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STATUTEN van de Reformatorische ?olitieke Federatie, zoals laatste-
lijk gewi;jzigd en vastgesteld in de vergadering van de Federatieraad
te Putten, op 1J januAri 1981

De Reformatorische Politieke Federatie, afgekort RPr,is
een federatie£ verband Van reformatorische politi eke
(kies)verenigingen, opgericht 15 maart 1975 te Amersfoort.

In de h iern:1 lTO"l 'jende artikelen wordt. <rprst3an
a. onder a~nsaB~0ten (kies)ver~nigjngeA : de leden;
b. onder federatieraad : de algemene ledenver~aderinG
u. onder iederatiebestuur: het bestuur.

De RPF aanvaardt als enige norm voar haar politieke denken en
handelen het onfeilh:J.re er: gezagIlebbende Woord van Gad zoal S

ten aanzien daarvan oak hAleden wordt in de drie Formulieren
van Enigheid.
Zij wil zic h daarhii 1at en 1 aiden door de chri stelijke levensover-
tuiging zoals d i ,;? in l1et.re forma torisch grondmotief van
schepping, zondcva] ~~ verlossing door Jezus Christus tot uit-
drukking wordt ~ebra~ht.

De RPF stelt zich ten doel:
a. ~olitiek te bedrUven in overstemming met de normen die God

ons heeft ~eopenbaard in de ~~bel;
b. de r:olitiel~8 aktiviteiten Van de aangesloten (kies)vereni-

gin!','enop de j n artikel 2 fjenoemde grondpL'l; te bundelen j
c. te streve~ na~r samenwerking met andere, niet aan~esloten

po i it i.el-'.e i~roep('ringen, die evenals de RPF cen bele Ld voor·,
staan op t~sis van Gods Woordj

d. contacten Le zoeken met ~eestverwante politieke organisaties
n1 l1',". \'1; i r.Rnl8.ad;

e. de pub: i ek fJ G rinie en de k iezers te he invloeden met het oo!';
of' ei~:l politlek bpleid overeenkomi.~tig iods \~oord;

f. nolitieke vorminc van de leden door middel V3n studie,
voorlichtin~, publikacies en confer~nties.

Leden '\Tand.e [-{Pi kunnen zl,;n (ki es) verenigingen die ill~teil\rnen
met de C;rnf1uc;]n;: r n hpt doe] vap de RPF.
Aanmeldln~ voor ict 1 idm~ntGri!.lp Ge~chLedt b~j het hieCi'lil h:'
noellien lederat jJ;IJe.'-,~l..uI', 0'(,;r', en ander 'lader te rer;e1en bt,l



De ferleratieraad is het hoogste orgaan van de RPF. De federatieraad
vergadert tenminste tweemaal per jaar en voorts zo dikwbls als het

'('ederatiebestuur een. b:ijeenkomst van de federatieraad nodig acht.
De oproeping ter vergadering geschiedt door het federatiebestuur
aan het adres van de leden, zoals dat b:ijde RPF bekend is, met in-
achtneming van een oproepingstermijn van tenminste zeven dagen,
de dag van oproeping en die van de vergadering niet meegerekend.
Voorts is hat federatiebestuur verplicht op schrifteliJK: verzoek
van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het
uitbrengen van een/tiende gedeelte der stemmen in de federatieraad,
tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een term:ijn
van niet langeI' dan vier weken.
Indien aan het verzoek binnen 14 dagen geen gevolg wordt gegeven,
kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op de wijze
als hiervoor is bepaald of b:ijadvertentie in tenminste een in de
gemeente Amsterdam veel gelezen dagblad.

De aan de RPF deelnemende (kies)verenigingen vaardigen een of meer
vertegenwoordigers af voor de samenstelling van de Federatieraad.
Het Huishoudel~K: Reglement voor de Federatieraad regelt de verdere
afvaardigingsprocedure.

Het Federatiebestuur is het uitvoerend orgaan van de RPF.
Het vertegenwoordigt de RPF in en buiten rechte, roeptde Federatie
raad bjjeen en legt daaraan ontwerpbesluiten voor, die het beleid
van de RPF bepalen.
Het Federatiebestuur is voor zijn beleid verantwoording schuldig
aan de Federatieraad.
Het bestuur is bev()egd tot het sluiten van overeenkomsten tot het
kopen1vervreemden en bezwaren van onroerende goederen.

Het federatiebestuur wordt gekozen door de leden van de Federatie-
rasa. Een gekozen bestuurslid dient lid te zijn van de RPF.
Het bestullr bestaat uit minstens acht leden; VOGr het overige
~ordt net gewenste aantal vastgesteld b:ijbesluit van de Federatie-
1;aaa:'a
De l~den van hat Federatiebestuur worden gekozen voor een ter.~a
~an 7ie~ jaren en zijn daarna bij hun aftreden herkiesbaar. De vecr-
z::l:tte:::- 'iiS.l1, de RPF 1tI'Qrdt rechtatreeks gekozen deor de Federatieraad.
De overige bestuursfuncties wQtden door de gekozen bestuursleden
zelf in onderling overleg verdeeld.
Het bestuurslidmaatschap eindigt:
_ door het verstr~K:en van de term:ijn,bedoeld in de derde volzin
van dit artikel,

_do()r,~o'verliJden-, .indien het bestuurslid ophoudt lid te zijn van de Re£ormatorisch.
Politieke Federatie of van een b:ijde Federatie aangesloten -
(kies)vereniging, .

door ·ontheffing'op-eigelr-verzoek.-Deze- ontheffJ.ng word't-ver'"
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leend door het bestuur,
door ontslag op grond van een door de ~ederatieraad genomen be-
sluit9 Een voorstel daartoe moet worden ingediend bij de secreta-

r~s van het Federatiebestuur door een in het Huishoudelijk Reglement
$ re0~len aantal (kies)verenigingen uiterl~Kvier weken voor een

v0rgadering van de Federatieraad ale bedoeld in de tweede volzin
van arti.kel 5 der statu ten. Een zodanig voorstel kan tevens worden
geda~l tege~tertijd met het verzoek tot het houden van een vergade-
ring van de Federatieraad als bedoeld in de derde en vierde volzin
van artikel 5 der statuten •

De verkiezing voor het Federatie bestuur vindt plaats vol gens de
onderstaande procedure:
De aangesloten (kies)verenigingen en het Federatiebestuur kunnen
schriftelijk ~~n kandidaat stellen veor elk van de te vervullen
bestuursfunctiea. De Federatieraad kiest uit de gestelde kandi-
daten de laden van het Federatiebestuur bij meerheid van stemmen.
De namen van de kandidaten dienen uiterl~K vier weken voer de
bestuursverkiezing schriftelijk ter kennis te zijn gebracht aan de
secretaris van het Federatiebestuur.
~ijze van verkiezing Federatiebestuur:Twee maanden vOordat er be-
stuur8verkie~ingan zullen worden gehouden, dient he~ Federatie-
bestuur de (kies)varenigingen hiervan in kennis te hebben gesteld.

Stemmingen in de Faderatieraad en in het Federatiebestuur over
personen geschieden schriftelijk, over zaken mondeling.
Bij staken van stemmen werdt een vQorstel geacht te zijn verworpen.
Blanco stemmen en stemonth~Udingen worden niet meegeteld bij het

'bepalen van de uitslag van destemming.
I~tenu!lingenop de Federatieraad zullen geschieden volgens onder-
staande slantel:
~Kie6)verenigingen met 10 -50 leden brengen ~&n stem nit;

ttmet 51 -100 leden brengen twee stemmen ui t;
tt met 101 -200 leden brengen drie stemmen uit;
" met 201 -250 leden brengen vier stemmen uit;
It met 251 en meer leden brengen v:ijfstemmen uit.

i fJOl.' het: ui \;bt'~.mge!l Va.ll het aantal stemmen is bepalend het aan-
t'll betalende laden van de betreffende (kies)vereniging b:ijde
aanvangvan het kalenderjaar, of op de datum van aanmelding bij de
HPF, mits deze aanmelding heeft plaatsgevonden minstens een maand
v66r de vergadering van de Federatieraad.
De laden van de Federatiebestuur kunnen uit hoofde van hun
func'l;ie ~~n stem ui torengen.
De Federatieraad kan al1een beslissingen nemen indien, na eerst~
convOCaCifJ, ten minste de helft van de bij haar aangesloten (kies)
verenigingen op de vergadering van de Federatieraad is vertegen-
woo'l:'d.ig:d~Is zulks niet het geval, dan vordt, met eentussenpoze;an mi~imaai een week, een tweede vergadering uitgeschrevenwaar-
in,onafhankelijk van het aantal aanwezige (kies)verenigingen,
rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen.

De Federatieraad kan al dan niet~p voorstel T@ lle.t::Fede~atie-
bestuur eommissies b,enoemen met. duideljjk omschreven taken.
Daze commiss±e-s'brengen regelmati~ verslagui t vanhun werltzaam'"
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De geldmiddelen van de RPF bestaan uit:
a. contributies;
b. giften en legaten;
c. overige inkomsten.
De hoogte van de contributie wordt vastgesteld door de Federatie-
raad. De penningmeesters van de aangesloten verenigingen dienen,
op basis van het ledenbestand op 1 januarit de contributie in de
loop van het eerate kwartaal af te dragen aan de penningmeester
van het federatiebeatuur.

,De geldmiddelen worden beheerd door de penningmeester.
!Het boekjaar van de RPF valt samen met het kalenderjaar.
cHet federatiebeatuur brengt op een vergadering van de federatie-
raad, te houden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar,
behoudens verlen~ing van deze termijn door de federatieraad, zijn
jaarverslag uit en doet onder overlegging van de nodige bescheiden
rekening en verantwoording over zijnin het afgelopen'boekjaar
gevoerde bestuur.
De federatieraad benoemt jaarlijks op zijn in het vorige lid van

;dit artikel bedoelde yergaderi~ ean commissie van teil.minste twee
,leden die geen deel mogen uitmaken van het federatiebestuur.
Genoemde commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van
het federatiebestuur en brengt aan de federatieraad verslag Van
haar bevindingen uit.

Op voorstel van het.Federatiebestuur wijst de Federatieraad een
redactiecommissie aan, waaronder een hoofdredacteur, voor het

!redigeren van het eigen orgaan van de RPF.
;De redactiecommiasie is verantwoording verschuldigd aan het
jFederatiebeatuur. Het Federatiebestuur besliat over elke andere
!vorm van publiciteit.

Behoudens het bepaalde in artikel 1j kunnen wijzigingen in daze
statuten worden aangebracht bijbealuit van de Federatieraad, bij

,meerderheid van stemmen.
Voorstellen tot wijziging van deze statuten kunnen worden inge-
diend door de aangesloten verenigingen of door het FederatieJ

"bestulJ.r.
Inbeide gevallen dient het Federatiebeatuur voorstellen tot

'wijziging v.an daze statuten minstena "n maand voor de betreffende
vergadering van de Federatieraad aan de (kies)verenigingen te
hebben toegezonden, om tot behandeling ervan te kunnen overgaan.

;Artikelen 2 en 3, alsmede het bepaalde in dit artikel van de
istatuten kunnen alleen gewijzigd worden wanneerminatens drie-
:kwart va~ de op een vergadering van de Federatieraad uitgebrachte
lstemmen zich daarvoor uitspreekt.welk voorstel tot wijziging ten
lminste twee maanden tevoren ter kennis van de (kies)verenigingen
lmoet worden gebracht.L -~ ._~._..__ ------- - ----- _ -.- ----- .." - : , _._-.•" --zr .....!
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Artikel 16.
In geval van ontbinding van de Reformatoriscae Politieke Federatie
zal door de Federatieraad een vereffenaar worde. benoemi. Omtrent
de bestemming van een eventueel aanwezig batig salao nadat alle
schulden der Federatie zullen zjjnvoldaan, neemt cieFeaeratieraaQ
een besluit.

In gevallen waarin deze statu ten en het HuishouQelijk Reglement
niet voorzien beslist het Federatiebestuur, ~ehQu4ens zjjnverant-
woordelijkheid aan de Federatieraad.


