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LEDEN 

Artikel 1 
Het lidmaatschap van de partij wordt verkregen door t o e l a -  
ting door het Hoofdbestuur of een afdelingsbestuur, na 
schriftelijke aanmelding. 

Arti/cel 2 
Leden kunnen door het Hoofdbestuur, behoudens g o e d k e u -  
ring door de Algemene V er gadering, worden geschorst en ter 
royement aan de A.V. worden voorgedragen: 
a. in geval zij hun geldelijke verplichtingen jegens de partij 

niet of niet behoorlijk nakomen; 
b. indien zij zich schuldig maken aan wangedrag of aan h a n -  

delingen, in strijd met de grondslagen of de belangen van 
de partij. 

Artikel 3 
De afdelingsvergadering kan op voordracht van het a f d e -  
lingsbestuur een lid schorsen. Het afdelingsbestuur geeft van 
de schorsing en van de redenen daartoe. ten spoedigste b e -  
richt aan het H.B., dat beslist of de schorsing zal worden 
gehandhaafd of opgeheven. 

Artikel 4 
Het in artikel 2 en 3 gestelde kan alleen worden volvoerd, 
nadat het betrokken lid is gehoord door de betrokken i n s t a n -  
tie of daartoe althans in de gelegenheid is gesteld. 
Gedurende de schorsing verliest het lid alle rechten van het 
lidmaatschap, doch behoudt de daaraan verbonden v e r p l i c h -  , 
tin gen. 

AFDELINGEN 
Artikel 5 

Meerdere leden kunnen behoudens goedkeuring door het 
H.B. tezamen een afdeling vormen. Een afdeling dient bij de 
oprichting te bestaan uit ten minste zeven leden. Zij wordt 
opgeheven, indien het ledental daalt beneden vijf. De over-
blijvende leden worden bij het H.B. ingeschreven als a l g e -  
mene leden. 

Artikel 6 
Het bestuur van een afdeling bestaat uit tenminste 3 leden, 
voor een afdeling met minder dan 26 leden en tenminste uit 
5 leden, indien de afdeling dit aantal te boven gaat, met een 
maximum van negen leden. 



Artikel 7 
Het afdelingsbestuur bestaat uit: voorzitter, secretaris, pen- 
ningmeest.er en overige, door de afdeling nodig geachte func- 
tionarissen. Voorzitter, secretaris en penningmeester maken 
deel uit van het Dagelijks Bestuur en worden in functie ge- 
kozen. 
Personen, die als vertegenwoordiger van de partij een hono- 
rarium genieten, mogen geen lid zijn van het Dagelijks Be- 
stuur. 

Artikel 8 
a. De voorzitter heeft de algemene leiding. 
b. De secretaris voert de correspondentie met het Hoofd- 

bestuur, het gewestelijk bestuur, de leden en andere per-
sonen en lichamen. Hij houdt een register bij, waarin alle 
door het H.B. te bepalen gegevens betreffende de leden 
nauwkeurig worden vermeld. Hij brengt de gevraagde 
verslagen uit aan het H.B. en zendt maandelijks alle le- 
denmutaties aan het H.B. 

c. De penningmeester int en beheert de gelden; hij is tevens 
verantwoordelijk voor het financieël beheer en de verre-
kening met het H.B. van alle gelden, goederen en andere 
waarden, die door een van de leden uit zijn afdeling ont- 
vangen worden, ten behoeve van de partij. Hij is verplicht 
te allen tijde aan de kascontrolecommissie, bedoeld in 
art. 10 en aan elk der leden van het H.B. inzage te geven 
van de boeken en kasstukken, alsmede van de kas der 
afdeling. 

Artikel 9 
Vergaderingen van het afdelingsbestuur worden door het 
Dagelijks Bestuur belegd. Eén lid van het afdelingsbestuur 
heeft het recht een vergadering aan te vragen bij het D.B., 
aan welk verzoek gevolg moet worden gegeven binnen twee 
weken na ontvangst van de aanvrage. 

Arti/cel 10 
In iedere afdeling wordt een kascontrolecommissie, bestaan- 
de uit drie personen, samengesteld, welke door de afdelings 
vergadering wordt gekozen. De kascontrolecommissie brengt 
ieder jaar aan de in art. 11 genoemde jaarvergadering v e r -
slag uit omtrent het administratieve en financiële beheer van 
de penningmeester. 

Artikel 11 
Jaarlijks wordt één maand voor de A.V. een jaarvergadering 
gehouden, waarin de jaarverslagen worden uitgebracht, de 



begroting vastgesteld, de kascontrolecommissie gekozen en 
waarop de bestuursverkiezing ·plaats vindt. Tevens brengt 
de kascontrolecommissie op deze vergadering verslag uit. 
Tenminste twee maal per jaar wordt door het a f d e l i n g s b e -  
stuur een afdelingsvergadering uitgeschreven en verder nog 
telkens, wanneer het afdelingsbestuur dit nodig oordeelt, of 
dit door tenminste drie leden aan hun bestuur wordt a a n g e -  
vraagd. Tenzij het Hoofdbestuur op voorstel van het b e t r o k -  
ken afdelingsbestuur, de aanvragers gehoord, anders beslist, 
wordt deze vergadering gehouden, ten hoogste 14 dagen na 
de aanvrage. 

Artikel 12 
De afdelingen zenden van hun programma's en m e d e d e l i n -  
genbladen 2 exemplaren aan het H.B. ter kennisneming en 
een exemplaar aan het gewestelijk bestuur van het gebied, 
waartoe de afdeling behoort. 

Artikel 13 
Indien een afdeling zijn financiële verplichtingen jegens de 
centrale kas van de partij na een aanmaning, gericht tot het 
volledige afdelingsbestuur, gedurende drie maanden niet n a -  
komt, kan de toezending van de stukken en bladen aan de 
leden van die afdeling worden geschorst, in afwachting van 
nadere door het Hoofdbestuur te nemen maatregelen. 

Artikel 14 
a. Voor elk optreden naar buiten en elke samenwerking met 

andere organisaties behoeft de afdeling de toestemming 
van het H.B. 

b. Voor de uitgave van p r o p a g a n d a -  en andere geschriften 
heeft de afdeling de toestemming van het H.B. nodig. 

c. Alle overeenkomsten van huur en verhuur, een tijdsduur 
van 48 uur te boven gaande, van onroerende goederen, b e -  
hoeven de goedkeuring van het H.B.; ditzelfde geldt voor 
het aangaan van verplichtingen voor het inrichten en e x -  
ploiteren van een huis, van een vaste kampeerplaats of 
soortgelijke inrichtingen en het aangaan van g e l d l e n i n g e n ,  
ongeacht voor welk doel. 

d. Het houden van geldinzamelingen, verlotingen, bazars, het 
verkopen van steunbonnen voor plaatselijke doeleinden 
moet tot het gebied van de eigen afdeling beperkt blijven. 

GEWESTEN 
Artikel 15 

a. Meerdere efdelingen kunnen n a  goedkeuring door het 



H.B. een gewest vormen. 
h. Ht gewest wordt bestuurd door het gewestelijk bestuur, 

bestaande uit hoogstens vljf, door de gewestelijke v e r g a -  
dering gekozen leden èn de afgevaardigden van de afde-
lingen, die tezamen een gewest vormen. 
Voorzitter, secretaris en penningmeester worden in func-
tie gekozen en maken deel uit van het Dagelijks Bestuur. 
De voorzitter heeft de algemene leiding. De secretaris 
voert de correspondentie met het H.B., de afdelingen en 
andere personen en lichamen, brengt het jaarverslag uit 
en de verdere door het H.B. gevraagde verslagen. 
De penningmeester beheert de financiën van het gewest, 
is verantwoordelijk voor de verrekening met het H.B. het 
gehele gewest betreffende. Hij is verplicht te allen tijde 
aan de kascontrolecommissie, bedoeld in art. 15 c. en aan 
elk der leden van het Hoofdhestuur inzage te geven in de 
boeken en kasstukken, evenals van de kas van het g e -  
west. Jaarlijks brengt hij verslag uit. 

c. In ieder gewest wordt een kascontrolecommissie gekozen 
door de gewestelijke vergadering, welke op de j a a r v e r g a -  
dering verslag uitbrengt omtrent het financiële en a d m i n i -  
stratieve beheer van de penningmeester. 

cl. Vergaderingen van het gewestelijk bestuur worden be-
legd door het D.B. Een lid van het gewestelijk bestuur 
kan in opdracht van zijn afdelingsbestuur hij het D.B. een 
vergadering aanvragen, aan welk verzoek binnen 14 da-
gen na ontvangst moet worden voldaan. 

e. De taak van het gewest bestaat uit: 
1. Het bevorderen van een actief verenigingsleven in de 

afdelingen. 
2. Het bevorderen van een krachtige samenwerking der 

afdelingen onderling. 
3. Het organiseren van bijeenkomsten, weekends en c u r -  

sussen, waartoe de afdelingen door gering ledental 
en/of financiële omstandigheden niet in staat zijn. 

f. De geldmiddelen van de gewesten bestaan uit: 
1. Subsidies; 
2. Andere baten. 

Artikel 16 
Ieder jaar wordt in de maand februari een jaarvergadering 
gehouden, waarin verslag wordt gedaan over het gevoerde 
beleid en waarin de leden van de kascontrolecommissie, als-
mede de leden van het gewestelijk bestuur worden gekozen. 
Tot deze vergadering hebben toegang,  voor zover het g e -  
westen betreft, die binnen gemeentelijk verband liggen, alle 



leden, die binnen dat gebied woonachtig zijn; 
voor zover het gewesten betreft, welke zich over meer g e -  
meenten uitstrekken, afgevaardigden van elke afdeling b i n -  
nen dat gebied, welke door de afdelingsvergaderingen g e k o -  
zen worden. 
Hierbij geldt, dat uit elke vijf leden, die een afdeling telt, één 
afgevaardigde wordt gekozen. Uitzonderingen hierop kunnen 
door het H.B. worden toegestaan. 

HOOFDBESTUUR 
Artikel 17 

a. Het hoofdbestuur bestaat uit: 
1. de algemene voorzitter; deze heeft de algemene leiding 

in de partij en is voorzitter van het Hoofdbestuur, A l -  
gemene Vergadering en Congressen. 

2. de algemene secretaris; deze voert de correspondentie 
met de gewestelijke besturen en afdelingsbesturen, 
andere personen en lichamen, Hij houdt de centrale 
administratie bij, brengt het jaarverslag uit en brengt 
van iedere Hoofdbestuursvergadering een kort verslag 
uit in het orgaan. 

3. De algemene penningmeester; deze beheert de f i n a n -  
ciën van de partij en legt rekening en verantwoording 
af op de Algemene Vergadering. 

4. de propagandaleider; deze voert de algemene p r o p a -  
ganda. 

5. de tweede voorzitter. 
6. de hoofdredacteur van het orgaan. 
7. een aantal leden. 

De personen. genoemd onder 1 tot en met 6 vormen het D a -  
gelijks Bestuur en worden in functie gekozen. Personen die 
als vertegenwoordigers van de partij een honorarium ge-
nieten, mogen geen lid zijn van het Dagelijks Bestuur. Het 
Hoofdbestuur bestaat uit minimaal 7 en maximaal 15 leden. 
b. In tussentijdse vacatures vervullen de overige H o o f d b e -  

stuursleden de opengevallen taken, behoudens verant-
woording aan de Algemene Vergadering. 

c. Alle functionarissen brengen op de Algemene V e r g a d e -  
ring schriftelijk en ondertekend verslag uit van hun w e r k -
zaamheden. 

Artikel 18 
Indien het H.B. aan een gewestelijk of afdelingsbestuur te 
kennen geeft, dat dit zijn bevoegdheden overschrijdt, dan is 
dit bestuur verplicht zich onmiddellijk naar het oordeel van 



het H.B. te gedragen, tot dat de eerstvolgende Algemene 
Vergadering in het geschil uitspraak heeft gedaan. 

ALGEMENE VERGADERING 
Artikel 19 

a. De Algemene Vergadering wordt jaarlijks voor 1 mei g e -  
houden. 

b. Toegang tot de Algemene Vergadering hebben: 
1. de leden van het Hoofdbestuur; 
2. de afgevaardigden van de afdelingen en gewesten; 
3. de afdelingsleden en algemene leden van de partij; 
4. andere personen, die daartoe door het H.B. worden 

uitgenodigd. 
c. Aan de beraadslagingen in de Algemene Vergadering n e -  

men deel: 
1. de leden van het Hoofdbestuur: 
2. de afgevaardigden van de afdelingen; 
3. de algemene leden, voor zover de voorzitter hun het 

woord verleent; 
4. andere personen, indien en voor zover deze daartoe 

door het Hoofdbestuur worden uitgenodigd. 

Arti/cel 20 
a. Uiterlijk vijf weken voor de aanvang van de Algemene 

Vergadering worden de afdelingen en de algemene leden 
door de algemene secretaris geconvoceerd. Hierbij wordt 
een voorlopige agenda met toelichting benevens finan-
cieël jaarverslag, balans en begroting toegevoegd. 

b. Uiterlijk twee weken voor de Algemene Vergadering 
zendt het Hoofdbestuur aan de afdelingen en de algemene 
leden de definitieve agenda, waarin ook alle voorstellen, 
tegenvoorstellen en kandidaten enz. afkomstig van de af-
delingen en leden zijn opgenomen, voor zover deze ten 
minste drie weken voor de Algemene Vergadering in het 
bezit van de Algemene Secretaris zijn. 

Artilcel 21 
De voorlopige agenda voor de Algemene Vergadering wordt 
in de afdelingsvergadering behandeld. Onder .deze behande-
ling valt te verstaan: 
1. Het indienen van voorstellen ter behandeling op de Alge-

mene Vergadering; 
2. Het indien van amendementen-op de voorstellen; 
3. Het stellen van kandidaten voor leden van het Hoofdbe-

stuur, redactie, kascontrolecommissie en adviesraad. 



·Artikel 22 
De afdelingen kiezen in de afdelingsvergadering de a f g e -  
vaardigden.naar de Algemene Vergadering. De a f g e v a a r d i g -  
den hebben blanco of gebonden mandaat, dit ter beoordeling 
van de afdelingsvergadering. Zij worden van een geloofs-
brief voorzien. leder lid en ieder bestuurslid, uitgezonderd 
Hoofdbestuursleden, kan worden benoemd tot afgevaardigde 
v a n  de afdeling waarvan hij deel uitmaakt. Als in een a f d e -  
lingsvergadering minderheidsstandpunten aan het licht k o -  
men, die tenminste 2 5 %  van de geldige stemmen hebben, d i e -  
nen deze het recht te krijgen daarvan op de Algemene Verga-
dering in de zelfde verhouding' kennis te geven. Dit moet uit 
de geloofsbrief blijken. 

Artikel 23 
leder Hoofdbestuurslid heeft op de Algemene Vergadering 
één stem. leder algemeen lid heeft op de Algemene V erg a -  
dering één stem. Namens de gezamenlijke leden van een 
afdeling wordt het stemrecht op de Algemene Vergadering 
uitgeoefend door de in artikel 22 genoemde afgevaardigden. 
Het aantal stemmen van een afdeling is gelijk aan het aantal 
leden van een afdeling op 31 december, voorafgaande aan de 
Algemene Vergadering. Dit aantal wordt door de afdeling 
verdeeld over de afgevaardigden, zonodig rekening houdend 
met het bepaalde in artikel 22. Geen afgevaardigde kan meer 
dan 30 stemmen uitbrengen. Geen afgevaardigde kan minder 
dan 5 stemmen vertegenwoordigen, behoudens voor a f d e -  
lingen met minder dan 17 léden ter voldoening aan artikel 22, 
laatste alinea. 

Artikel 24 
Voor de daarvoor door het Hoofdbestuur vastgestelde datum 
bestaat er voor afdelingen en gewesten, of groepen van 5 a l -
gemene leden gelegenheid voorstellen in te dienen en k a n d i -  
daten te stellen. De Algemene Vergadering beslist, of later 
ingediende voorstellen of namen van kandidaten aan de a g e n -  
da worden toegevoegd. Meer dan de helft van de uitge-
brachte geldige stemmen dient hier vóór te zijn. 

Artikel 25 
Buitengewone Algemene Vergaderingen kunnen belegd w o r -  
den door het Hoofdbestuur of op voorstel van zoveel a f d e -  
lingen en algemene leden, als overeenkomende met ten minste 
25% van het ledental van de partij. Het hoofdbestuur moet 
dit congres binnen 30 dagen na ontvangst van het voorstel 
doen houden en alle afdelingen en algemene leden ten minste 



14 dagen voor de datum van het congres convoceren met 
vermelding van de agenda. Een buitengewone algemene v e r -  
gadering kan slechts met algemene stemmen besluiten nieuwe 
punten aan de agenda toe te voegen. 

PROVINCIALE STATEN-VERKIEZINGEN EN 
TWEEDE KAMER-VERKIEZINGEN 

Arti/cel 26A 
a. Alleen leden van de partij kunnen worden voorgedragen 

als kandidaten op een lijst van de partij. 
b. Alle leden, woonachtig binnen een bepaalde kieskring, 

worden ten minste twee maanden voor de dag van de k a n -  
d i d a a t s t e l l i n g  in deze kieskring door het Hoofdhestuur 
verzocht, voorstellen voor kandidaten in te dienen. 

c. Zes weken voor de dag van de kandidaatstelling maakt 
het Hoofdbestuur een lijst, bevattende de namen van alle 
voor de kandidatenlijst van deze  kieskring voorgestelde 
personen; de volgorde wordt door het Hoofdbestuur b e -  
paald. 

d. Indien er minder namen op deze lijst zijn vermeld dan 
het aantal kandidaten, dat volgens de kieswet op de k a n -  
didatenlijst mag voorkomen, heeft het Hoofdbestuur het 
recht de lijst verder aan te vullen tot maximaal het t o e g e -  
stane aantal. 
De aanvullende namen worden onderaan de lijst i n g e -  
voegd en voorzien van de opmerking " door het H o o f d b e -  
stuur toegevoegd". 

e. Alleen degenen, die een schriftelijke bereidverklaring 
van aanvaarding van hun eventuele vertegenwoordigende 
functie overleggen, worden op de lijst gehandhaafd. 

f. Onmiddellijk na de vaststelling zendt het Hoofdbestuur 
aan ieder lid in deze kieskring de lijst van voorgestelden 
toe met het verzoek door verandering van de nummering 
zijn andere voorkeur aan het Hoofdbestuur op te geven 
of zich met de voorgestelde volgorde akkoord te verklaren. 

g. Alle antwoorden, die vier weken voor de dag van de kan-
didaatstelling ontvangen zijn, worden opgeteld op de v o l -  
gende wijze: iedere voorgestelde krijgt een aantal punten, 
gelijk aan de som van alle nummers, hem door de genoem-
de leden gegeven. De definitieve volgorde is die van de 
opklimmende pu11'tenaantallen. Bij gelijke puntenaantallen 
beslist. het Hoofdbestuur over de volgorde. Indien de aldus 
vastgestelde lijst meer namen bevat dan de kieswet t o e -  
S'taat, worden de overtollige namen onderaan geschrapt. 

h. De aldus vastgestelde definitieve kandidatenlijst wordt 



door een door het Hoofdbestuur aangewezen gemachtigde 
op de dag van de kandidaatstelling ingediend. 

i. In een kieskring, waar geen leden van de partij wonen, 
kan een kandidatenlijst, opgesteld door het Hoofdbestuur, 
worden ingediend. 

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 
Artikel 26B 

a. Alleen leden van de partij kunnen worden voorgedragen 
als kandidaten op een lijst van de partij. 

b. Alle leden woonachtig binnen een bepaalde kieskring, 
wordt ten minste twee maanden voor de. dag van de kan-
didaatstelling in deze kieskring door het afdelingsbestuur 
verzocht voorstellen voor kandidaten in te dienep. 

c. Zes weken voor de dag van de kandidaatstelling belegt het 
afdelingsbestuur een afdelingsvergadering, waarin door de 
daar aanwezige leden de volgorde van de namen op de 
kandidatenlijst wordt bepaald. 

d. Indien er minder namen op deze lijst zijn vermeld dan het 
aantal kandidaten, dát volgens de kieswet op de kandi-
daten lijst mag voorkomen, heeft de afdelingsvergadering 
het recht de lijst verder aan te vullen tot maximaal het toe-
gestane aantal. De aanvullende namen worden onderaan 
de lijst toegevoegd en voorzien van de opmerking "door 
het afdelingsbestuur toegevoegd". 

e. Alleen degenen, die een schriftelijke bereidverklaring van 
aanvaarding van hun eventuele v.ertegenwoordigende f u n c -  
tie overleggen, worden op de lijst gehandhaafd. 

f. De op de afdelingsvergadering vastgestelde kandidatenlijst 
wordt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk drie weken voor 
de dag van de kandidaatstelling, aan ieder lid van: deze 
kieskring toegezonden met het verzoek door verandering 
van de nummering zijn andere voorkeur aan het afdelings-
bestuur op te geven, of zich met de voorgestelde volgorde 
akkoord te verklaren. 

g. Alle antwoorden, die twee weken voor de dag van de k a n -  
didaatstelling ontvangen zijn, worden opgeteld op de v o l  
gende wijze: ieder voorgestelde krijgt een aantal punten, 
gelijk aan de som van alle nummers, hem door de g e n o e m -  
de leden gegeven. De definitieve volgorde is die van de 
opklimmende puntenaantallen. Bij gelijke puntenaantallen 
beslist het afdelingsbestuur over de volgorde. 

h. De aldus vastgestelde definitieve kandidatenlijst wordt 
door een door het afdelingsbestuur aangewezen gemachtig-

' de op de dag van de ·.kandidaatstelling ingediend. 



i. In een kieskring, waar geen leden van de partij wonen, 
kan een kandidatenlijst, opgesteld door het a f d e l i n g s b e -  
stuur worden ingediend. 

KANDIDAATSTELLINGEN EN STEMMINGEN 
Artikel 27 

a. Kandidaten voor de afdelingsbesturen worden gesteld door 
het afdelingsbestuur en de leden, waarbij een schriftelijke 
bereidverklaring van de kandidaten moet worden o v e r g e -  
legd. 

b. Kandidaten voor de gewestelijke besturen worden gesteld 
door het gewestelijk bestuur, de afdelingsbesturen of groe-
pen van drie leden, waarbij een schriftelijke b e r e i d v e r -  
klaring van de kandidaten moet worden overgelegd. 

c. Kandidaten voor het Hoofdbestuur, Kascontrolecommissie, 
Redactie en Adviesraad worden gesteld door het H o o f d -  
bestuur, afdelingen, gewesten of groepen van vijf leden, 
waarbij een schriftelijke bereidverklaring van de kandi-
daten wordt overgelegd, een en ander in overeenstemming 
met artikel 24 van het huishoudelijk reglement. 

d. Bestuurders van afdelingen, gewesten, Hoofdbestuur, K a s -  
controlecommissie, Redactie en Adviesraad, worden voor 
de tijd van één jaar gekozen. Zij zijn terstond herkiesbaar. 

Artikel 28 
Voor alle stemmingen in de partij gelden de volgende bepa-
lingen: stemmingen over personen geschieden schriftelijk met 
gesloten en ongetekende briefjes. ledere kandidaat, die meer 
dan 50% van het aantal uitgebrachte geldige stemmen op zich 
verenigt, is gekozen. Indien een dergelijke meerderheid door 
geen der kandidaten wordt behaald, vindt herstemming plaats. 
Brengt ook deze stemming geen meerderheid van stemmen, 
bedoeld als bovenvermeld, dan geldt een uitslag van een h e r -  
stemming tussen twee kandidaten, die de meeste stemmen 
op zich hadden verenigd. Staken de stemmen, dan beslist het 
lot. 
Over zaken kan mondeling of bij handopsteken worden be-
slist. Een voorstel is aangenomen bij gewone meerderheid van 
stemmen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. 
Blanco stemmen worden gerekend ongeldig te zijn. 

FINANCIEN 
Arti/cel 29 

a. De contributie voor algemene leden bedraagt f 7,50 per 



jaar. 
b. De contributie voor leden van afdelingen bedraagt f 10,-

per jaar. 
c. De contributie voor alle overige personen uit een gezin, 

waar meer dan 1 persoon lid is, bedraagt f 3,75 per lid 
per jaar. 

d. Donateurs, die een afdeling of de partij steunen met 
f 5,- of meer per jaar, zijn gratis abonné op het door 
de partij uit te geven orgaan. 

e. De contributie is verschuldigd tot het einde van het jaar 
waarin het lidmaatschap wordt opgezegd. 

f. Wanneer men lid wordt in één van de twee eerste m a a n -  
den van een kwartaal, gaat de contributie in op de eerste 
dag van dat kwartaal. 
Wanneer men lid wordt in de laatste maand van een k w a r -  
taal, gaat de contributie in op de eerste dag van het vol-
gende kwartaal. Men betaalt zoveel vierde delen van de 
jaarcontributie als men kwartalen van het lopende jaar 
lid is. 

Artikel 30 
Een tot een afdeling behorend lid, zowel als een algemeen 
lid, dat meer dan drie maanden contributieschuld heeft en 
deze na schriftelijke aanmaning verzuimt te voldoen, kan zijn 
rechten als lid verliezen, terwijl het afdelingsbestuur zulk een 
lid ter schorsing door het Hoofdbestuur kan voordragen. 

Artikel 31 
Van het door een afdeling werkelijk ontvangen bedrag aan 
c0ntributiën en donaties draagt het afdelingsbestuur 75% 
af aan het Hoofdbestuur. 

Arti/cel 32 
De Algemene Vergadering benoemt een kascontrolecommissie, 
bestaande uit drie leden. Deze is bevoegd te allen tijde de boe-
ken, kasstukken en kas van de algemene penningmeester te 
controleren. De kascontrolecommissie b r e n g t  op de e e r s t v o l -  
gende Algemene Vergadering verslag uit in het bijzonder 
van de stand van zaken onmiddellijk voor de Algemene V e r -  
gadering. 

ORGAAN 
Artikel 33 

De partij geeft regelmatig een orgaan uit, hetgeen g e r e d i -  
geerd wordt in de geest van de partij. De leden zijn a u t o m a -  
tisch abonné van dit orgaan. Gezinsleden, voorzover g e b r u i k -  



makend van het bepaalde in artikel 29 c, ontvangen per n u m -  
mer samen één exemplaar. 
De redactiecommissie bestaat uit drie personen, gekozen door 
de Algemene Vergadering. Hiervan maakt de hoofdredacteur 
deel uit van het Hoofdbestuur. 

Artikel 34 
Voor de inhoud van het orgaan is de redadie verantwoording 
verschuldigd aan de Algemene Vergadering en tussentijds 
aan het Hoofdbestuur. 

ADVIESRAAD 
Artikel 35 

a. Jaarlijks wordt op de Algemene Vergadering een A d v i e s -  
raad gekozen. 

b. De Adviesraad brengt advies uit aan het Hoofdbestuur 
en de Algemene Vergadering in die zaken, waarover door 
het Hoofdbestuur een verzoek tot advies is ingediend, of 
waarin zij dit zelf gewenst acht. 

c. In de Adviesraad wordt de voorzitterplaats vervuld door 
een lid, niet behorende tot het Hoofdbestuur, terwijl twee 
leden van het Hoofdbestuur aan de beraadslagingen deel- 
nemen. 

cl. De Adviesraad bestaat uit ten minste 7 en ten hoogste 
25 leden. 

e. De Adviesraad onderhoudt het geestelijk contact met 
buiten het werkgebied van de partij bestaande organisaties, 

. welke naar zijn mening daarvoor in aanmerking komen. 

FUNCTIONARISSEN 
Artikel 36 

Tot de functionarissen worden gerekend: 
a. die leden van de partij, die binnen de partij een bijzondere 

taak hebben. 
b. die leden van de partij, die de partij tegenover de buiten- 

wereld vertegenwoordigen, doordat zij op voorstel van of 
door steun van de partij zijn gekozen in een vertegenwoor- 
digend lichaam, of lid zijn van enig ander openbaar li- 
chaam. 

Artikel 37 
Functionarissen van de partij behoren in woord en gedrag 
uiting te geven aan hun pacifistisch socialistische overtuiging. 
Voor zover zij de partij naar buiten vertegenwoordigen, zijn 
zij, behoudens gewetensbezwaren, verplicht om de politieke 



lijn te verdedigen die door de daartoe bevoegde organen van 
de partij is vastgesteld. 

Artikel 38 
Voor functionarissen, die op grond van hun functie een i n -  
komen genieten, geldt het volgende: 
a. het is in strijd met de belangen van de partij, als f u n c -  

tionarissen een inkomen genieten, dat naar socialistische 
opvattingen onverantwoord hoog is. Cumulatie dient te 
worden vermeden. 

b. Voor alle onder dit artikel vallende functionarissen stelt 
de Algemene Vergadering jaarlijks de loonschalen vast. 

c. Voor zover zij als functionarissen in de zin van artikel 36, 
sub b een inkomen van overheidswege genieten, zijn zij 
verplicht om dit inkomen, voor zover dit het volgens sub. 
a en sub b voor hun functie vastgestelde loon overtreft. 
als extra bijdrage boven de normale contributie in de cen-
trale partijkas te storten. 

Artikel 39 
Het Hoofdbestuur is verplicht om op de naleving van artikel 
38, sub c, nauwkeurig toe te zien. Het is verplicht om f u n c -  
tionarissen, die dermate nalatig zijn om artikel 38, sub c, na 
te komen, dat zij volgens artikel 38 sub b, in strijd met de b e -  
langen van de partij handelen, zonder meer te schorsen en 
voor royement voor te dragen aan de Algemene V erg adering. 

SLOTBEPALINGEN 
Artike0 40

In gevallen waarin dit Huishoudelk Reglement niet voorziet, 
beslist het Hoofdbestuur. 

Artikel 41 
Elk lid wordt geacht in het bezit te zijn van een exemplaar 
van dit Huishoudelijk Reglement. 

Arti/cel 42 
Dit Huishoudelijk Reglement treedt onmiddellijk in werking, 
na vaststelling door de Algemene V erg adering. 

Aldus vastgesteld op het oprichtingscangres te 
Amsterdam op 26 januari 1957. 
Ir. H. J. VAN STEENIS, algemeen voorzitter. 
H. J. LANKHORST, algemeen secretaris. 




