaken wordt gestemd met behulp van een
stemkaart of, indien voor de desbetreffende
vergadering geen stemkaarten zijn uitgereikt, bij
handopsteken. Tenzij in de Statuten of Huishoude-
lijk Reglement anders is bepaald, wordt besloten
bij meerderheid van stemmen. Besluitvorming bij
acclamatie is toegestaan, tenzij tenminste ren
stemgerechtigd lid van de vergadering vraagt om
hoofdelijke stemming. Onthoudingen tellen niet
mee voor het bepalen van de uitslag van de
stemming.



Artikel42.
Om gekozen te zijn moet een kandidaat ten minste
de helft van het aantal uitgebrachte geldige stem-
men 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 stenunen.
Bij een gelijk aantal beslist het lot.

xm: - VERkIEZINGSREGI.RMRNT
TWElIDE KAMER.

Artike143.
Het Congres waarop de kandidatenlijst wordt
vastgesteld, vindt plaats uiterlijk vier weken voor
de dag van de kandidaatstelling, zoals bedoeld in
de kieswet.
De datum van het Verkiezingscongres wordt
bepaald en tijdig gepubliceerd door het Hoofdbe-
stuUT.

~44.
Ter voorbereiding van het Verkiezingscongres
wordt door het Hoofdbestuur uiterlijk vier weken
v66r de congresdatum de gang van zaken zo
uitgebreid mogelijk schriftelijk aan de leden
bekend gemaakt.

Artike145.
1 - Op voorstel van het Hoofdbestuur bepaalt

het Congres:
a - het aantal namen op de kandidatenlijst,

met inachtneming van het maximum dat
de kieswet voorschrijft;

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

2 - Nadat laatstelijk tijdens het Congres voldaan is
aan artikel 39 lid 3c, geschiedt de verkiezing
van de lijsttrekker door het Congres, vooraf-
gaande aan de verkiezing van de overige
kopplaatsen. Hierbij is art. 42 van toepassing.

3 - De verkiezing van de kopplaatsen geschiedt
door het Congres na een voordracht daarover
van het Hoofdbestuur. Hierbij wordt per plaats
op de lijst 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 aange-
vuld (zogenaamde aanbevelingsplaatsen).

Deze aanvulling geschiedt door het Hoofdbe-
stuur na overleg met de betrokken provinciale
besturen.
Oit overleg vindt plaats binnen zes weken na
afloop van het Verkiezingscongres.

Artike146.
Het Hoofdbestuur draagt zorg voor de vaststelling,
inlevering en verbinding van de kandidatenlijsten,
met inachtneming van de voorschriften uit de
kieswet.

XIV - VERDEZINGSREGLEMENT EBRSTE
KAMER.

Artike147.
1 - De artikelen 43, 44 en 46 uit het Verkie-

zingsreglement voor de Tweede Kamer zijn
bij de samenstelling van de kandidatenlijst
voor de Eerste Kamer van overeenkomstige
toepassing.

Artike148.
Op voorstel van het Hoofdbestuur bepaalt het
Congres het aantal namen op de kandidatenlijst,
met inachtneming van het maximum dat de kies-
wet voorschrijft.

Artike149.
De verkiezing voar aIle plaatsen geschiedt door
het Congres, na een voordracht daarover van het
Hoofdbestuur.

Artike150.
Het Hoofdbestuur wijst de leden van de Provincia-
Ie Staten aan, die belast worden met de indiening
van de kandidatenlijsten.

Artikel n.
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
stenunen anders beslist.

xv - VERKIEZINGSREGLEMENT
EUROPEES PARLEMENT.

Artikel 52.
1: De artikelen 43, 44 en 46 uit het Verkiezings

reglement voor de Tweede Kamer zijn bij de
samenstelling van de kandidatenlijst vaor het
Europees Parlement van avereenkomstige
toepassing.



Artikel53.
Op voorstel van het Hoofdbestuur bepaalt het
Congres het aantal namen op de kandidatenlijst,
met inachtneming van het maximum dat de
Kieswet voorschrijft.

Artikel54.
De verkiezing voor alle plaatsen geschiedt door
het Congres. Hierbij wordt per plaats gestemd.

XVI - VHRKIEZINGSREGLEMENT
PROVINCIALE STATEN.

Artikel 55.
De provinciale ledenvergadering waarop de
kandidatenlijst wordt samengesteld, vindt plaats
uiterlijk vier weken voor de dag van de kandidaat-
stelling, zoals bedoeld in de Kieswet. De datum
van deze ledenvergadering wordt bepaald en tijdig
geplubliceerd door het provinciaal bestuur.

Mikel 56.
Ter voorbereiding van de samenstelling van de
kandidatenlijst geldt het volgende tijdschema:
1- Uiterlijk zes maanden v66r de ledenvergade-

ring benoemt het provinciale afdelings-
bestuur een Selectiecommissie. Hierbij zijn
art.38 en 39 van overeenkomstige toepassing.

2 - Uiterlijk vijf maanden v66r de ledenvergade-
ring roept het provinciaal bestuur de leden in
de provincie op kandidaten te stellen voor
het lidmaatschap van Provinciale Staten.

3 - Tot uiterlijk vier maanden v66r de ledenver-
gadering kunnen de leden uit de provincie
schriftelijk en ondertekend namen van
kandidaten indienen bij het provinciaal
bestuur.

4 - Tot uiterlijk drie maanden v66r de ledenver-
gadering hebben de gestelde kandidaten
gelegenheid bij het provinciaal bestuur hun
bereidheidsformulier in te dienen. Een
kandidaat die niet reageert of de genoemde
termijn overschrijdt wordt geacht niet te
hebben bewilligd.

5 - Uiterlijk ren maand v66r de ledenvergade-
ring worden de gegevens van de kandidaten,
eventueel aangevuld met een advies van het
provinciaal bestuur, schriftelijk voorgelegd
aan alle in de provincie woonachtige leden.
De provinciale ledenvergadering kan beslui-
ten ter uitvoering van de onder 1 t/m 4
genoemde bepalingen een kandidatencommis-
sie te benoemen.

Artikel57.
1 - De provinciale ledenvergadering bepaalt het

aantal namen op de kandidatenlijst, met
inachtneming van het maximum dat de
Kieswet voorschrijft.

2 - De provinciale ledenvergadering kan beslui-
ten per kieskring verschillende lijsten in te
dienen en!of onderscheid te maken tussen
kop- en aanbevelingsplaatsen.

3 - Voor de kopplaatsen wordt per plaatse
gestemd.

4 - Voor de onder 1, 2 en 3 bedoelde besluiten
doet de Selectiecommissie een voorstel aan
het provinciaal bestuur.

Mikel 58.
Het provinciaal bestuur draagt zorgt voor de
vaststelling, inlevering en verbinding van de
kandidatenlijsten, met inachtneming van de
desbetreffende voorschriften uit de Kieswet.

xvn - VERKIEZINGSREGLEMENT
(DEEL- )GEMEENTERADEN.

Artikel 59.
De artikelen 55, 56 en 58 uit het Verkiezingsre-
glement voor de Provinciale Staten zijn bij de
samenstelling van de kandidatenlijst voor de
(deel)gemeenteraden van overeenkomstige toepas-
sing.
Mikel60.
1 - De afdelingsledenvergadering bepaalt het

aantal namen op de kandidatenlijst met
inachtneming van het maximum dat de
Kieswet c.q. de desbetreffende gemeentelijke
verordening voorschrijft.

2 - De ledenvergadering kan besluiten onder-
scheid te maken tussen kop- en aanbevelings-
plaatsen.

3 - Voor de kopplaatsen wordt per plaats
gestemd.

4 - Voor de onder 1, 2 en 3 bedoelde besluiten
doet het afdelingsbestuur een voorstel.

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

Mikel 62.
In geval van gemeentelijke herindeling wordt ter
uitvoering van bovengenoemde bepalingen een
nieuwe afdeling of federatie gevormd.



xvm - VEItKIBZlNGSREGLEMENT
BOODFBESTUUIt.

ArtikeI63.
Kandidaatstelling voor het Hoofdbestuur lean
geschieden tot twee maanden v66r het Congres
waarbij deze verkiezing plaats vindt.

ArtikeI64.
In de verkiezing van besturen op provinciaal,
federatie- en afdelingsniveau wordt door de
desbetreffende ledenvergaderingen vol gens eigen
procedures voorzien, met inachtneming van
hetgeen onder " X - AIgemene bepalingen " en
"Xll - Stemmingen " is voorgeschreven.

Artikel65.
Personen die in of namens de Vereniging een
functie vervullen, zijn verantwoording schuldig
aan het orgaan dat hen gekozen heeft. De leden
van het Hoofdbestuur zijn echter - ongeacht
door welk orgaan zij zijn gekozen - verantwoor-
ding schuldig aan het Congres.

xx . ONVERENIGBAARHEID VAN
FUNCTIES.

Artike166.
1 : Het lidmaatschap van het Hoofdbestuur is

onverenigbaar met het Iidmaatschap van de
Tweede of Eerste Kamer, Europees Parle-
ment of Provinciale Staten.

2 : Een bestuurslid, gekozen als lid van de
Tweede of Eerste Kamer, Europees Parle-
ment of Provinciale Staten, bliift in functie
totdat een vervanger is benoemd, met een
tijdslimiet van ten hoogste een maand.

XXI • ONVERENIGBAARHEID VAN
LIDMAATSCHAP.

Artike167.
1 - Het Hoofdbestuur kan het lidmaatschap

opzeggen, indien een lid zich kandidaat stell
voor een vertegenwoordigende functie voor
een andere politieke groepering of zich
anderszins proffieert binnen een dergelijke
groepering en indien de ledenvergadering op
het betrokken niveau dat niet toelaatbaar
acht.

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

XXII • CONTRIBUTIE, AFDRACHTEN
EN DONATIES.

Artike168.

1 : Contributies:
De door het Congres vastgestelde jaarlijkse
contributie van de Ieden wordt als voIgt
verdeeld:
- 50% blijft ter beschikking van het Hoofd-

bestuur:
- 30% komt - via de provinciale besturen - ter
beschikking van de afdelingen, naar rata van
het aantal leden per afdeling:

- 20% komt ter beschikking van de provinciale
afdelingen.

2 : Afdrachten:
- Aile afdrachten van leden van de Tweede en
Eerste Kamer en het Europees Parlement
vinden plaats aan het Hoofdbestuur;

- De afdrachten van leden van Provinciale
Staten worden als voIgt verdeeld:
- 50% aan het Hoofdbestuur;
- 50% aan het provinciaal bestuur.

- De afdrachten van Ieden van een gemeente-
raad worden als voIgt verdeeld:
- 50% aan het Hoofdbestuur;
- 30% aan het gemeentelijk bestuur;
- 20 % aan het provinciaal bestuur.

3 : Inning van contributies door provinciale- of
(inter- )gemeentelijke afdelingen is niet
toegestaan.

4: Donaties:
Donateurs betalen jaarlijks een donatie van
tenminsteJlO,- aan de landelijk penning-
meester, doch zij hebben binnen de Vereeniging
geen enkel recht. Toezending van informatie
over Senioren 2000 geschiedt door de betreffen-
de provinciale- of (inter- )gemeentelijke afdeling.






