DOCUMENTATIECENTRUM
NEDERLANDSE POLITI EKE
PARTIJEN

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

Naam en zetel.
Art. 1. De veremgmg is genaamd: Volkspartij
Democratie, en is gevesdgd te 's-Gravenhage.
Zij wordt in de statuten genoemd: de Partij.

voor Vrijheid en

Duur.
Art. 2. De Partij is aangegaan voor de tijd van 29 jaar en ruim
11 maanden, te rekenen van de dag del' oprichting, zijnde 24 .Tanuari
1948, en eindigende 31 December 1977.
Doel en middelen.
Art. 3. De Partij stelt zich ten doel de toepassing te be;rOl'deren
van de beginselen van vrijheid en democratie, zoals die nader
omschreven zijn in een door de algemene vergadering vnstgesteld
beginselprogram en daarop berustende werkprograms.
Zij tracht dit doel te bereiken langs wettige weg, en wel do::>rhet
houden van vergaderingen, alsmede doora. de verkiezing in de vertegenwoordigende
lichamen te bevorderen van afgevaardigden, die haar beginselen onderschrijven;
b. het uitgeven van geschriften;
c. aIle andere wettige middelen, die aan haar doe1 bevorderlijk
zijn.
Art. 4. De Partij bestaat
a. ereleden;
b. leden van verdienste;
c. gewone leden;
d. adspirant-leden.

Leden.
uit:

Art. 5. Ereleden zijn zij, die wegens hun bijzondere verdiensten
voor de Partij door de algemene vergadering van de Partij als
zodanig zijn benoemd.

Leden van verdienste zijn zij, die wegens hun bijzondere verdiensten '1001' de Partij door de ledenvergadering ener afdeling als
zodanig zijn benoell1d.
Ereleden en leden van verdienste hebben aIle rechten van de
gewone leden; zij zijn vrijgesteld van het betalen van contributie
Aan ereleden kan door de algemene vergadering de titel van erevoorzitter del' Fartij worden verleend.
Aan leden van verdienste kan door de ledenvergadering hunner
afdeIing de titeI van erevoorzitter van de afdeUng worden verIeend.
Art. 6. Gewone leden zijn zij, die de kiesgerechtigde leeftijd
hebben bereikt, zich onderwerpen aan de statuten van de Partij en
bereid zijn de jaarlijkse contributie, bedoeld in aft. 10, te betalen.
De rechten en verplichtingen,
aan het lidmaatschap verbonden,
worden, '1001' zover niet in de statuten genoemd, in het huishoudelijk
reglement omschreven.
Art. 7. Adspirant-Ieden zijn zij, die 18 jaar of ouder zijn, doch de
kiesgerechtigde leeftijd nag niel hebben bereikt, en die overigens
voldoen aan de vereisten, in het eerste lid van art. 6 gesteld. Zij
hebben dezelfde rechten en verplichtingen als gewone led en, doch
missen het stemrecht en kunnen niet tot functies worden geroepen.
Door het bereiken van de kiesgerechtigde
leeftijd worden zij
gewoon lid.
Art. 8. Gewone en adspirant-leden worden op hun verzoek door
het bestuur van een afdeling of, waar geen afdeling is, door het
hoofdbestuur aangenomen.
Tegen een afvlijzende beschikking op een verzoek, als in het vorige
lid bedoeJd, staat '1001' betrokkene gedurende 4 weken, nadat deze
afwijzing te zijner kennis is gekomen, beroep open bij een door de
algemene vergadering aan te wijzen commissie van beroep.
Ret beroep wordt ingesteld bij aangetekend schrijven.
Art. 9. Ret 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, of
door royement.
Royement heeft plaats door het hoofdbestuur of door de afdeling,
waartoe het lid behoort, en wel door de eerste gerede partij.
Royement door !let hoofdbestuur van een lid, behorende tot een
afdeling, vereisl een meerderheid van 34 del' uitgebrachte stemmen.
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 er van bij aangetekend schrijven beroep instellen bij de
commissie van beroep, bedoeld in art. 8, tweede lid.
Voor de behandeling van het voorstel tot royement en van het
beroep wordt de betrokkene opgeroepen onder vermelding van de
tegen hem (haar) ingebrachte bezwaren.

Zolang de beroepsinstantie geen uitspraak heeft gedaan, is betrokkene geschorst in de uitoefening van de rechten, welke aan het
lidmaatschap verbonden zijn.
Geroyeerden kunnen slechts met toestemming van het hoofdbestuur opnieuw tot de Partij worden toegelaten.
Art. 10. De leden, die deel uitmaken ener afdeling, betalen aan
de kas van die afdeling een jaarlijkse contributie, waarvan het bedrag
door het reglement del' afdeling, met inachtneming van de bepalingen
van het huishoudelijk reglement del' Partij, wordt vastgesteld.
De afdelingskas draagt aan de Partijkas voor ieder lid del' afdeling
af het bedrag, dat bij het huishoudelijk reglement del' Partij is
vastgesteld.
De leden, die geen deel uitmaken van een afdeling, betalen aan de
Partijkas een jaarlijkse contributie, waarvan het bedrag bij huishoudelijk reglement del' Partij wordt vastgesteld.
Art. 11. De gewone leden hebben toegang tot alle vergaderingen
del' afdeling, waartoe zij behol'en. Zij mogen in die vergaderingen
aan de beraadslagingen d""21nemen en hebben er stemrecht. Zij
hebben mede het recht em de algemene vergaderingen del' Partij bij
te wonen en aan de beraadslagingen deel te nemen.
Art. 12. Afdelingen van de Pai'tij kunnen worden opgericht in
iedere plaats, waar ten minste 7 leden van de Partij gevestigd zijn.
De statu ten en reglementen van de afdelingen behoeven de goedkeuring van het hoofdbestuur.
Deze goedkeuring kan aIleen worden geweigerd, indien die statuten
of reglementen in strijd zijn met de statu ten of reglementen, dan
wel met de beginselen van de Partij, bedoeld in art. 3.
Bij weigering staat beroep open op een door de algemene vergadering der Partij te .benoemen commissie voor de reglementen.
Art. 13. De afdelingen, binnen bij de wet vastgestelde
kieskringen, verenigen zich tot centralen.
A:gemene

Rijks-

verogaderingen.

Art. 14. De algemene vergadering is het hoogste orgaan van de
Partij.
De algemene vergadering is toegankelijk voor aIle leden.
Teder del' aanwezigen is gerechtigd aan de besprekingen deel te
nemen. Stemrecht wordt in de algemene vergadering slechts uit,geoefend door de afgevaardigden van de afdelingen, die overeenkomstig art. 15 door de afdelingen zijn aangewezen.
Art. 15 De afdelingen worden op de algemene vergadering
vertegenwoordigd door afgevaardigden,
gekozen door de ledenvergadering van de afdeling.
De afdelingen brengen op de algemene vergadering stemmen uit
in verhouding van het aantal leden del' afdelingen op 1 Januari van
het lopende jaar volgens onderstaande schaal:

Een afdeling met mindel' dan 101 leden brengt 1 stem uit;
251-450
leden 3 stemmen;
701-1000
leden 5 stemmen;
1351-1750 leden 7 stemmen;
2201-2700 leden 9 stemmen;

101-250
leden 2 stemmen; met
451-700
leden 4 stemmen; met
1001-1350 leden 6 stemmen; met
1751-2200 leden 8 stemmen; met
meer dan 2700 leden 10 stemmen.

met
met
met
met
met

Voor elke afgevaardigde worden een of meer plaarsvervangers
aangewezen door de ledenvergadering del' afdeling.
Iedere afgevaardigde stemt op de algemene vergadering naar vrije
overtuiging, zonder bindend mandaat zijner afdeling.
De afgevaardigden kunnen hun vertegenwoordiging
aan andere
afgevaardigden overdragen na mededeling aan de secretaris del'
Partij. Tijdig wordt door de afdelingen aan de secretaris van de
Partij bericht wie haar afgevaardigden zijn.
Art. 16. De algemene vergadering 'Nordt ten minste eenmaal
per jaar bijeengeroepen en voorts zo vaak als het hoofdbestuur, ten
minste 10 afdelingen of de besturen van 2 centralen dit wensen.
Geeft het bestuur aan zodanige verzoeken binnen 4 maanden geen
gevolg, dan hebben de ver:=oekers het recht zelf tot het beleggen
van de verzochte vergadering over te gaan. Uiterlijk 8 weken v66r
de datum, waarop de jaarlijkse algemene vergadering zal worden
gehouden, zendt het hoofdbestuur een voorlopige opgave van de te
behandelen onderwerpen aan de afdelingen en de centralen. Deze
nebben net recht uiterlij;~ binnen 2 weken na ontvangst van de in
het vorige lid bedoelde opgave gemotiveerde voorstellen tot wijziging
of aanvulling van deze opgave in te dienen, welke door het hoofdbestuur op de agenda van de algemene vergadering gebracht
moeten worden.
Art. 17. De algemene vergadering stelt het huishoudelijk reglement en verdere bijzondere reglementen vast. Zij mogen niet in
strijd zijn met deze statuten.
Hoafdbestuur

en dagelijks bestuu1".

Art. 18. De Partij wordt bestuurd en vertegenwoordigd door een
hoofdbestuur, bestaande uit ten minste 21 en ten hoogste 27 leden,
door de algemene vergadering te benoemen uit de gewone leden op
de wijze, bij huishoudelijk reglement te bepalen.
De voorzitter, de ondervoorzitter en de penningmeester worden
door de algemene vergadering in functie gekozen en vormen met
4 door de algemene vergadering te verkiezen leden van het hoofdbestuur het dagelijks bestuUI" van de Partij.
De voofzitter vertegenwoordigt de Partij in en buiten rechte, met
recht van plaatsvervanging.
De leden van het hoofdbestuur worden gekozen '1'001' de tijd van
4 jaren en zijn te1'stond herkiesbaar.
Art 19. Het dagelijks bestuur del' Partij is belast met de dagelijkse leiding del' Partij, met de voorbereiding van de door het
hoofdbestuuf te bel~iande]en zaken en de uitvoering van de besluiten

van het hoofdbestuur, met de regeling del' propaganda en de
behandeling van de organisatorische aangelegenheden volgens de
algemene besluiten, door het hoofdbestuur genomen.
Art. 20. Bij huishoudelijk reglement kunnen andere partij-organen worden ingesteld en kan hun samenstelling worden geregeld
Geldmiddeien en boekjaar.
Art. 21. De geldmiddelen del' Partij bestaan uit:
a. afdrachten del' afdelingen en de contributien del' leden, niet
tot een afdeling behorend;
b. giften, bijdragen, legaten, enz.;
c. renten van eigendommen;
d. opbrengst van publica ties en abonnementsgelden;
e. toevallige baten.
De penningmeester is belast met het geldelijk beheer van de Partij
en doet in de jaarlijks2 algemene vergadering rekening en veraniwoording van zijn belleer.
Eij de behandeling c1ezer rekening en verantwoording wordt de
algemene vergadering voorgelichi door een commissie van 3 leden
van de Partij, die met hUil plaatsvervangers
door de algemene
vergadering telkens vaal' een jaar worden aangewezen.

Art. 23. Eij bijzonder reglemeni kan worden bepaald, dat zij,
die overigens het recht hebben vergaderingen van de Partij of haar
organen bij te wonen, niet tot die vergaderingen of tot een gedeelte
er van worden toegelaten, indien of Vaal' zover daarin een candidatuur wordt besproken, waarbij hun persoon betrokken is.
Art. 24. Voorstellen tot wijziging van de statuten of van het
huishoudelijk reglemeni kunnen alleen dan in behandeling worden
genomen, wanneer zij in de beschrijvingsbrief
voor de algemene
vergadering zijn vermeld.
Wijziging van de statuten vereist een meerderheid van % del'
uitgebrachte geldige sLemmen.
Wijziging in de statuten treedt eerst in werking nadat de Koninklijke goedkeuring is verkregen.
Art. 25. In alle gevallen, waarin door de statuten. 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.
In spoedeisende gevallen beslist het dagelijks bestuur, dat van
zijn beslissing in de eerstvolgende hoofdbestuursvergadering
mededeling doet.

Wanneer een bepaling van de statuten, het huishoudelijk reglement
of van andere reglementen aanleiding geeft tot meer dan een uitlegging, zal de uitlegging van het l100fdbestuur bindend zijn voor de
Partij en haal' leden, tenzij later de algemenevergadering een andere
uitlegging geeft, in welk geval alle handelingen en besluiten, overeenkomstig de uitlegging van het hoofdbestuul' verricht en genom en
v66r het besluit del' algemene vergadering, hun rechtskracht behouden, wol'dende de uitlegging door het hoofdbestuur tot het tijdstip
van het besluit del' algemene vergadering beschouwd te zijn opgenomen in de statuten, het huishoudelijk reglement of de andere
l'eglementen del' Partij.
Art. 26. Een besluit tot ontbinding van de Partij kan slechts
genomen worden door de algemene vergadering del' Partij in een
daartoe door het hoofdbestuur opgeroepen vergadering, die ten
minste 2 maanden tevoren moet worden uitgeschreven met uiteenzetting van de redenen, die tot het voorstel tot ontbinding hebben
geleid.
Een besluit tot ontbinding vereist een meerderheid van % del'
uitgebrachte geldige stemmen.
Een afschrift van de oproep tot deze vergadering wordt aan aIle
leden del' afdelingsbesturen persoonlijk gezonden.
Art. 27. Bi,j ontbinding del' Partij geschiedt de liquidatie door
het hoofdbestuur, met inachtneming van art. 1702 van het Burgerlijk
Wetboek. Aan de bezittingen del' Partij, voor zover niet nodig voor
betaling del' schulden, geeft het ontbindingsbesluit een met het doel
del' Partij strokende bestemming.
Goedgekeurd bij Koninklijk

besluit dd. 5 Juni 1951 no. 26.

