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NAAM EN ZETEL
Artikel 1

De partij is genaamd: "Pacifistisch Socialistische Partir
(P.S.P.) en is gevestigd te Amsterdam.
De partij wornt verder in de Statuten en het Huishoudelijk
Reglement aangeduid als "de partir.

DOEL
Artikel 2

De Partij staat een radicale vernieuwing van ons volksleven
voor.
1e. Een geestelijke vernieuwing: zij wil duidelijk maken

dat de verhoudingen tussen individuen en groepen niet
op macht dienen te worden gebaseerd, maar op Hefde en
recht. Zij wil angst vervangen door vertrouwen en ver':
deeldheid door samenwerking.

2e. Een socia le- en economische vernieuwing: zij erkent
de gelijkberechtigheid van alle mens en (wat mede tot
uiting te brengen is in de economische gelijkheid van allen
en in de volledige medezeggenschap van alle werkers in
de ondernemingen) en wil de maatschappij zo opbouwen,
dat de klassen werkelijk verdwijnen.

MIDDELEN
Artikel 3

De partij tracht het in art. 2 omschreven doel te bereiken
door:
a. het voeren van politieke actie;
b. het meedoen aan verkiezingen voor vertegenwoordigende

lichamen;
c. het oprichten en in stand houden van afdelingen;
d. het houden van congressen, propaganda-vergaderingen.

kampen en weekend-conferenties;
e. het organiseren van cursussen, lezingen, scholing, discus-

sie-avonden;
f. het uitgeven en verspreiden van periodieken en voorlich-

tende organen;
g. samenwerking met andere, daarvoor in aanmerking ko-

mende verenigingen en organisaties, zowel nationaal als /

h. -,~W~~~~ti~'~iddel~~i;"'~ot ~ ~;v;r~e7ij;~~~H"
kunnen zijn.

LEDEN EN DONATEURS
Artikel 4

Leden kunnen zijn aIle Nederlanders, die instemmen met het



doel en de beginselen van de partij, mits zij de leeftijd van
18 jaar hebben bereikt en geen lid zijn van enige andere po~
litieke partij.
Zij worden onderscheiden in leden van afdelingen en alge.
mene leden.

Artikel 5
Donateurs kunnen zijn Nederlanders. die het werk van de
partij steunen met een minimum~bedrag van f 5.- per jaar.

Artikel 6
De leden betalen wekelijks. maandelijks of jaarJijks een con~
tributie volgens regelen. nader vastgesteld in het H uishoude~
lijk Reglement.

Artikel 7
Het lidmaatschap vervalt:
a. na schriftelijke opzegging;
b. door overlijden;
c. door royement.

Artikel 8
Wijze van toelating. schorsing en royement worden geregeld
bij Huishoudelijk Reglement.

AFDELINGEN
Artikel 9

a. Waar mogelijk worden in overleg met het Hoofdbestuur
of Gewestelijk bestuur afdelingen opgericht;

b. Leden van afdelingen zijn automatisch lid van de partij;
c. Het Hoofdbestuur beslist. na advies vanhet bestuur van

het betreffende gewest: ,
1. omtrent de vaststelling van het gebied van iedere af-

deling; ':..!'2. omtrent de aanwijzing van de afdeling. waarbij de
leden worden ingedeeld;

d. De afdelingen mogen geen eigen rechtspersoonlijkheid ,
bezitten;

e. Indien een afdeling een eigen Huishoudelijk Reglement
maakt. moet dit ter goedkeuring aan het Hoofdbestuur
worden voorgelegd;

f. Het Hoofdbestuur kan een afdeling tijdelijk opheffen resp.
delijk schriftelijk en gemotiveerd bericht gegeven aan alle
ontbinden, behoudens beroep Op de Algemene Vergade~
ring. Van dit besluit wordt door het Hoofdbestuur onmid~
afdelingejj'en algemene leden.



g. Omvang, taak en samenstelling van de besturen van de
afdelingen worden bij Huishoudelijk reglement geregeld.

Artikel 10
Een afdeling is verplicht jaarlijks een bij Huishoudelijk Re-
glement te bepa1en gedeelte van de contributies der leden
en donaties aan het Hoofdbestuur af te dragen.
De gelden en andere bezittingen, welke onder beheer zijn van
de afddingen, moeten bij opheffing van de afdeling, alsmede
indien naar het oorded van het Hoofdbestuur daartoe andere
omstandigheden aanleiding geven, aan het Hoofdbestuur
worden afgedragen.

GEWESTEN
Artikel 11

Omvang, taak en samenstelling van de besturen der gewesten
worden bij Huishoudelijk Reglement geregeld.

a.
b.

c.

r a.

HOOFDBESTUUR
Artikel 12

Het Hoofdbestuur vertegenwoordigt de partij, treedt op na-
mens de Algemene Vergadering, voert de door de Algemene
Vergadering genomen besluiten uit, neemt beslissingen, voor
welke het tegenover de Aigemene Vergadering verantwoor-
qelijk is en verricht voorts alles, wat volgens deze Statuten
tot zijn taak behoort of daaronder is begrepen.

Artikel 13
Het Hoofdbestuur wordt gekozen door de Algemene
Vergadering;
Het Hoofdbestuur bestaat uit een bij Huishoudelijk Re-
glement te bepalen aantal Ieden;
De wijze van verkiezing wordt bij Huishoudelijk RegIe-
ment geregdd.

Artikel 14
Het Dagelijks Bestuur vertegenwoordigt namens het H.B.
de partij in en buiten rechten, heeft het beheer van de
eigendommen van de partij, behandeIt de Iopende zaken
en heeft de bevoegdheid afzonderIijk te vergaderen;

b. De benamingen van de Ieden van het Dagelijks Bestuur
en hun werkzaamheden worden bij Huishoudelijk Regle-
ment bepaald;

c. Overeenkomsten van de partij met derden kunnen slechts
worden aangegaan, indien zij de ondertekening bevatten
van minstens drie leden van het Dagelijks Bestuur. waar-



onder die van de voorzitter of diens plaatsvervanger.
d. In~ en verkoop van onroerende goederen. het geven en

nemen van geld op hypotheek en transacties hiermede in
betekenis gelijkstaande. kunnen door het H.B. alleen met
machtiging van een Algemene Verg adering verricht
worden.

Artikel 15
Voor de controle der financien wordt een kascontrolecom-
missie. bestaande uit 3 meerderjarige leden. bij voorkeur wo~
nende in de woonplaats van de penningmeester. gekozen.

Artikel 16 If

Jaarlijks wordt op de Algemene Vergadering een Adviesraad
en desgewenst een Partijraad gekozen. volgens regelen. bij
het Huishoudelijk Reglement bepaald.

KANDIDAATSTELLINGEN EN VERKIEZINGEN
Artikel 17

a. De kandidaatstelling van de leden van besturen en con-
trolecommissies worden bij Huishoudelijk Reglement vast~
gesteld;

b. AIle bestuursleden worden voor de tijd van een jaar ge-
kozen bij meerderheid van stemmen. Aftredende leden zijn
terstond herkiesbaar;

c. De vervulling van tussentijdse vacaturens wordt bij Huis~
houde1ijk Reglement geregeld.

ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18

a. De Algemene Vergadering is de hoogste instantie in de

b PJartlij;k h d d Al V d' Ii. aar ij s ou t e partij een gemene erga ermg.
waarin het Hoofdbestuur de verslagen en financiele stuk··
ken over het afge10pen verenigingsjaar resp. boekjaar en
de begroting doet behande1en;
Tevens worden de voorstellen behande1d. welke door het
Hoofdbestuur. afdelingen en leden zijn ingediend en wor~
den Hoofdbestuur. Adviesraad. landelijke kascontrolecom-
missie en redactie van het orgaan gekozen;

c. De Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen volgens
bij het Huishoudelijk Reglement omschreven regelen;

d. De leiding van de Algemene Vergadering berust bij de
voorzitter; wanneer deze afwezig is bij de vice-voorzitter



of, indien beide afwezig zijn. bij een door en uit het
Hoofdbestuur te benoemen plaatsvervanger.

Artikel 19
Buitengewone Algemene Vergaderingen worden gehouden
volgens door het Huishoudelijk Reglement te stellen regelen.

FINANelEN
Artikel 20

De inkomsten der partij bestaan uit:

1. Afdracht afdelingen;
2. Contributie algemene leden;
3. Donaties;
4. Andere baten.

ORGAAN
Artikel 21

De partij geeft een regelmatig verschijnend orgaan uit.

DUUR VERENIGINGSJAAR EN BOEKJAAR
Artikel 22

De partij is aangegaan voor de tijd van 29 jaar en 6 maan~
den, te rekenen vande dag harer oprichting. zijnde 26 januari
1957.
In het jaar1986 zal door de Algemene Vergadering worden
beslist over voortzetting van de partij.

Artikel 23
Het verenigingsjaar en het boekjaar beginnen op 1 januari
en eindigen op 31 december.

HUISHOUDELlJK REGLEMENT
Artikel 24

Aan de Statuten is een Huishoudelijk Reglement toegevoegd
dat geen bepalingen bevat, strijdig met de Statuten. In dit
Huishoudelijk Reglement kunnen nadere bepalingen worden
opgenomen voor de uitvoering van deze Statuten en kunnen
voorts onderwerpen worden geregeld. waarin bij deze Sta~
tuten niet is voorzien.

SLOTBEPALINGEN
Artikel 25

In alle gevallen. waarin deze Statuten en het Huishoudelijk



Reglement niet voorzien, beslist het Hoofdbestuur onder na~
dere verantwoording aan de Algemene Vergadering.

Artikel 26
Tot ontbinding van de partij kan slechts worden overgegaan
indien bij een algemeen referendum, waartoe een Algemene
Vergadering het besluit heeft genomen, ten minste tweederde
van het aantal uitgehrachte geldige stemm en zich voor ont-
binding uitspreekt.

Artikel 27
Het besluit tot ontbinding moet bevatten:
a, De benoeming van een commissie tot liquidatie van de

partij:
b. De aanwijzing van de wijze, waarop over het eventue1e

bezit zal worden beschikt, dan we! de aanwijzing van de
middelen tot dekking van het eventue1e tekort.

Artikel 28
Wijzigingen in de Statu ten kunnen worden aangebracht in~
dien een desbetreffend voorstel op de Algemene Vergade~
ring ten minste tweederde van het aantal uitgebrachte geldige
stemmen verwerft. Een voorsted tat wijziging van de Statuten
kan slechts worden behandeld, als het op de agenda voor-
komt.

Artikel 29
Elk lid wordt geacht in het be zit te zijn van een exemplaar
van de Statuten.

Artikel 30
Deze Statuten treden onmiddellijk in werking na vaststelling
door de Algemene Vergadering.

Aldus vastgesteld op het oprichtingscongres van
de P.S.P., gehouden te Amsterdam op 26 januari
1957.

Het Dagelijks Bestuur:

Ir. H. J. VAN STEENIS, algemeen voorzitter
H. J. LANKHORST, algemeen secretaris
J. N. DAALDER, algemeen penningmeester
P. EIGENHUIS, propagandaleider
D. VAN BENTVELD, tweede voorzitter
Ir. P. SCHUT, hoofdredacteur.




