Bijvoegsel

van de Nederlandse Staatscourant
dinsdag 30 juli 1963,nr.
145

van

CUCl;f<o';EN,.');, fiECENTRUM
!i>\6:r;~h•....
'u'i OSE POLITI EKE

PART!JEN
V ERE:

N I G IN G: Volkspn.rtij voor Vrijheid en Democratie, te' s-G:-r-l.venh9.ge.
Naam en zetel.

Artikel 1. 1. De vereniging is genaamd: Volkspartij voor
Vrijheid en Democratie, en is gevestigd te ' s-Gravenhnge.
2. Zij wordt in de statu ten en reglementen genoend: de
partij.
Duur.

Artikel 2. De partij is aangega:m voor de tij d van 29 j aren en ruim 11 maanden, te relr.enenvan de d?~' rt.eroprichting,
zijnde 24 januari 1948, en eindigend 31 ~ecenber 1977.
Doel en rniddelen.
Artikel 3. 1. De partij stelt zich ten doel de toepassing
te bevoI'().er~lT':van·'
der-'begfI1selen vmi:vrid'heid',en,.detDc;ratie;,
zoals.,ttie,narle~.6~sCrJi'ev:fm.
zijn in een door c:'.e
alger.ene vergadering vastgesteld be~thselprogram.
2. Zij tracht dit doel te bereiken l~gs wettige weg, en
wel door het honden VM vergaderingen, alsnede door:
a~ de verkiezing in de vertegenwoordigende
lic~~~en te
bevorderen van afgevaardigden, die h~~r beginselen onderschrijven;
b. het llitgeven v:m. geschriften;
c. alle andere w~ttige middelen, die ac~ h~~r doel bevorderlijk

zijn.

Leden.
Artikel 4. De partij besta~t uit:
a.. ereleden;
b•. leden van verdienste;
c. gewone leden;
d. buitengewone leden;
e. aspirant-Ieden.

Artike15. 1. Ereleden zijn zij, die wegens hun bijzonnere ver1iensten voor de p~rtij door de alaemene vergadering
V3n de partij als zodsnig zijn benoernd.
2. Leden V?Jl verdienste zijn zij, die wegens hun bijzondere verctiensten vobr departij door de ledenvergadering"ene.
nfdeling ~ls zodr~ig zijn benoemd.
3. E:re]eden en leden V?...n verdienste hebben aIle rechten
Vf'Jlde gewone leden; zij zijn vrijgesteld van het betalen
VM contributie.
AM ereleden kan door de algemene vergadering de titel
VM erevoorzitter der partij worden verleend.
4. Aqn leden VPJl verdienste kan door de ledenvergadering
hunner ~fdeling de titel van erevoorzitter van de afdeling
worden verleend.
Artikel 6. 1. Gewone leden ZlJn kiesgerechtigden, van wie
redelij J~erwijze k8.n \'lordenverwacht, dat zij de beginselen
vr.llde p~rtij ~ijn toegedaan en bereid zijn zich te onderwerpen ~~ de st~tuten en reglementen van de partij.
2. Nederl~rlers, die hun woonplaats in het buitenland
bebben, doch overigens ?2n de vereisten voor het lidmaatschap
volcioeh hmp.en r.et.toestel"'nfng van het hoofcThestuur als bUlo!'
teroee~one leden worden aangenornen en hebben als zodanig de~elfde rechten en verplichtingen als de gewone leden.
3~ Voor zover niet in de statuten genoemd, worden de rechten en verplichtingen, 9.aIl het lidmaatschap verbonden, InhEt
huisl'om;elijt reglenent ornschreven.
f,rtiJ,el7. AspirMt-Ieden
zijn zij, die 18 jaar of ouder
zijn, dcch ~e ~iesgerechtigde leeftijd nog niet hebben bereilIt en rl.ieoverigens vol doen aM de vereisten, in het eernte lid v~ 9.rt. 6 gesteld. Zij hebben dezelfde rechten en
verplichtingen als gewone leden, doch missen het stemrecht
en k~nnen niet tot functies worden geroepen.
Door het verwerven van het !riesrecht worden zij gewoon
lid.

:\rtikeJ.8. 1. Gewone en aspirant-Ieden worden op hun verme!, door het bestuur v~.n een afdeling of, waar geen afdeling is, door het hoofdbestuur aangenomen.
2. Tegen een afwijzende beschikking op een verzoek, als
in het vorige lid bedoeld, staat voor betrokkene gedurende 4
weken, n~dat deze afwijzing te zijner kennis is gekomen, beroep o:'en bij een door de algemene vergadering a:m te wij zen
commissie van beroep.
~. Het beroep wardt ingesteld bij aangetekend schrijven.

Artlkel 9. 1. Het lidmaatschap eindigt door overlijden,
door schriftelijke opzegging aan de secretaris van de afdeling of van het hoofdbestuur, waarbij geen termijn in
acht behoeft te worden genomen. door royement of door afvoering van de ledenlijst ener afdeling.
2. Royement heeft plaats door het hoofdbestuur of door
de afdeling, waartoe het lid behoort, en wel door de eerstgerede partij. Royement door het hoofdbestuuf van een lid,
behorehde tot een afdeling, vereist een meerderheid van 3/4
der uitgebrachte stemmen
3. Bij royement door het hoofdbestuur van een lid, behorende tot een afdeling, dient het bestuur dier afdeling vooraf te worden gehoord. Van elk besluit tot.royement kan de
betrokkene binnen 4 weken na dagtekening ervan bij aangetekend schrijven beroep i~stellen bij de commissie van beroep,
bedoeld in art. 8, tweede lido
4. Voor de behandeling van het voorstel tot royement en
van het beroep wordt de betrokkene opgeroepen onder vermel~
ding van de tegen hem ingebrachte bezwaren.
5. 'Zolang de commissie van beroep geen uit,apraak heeft.
gedaan, is betrokkene geschorst in de uitoefening van de
rechten, welke aan hetlidmaatschar
verbonden zijn. Indien
de commissie van beroep geen uitspraak heeft gedaan binnen
oen jaar nadat beroep is ingesteld vervalt de schorsing van
rechtswege.
6. Geroyeerden kunnen slechts met toestemming van het
hoofdbestuur opnieuw· tot de partij worden toeg~laten.
7. Een lid van ·een afdeling, .dat, ondanks daaJtoe te zijn
aangemaand en nadathet
1n de gelegenheid is gesteld gehoord
te worden, nalatig blijft zijn contributie te betalen, zal,
indien hij ook na ten slotte per aangetekend schrij~en verzocht te zijn zijn contributie binnen 14 dagen te betalen,
daar'aan niet heeft vol daan , na verloop van geIJoemde tij ds- .
duur ·door het bestuur van de betr3kken afdeling van de ledenlijst wordenafgevoerd.
c

Artikel 10. 1. De leden, die deel uitmaken ener afdeUng,
betalen aan de kas van die afdeling een jaarlijkse contri,
butie, waarvan het be~rag door het reglement der afdeling.
met inachtneming van de bepalingen van· het huishoudelijk
reglement der partiJ, wordt vastgesteld •.
2. De afdeliIig draagt aaJ,1 het hoofdbestuur voor ieder lid
der afdeling; af het bed rag, dat bij het hUishoudelijk reglement der partijisvastgesteld.

3, De leden, die geendeel uitmaken van een afdeling, be~
talen aan het hoofdbestuur een j aarlijkse contributie, waar"
van het bedrag bij huishbudelijk reglement der partij wordt
va~tgesteld.
, Artikel 11, De gewone leden hebben toe gang tot alle ver·
gaderingen der afdel ing, waartoe zij behoren. Zij mog€!D in
die vergaderingen aan de beraadslagingen deelnemen en hebben
er stemrecht. Zij hebben mede het recht om de algemene ver~
gadering der partij en de vergaderingen der centrales, waartoe de'afdeling, waarvan zij lid Zijn, behoort, bij te wonen
.en aan de beraadslagingen deel te nemen.
Artikel 12. 1. Afdelingen van' de partij kunnen worden opgericht in iedere gemeente, waar ten minste 7 leden van de
partij gevestigd zijn. Met toestemming van het hoofdbestuur
kan, gehoord het bestuur van de Kamer-Centrale, in een gemeente meer dan een afdeling worden opgericht of kan een af~
·deling meer dan een gemeente omvatten. De afdeling, die op 1
j anuari van enig j aar minder dan 5 leden tel t, kan door het
hoofdbestuur, gehoord het bestuur der Kamer'-Centrale, waartoe de afdeling behoort, worden ontbonden. Tegen een beslissing tot ontbinding kan de betrokken afdeling bij aangetekend
'schrijven beroep instellen bij de commissie van beroep; bedoeld in art. 8, tweede lid, binnen 4 weken na ontvangst van
het oesluit van het hoofdbestuur.
2 De reglementen van de afdeling behoeven de goedkeuring
van het hoofdbestuur, Deze goedkeuring kan alleen worden' g~"
weigerd, indien die reglemeilten in strijd zijn met de statu ..
ten of reglementen. dan wel met de beginselen van de partij
bedoeld in art. 3
3.Bij weigering staat 'beroep open op een door de algeme~
ne vergadering der partij te benoemen commissie voar de reg·
lementen.·
Artikel 13. De afdelingen binnen de bij de wet vastgestei~
de rijkskieskringen vormen Kamer-Centrales; de afdelingen
binnen de bij de wet vastgestelde provinciale kieskringen
vormen staten-Centrales.

Algemene vergaderingen.
Artikel 14. 1. De algernene vergadering is het hoogste orgaan van de partij.
2. stemrecht wordt in de algemene vergadering uitgeoefend
door de afgevaardigden van de afdelingen, die overeenkomstig
art. 15 door de afdelingen zijn aangewezen.
,

Artikel 15. 1. De afdelingen worden OP de algemene vergadering vertegenwoordigd door afgevaardigden, gekozen door
de ledenvergadering van de afdeling; voor iedere afgevaardigde worden een of meer plaatsverlangers gekozen.
2. Bij verkiezing van meer dan een afgevaardigde wordt
tevens bepaald hoeveel stemmen door iedere afgevaardigde,
met inachtneming van het bepaalde in het volgende lid, zullen wordell ui tgebracht.
3. De afdelingen brengen op de algemene vergadering stemmen uit in verhouding van het aantal leden der afdelingen op
1 januari van het lopende jaar, waarbij het aantal leden van
iedere afdeling naar boven wordt afgerond tot 50 of een veelvoud van 50, en voar iedere 50 leden een stem wordt uitgebracht.
4. Bij huishoudeIijk reglement kan worden bepaald, dat de
afdelingen niet aaa d~.stemmingen in de algemene vergadering
kunnen deelnemen zolang zij hun verpl~chtingen tegenaver de
partij geheel of gedeeltelijk niet zijn nagekomen.
5. ledere afgevaardigde stemt op de algemene vergadering
naar vrije overtuiging, zander bindend mandaat.
6. V66r de vergadering wordt door. de afdellngen schrifte~
lijk aan de secretaris van de partij bericht wie haar afgevaardigden zijn; indien een afdelingdoor
meer dan een afgevaardigde wordt vertegenwoordigd, wordt tevens vermeld het
aantal stemmen, datdoor iedere afgevaardigde zal worden u:i:.tgebracht. De afgevaardigden kunnen hun vertegenwoordiging
overdragen aan andere afgevaardigden van dezelfde af van een
andere afdeling, mits zij hiervan schriftelijk kennis geven
a~ de secretaris van de partij.
Artikel 16. 1.- De algemene vergadering wordt ten minste
eenmaal per j aar bij eengeroepen en voorts zo vaak als het
hoofdbestuur, ten minste 10 afdeEngen of de besturen van 2
Kamer-centrales ditwensen.
Geeft het bestuur aan zodanige
verzaeken binnen 2 maanden geen gevolg, dan hebben de verzoekers het recht zelf tot het beleggen van de vergadering
over te gaan.

2. Uiterlijk 8 weken ve6r'de datum, waarop de jaarlijkse
algemene vergadering
zal worden gehouden, zendt het hoofdbestuur een voorlopige opgave van de te behandelen ondenverpen aan de afdelingen en de Kamer,·Centrales. Deze hebben het
recht uiterlijk binnen 4 weken na ontvangst van bedoelde opgave' gemotiveerde voorstellen tot wijziging of aanvulling
van deze opgave in te dienen, welke floor het hoofdbestuur op
de agenda van de algemene vergadering gebracht moeten worden,
Artikel 17. De algemene vergadering stelt het huishoudelijk reglement en verdere bijzondere reglementen vast. Zij
mogen ni~t in strijd zijn metdeze statuten.
Hoofdbestuur

en dagelijks bestuur.

Artik~l 18., 1. De partij wordt bestuurd en vertegenwoordigd door een hoofdbestuur van 27 leden, door de algernene
vergadering te benoernen uit de gewone leden op de wijze.
bij hUishoudelijk reglement te bepalen.
7 van deze bestuursleden vormen het dagelijks bestuur.
2. Het dagelijks bestuur bestaat uit een voorzitter, een
ondervoorzitter, een algemeen secretaris, een penningmeester
en 3 assessoren. Zij worden allen in functie door de algemene vergadering benoemd.
3. De leden van het hoofdbestuur worden benoemd voor de '
t ij d van 3 j ::iren.Tell,enjare treedt vo1E~enseen, voor zOveel nQ(;hg
bij loting, op te maken rooster 1/3 gedeelte af. Het rooster
wordt zo ingericht, dat z6wel van de leden van het dage1ijks
bestuur als van deoverige hoofdbestuursleden telkens 1/3
gedeelte aan de beurt van aftreden is.
4. Een lid van het hoofdbestuur, benoemd ter vervulling
van een tussentijds opengevallen plaats, treedt af op het
tijdstip, waarop het lid, in wiens plaats tussentijds rnoest
worden voorzien, had moeten aftrecten,
5 ..De aftredende leden van het dagelijks bestuur zijn
steeds terstonCl herbenoembaar. De overige leden van het
hoofdbestuur zijn, voor zover zijn onafgebroken gedurende
ten minste € jaar het lidmaatschap hebben vervuld, niet terstand herbenoembaar, tenzij het mocht betreffen een benoeming tot lid van het dagelijks bestuur.
6. De functies van vaorzitter, ondervoorzitter en algemeen secretaris zijn onverenigbaar met die van voorzitter,
ondervoorzi tter en secretaris. van de ui t de leden der part ij
gevormde fracties in elk der Kamers van de staten-Generaal

Artikel 19. 1. Het hoofdbestuur is belast met de algemene
leiding van de partij en met de uitvoering der besluiten van
de algemene vergadering.
.
2. Het dagelijks bestuur is belast met de dagelijkse leiding der partij, met de voorbereiding van de door het
hoofdbestuur te behandelen zaken en de uitvoering van de be~
sluiten van het hoofdbestuur en van de algemene vergadering,
met de regeling der propaganda en de behandeling van de
organisatorische aangelegenheden vol gens de algemene besluiten, door het hoofdbestuur genomen.
3. De partij wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd
door 2 bestuursleden, van wie een de voorzi tter., de onder··
voorzitter of de penningmeester moet zijn.
Artikel 20. Bij huishoudelijk reglement kunnen andere
partij organen worden ingesteld en kan hun samenstelling war··
den geregeld.
.
Geldmiddelen

en boekj aar.

Artikel 21. 1. De geldmiddelen der partij bestaan ui t:
a. afdrachten der afdelingen. en de contributies der leden,
niet tot een afdeling behorend;
b. giften, bijdragen; legaten, enz.;
c. renten van eigendommen;
d. opbrengsten van publikaties en abonnementsgelden;
e. toevallige baten.
2. De penningmeester is belast met het geldelijk beheer
van de partij en doet in de jaarlijkse algemene vergadering
rekening en verantwoording van zijn beheer.
3. Bij de behandeling dezer rekening ~n verantwoording
wordt de algemene vergadering voorgelicht door ~en commis·
sie van 3 leden van de partij. die met hun plaatsvervangers
door de algemene vergadering telkens voor een jaar worden
a~gewezen. De goedkeuring van de rekening en verantwoording
strekt tot decharge van de penningmeester.
Artikel 22. Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met
31 december.
Slotbepalingen.
Artikel 23. Zij, die overigens het recht hebben vergaderingen van de partij of haar organen bij te wonen, worden
niet tot de vergad~ringen toegelaten, indien en voor zover

daarin een kandidatuur wordt besproften. waarbij zij, hun
echtgenoot of hun bloed- of aanverwanten tot en met de tweedegraad. betrokken zijn, behoudens in de bij besluit van de
algemene' vergadering vastgestelde reglementen gemaakte uit~
.?:Qnderingen.'.
.
Artikel 24. 1. Voorstellen tot wijziging van de statuten
of van het huishoudelijk reglement kunnen alleen dan in behandeling genomen wor~en. wanneer zij in de beschrijvingsbrief voor de algemene ~ergadering zijn vermeld .
.2. Wijziging van de statuten vereist een'meerderheid van
2/3 der'uitgabrachte geldige stemmen.
3. Wijziging in de statuten treedt eerst in werking nadat
de Koninklijke goedkeuring is verkregen.
Artikel 25. 1. In aIle gevallen, waarin door de statu ten,
het hUishoudelijk reglement of, andere reglementen niet is
voorzien, beslist het hoofdbestuur, als het de gehele partij
betreft en de algemene vergadering niet bijeen is.
2. In spoedeisende gevallen beslist het dagelijks bestuur,
dat van zijn beslissing in deeerstvolgende
hoofdbestuurs··
vergadering mededeling doet. '
3., Wanneer een bepaling van de statuten, het hUishoudelijk
reglement of van 'andere reglementen aanleiding geeft tot
meer dan ~en uitlegging, zal de uitlegging van'het hoofdbestuur bindend zijn voor de partij en haar leden, tenziJ later de algemene vergadering een anaere uitlegging geeft, in
welk geval aIle handelingen en besluiten, overeenkomstig de
uitlegging van het hoofdbestuur verricht en genomen v66r het
besluit'der algemene vergadering, hun rechtskracht behouden,
wordende de uitlegging door het hoofdbestuur tot het tijdstip van het besluit der algemene vergadering beschouwd te
zijn opgenomen in de statuten, het hUishoudelijk reglement
of de andere reglementen der partij.
Artikel 26. 1. Een besluit tot ontbinding der partij kan
slechts genom en worden door de'algemene verg~dering derpartij in een daartoe wettig opgeroepen vergadering, die ten
minste 8 weken'tevoren moet worden uitgeschreven met uiteenzetting van de redenen, die tot het voorstel tot ontbinding
hebben geletd.
.

2. Een besluit tot ontbinding vereist een meerderheid van
2/3 der uitgebrachte geldige stemmen.
3. Een afschrift van de oproep tot deze vergadering wordt
aan aIle leden der afdelingsbesturen persoonlijk gezonden.
Artikel 27. Bij ontbinding der partij geschiedt de liquidatie door het hoofdbestuur. met inachtneming van art. 1702
van het Burgerlijk Wetboek.
Aan de bezittingen der partij. voar zover niet nodig voor
betaling der schulden, geeft het untbindingsbesluit
een met
het doel der partij strokende bestemming.

Goedgekeurd
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Mij bekend,
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Namens Je Minister:
Het hoofd der Hoofdafdeling
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Th.v. Sasse v. Ysselt.

