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DE VERENIGING "DE PROTESTANTSE UNIE"
Gevestigd te 's-Gravenhage.

NAAM.
Art ik el 1 ../ De vereniging is genaamd De Pr<?t es,j!1rrk§Jl..JIn~ en is gevest igd t e ' , sf" Q:;r;:Fl:yen1JfJ.g,e,~
GRONDSLAG.
Artikel 2 ~\il De grondslag van de vereniging is haar program van beginselen
dat luidil ,als volgt:
)
1. Het Woard Gods is !etrichtsnoer voor de Overheid.
2. De profetische taak~ der Kerk tegenover Overheid en Volk
moet erkenning vinden;
3. Het reformatorische karakter van Nederland worde bewaard;
4. De Overheid is geroepen voor de zelfstandigheid van het
Rijk~e waken mede door de linstandhouding van leger,vloot
en luchtmacht. Zij heeft hetRijk positief te doen meewerken
in d~ gemeenschap der volkeren en naar vermogen bij te dragen aan de tot stand koming en de uitbouw van eEn internationale rechtsorde;
5. Aangezien het gehele volk tot heil en de dienst Gods geroepen is, erkent de Protestantse Unie geen groepering van
het Nederlandse volk in gelovigen en ongelovigen en verwerpt zij op biJoelse gronden iedere principiele antithese
tussen mensen en mensen;
6. In de vormen van onze nationale cultuur in de hreedste zin
des woords ( onderwijs, kunst, wet ens chap, radio, sport)
moet.het gehele volk eendrachtig de dienst Gods zoeken;
7. Op grond van de in Christus bepaalde waarde van de mens
moet met kracht voor sociaal recht worden opg6komen,opdat
ieder mens naar lichaam en geest de ruimte heeft om zich in
het leven te verheugen.
8. Het volk dient gezien te worden als een gemeenschap '\a~n
werkers, waarin alle tegenstellingen tussen werkgevers en
werknemers, stedelingen en plattelanders, hoofd- en handarbeiders moeten worden bestreden en iedere werker moet
deelnemen in de verantwoordelijkheid van zijn arbeidsgemeenschap. De plicht tot en het recht op arbeid voor ieder,
die werken kan, worde erke nd.
9. Bij de vraag naar de taak der Overheid op economisch terrein
zij het algemeen belang tezamen met de erkennine; \a n de
mens als persoonlijkheid de enige maatstaf, waarbij tot het
uiterste gewaakt worde tegen werkloosheid.
DOEL.
Artikel 3~ De Protestantse Unie stelt zich ten doel :
a. haar beginselen ingang te doen vinden bij het Nederlandse
volk; de kennis dezer beginselen bij Volk en Overheid te
verlevendigen en te verdiepen;
b. de politielce vraagstukken, welke zich voordoen, steeds
ernstig te toetsen aan deze beginselen en te bestuderen
of te doen bestuderen;
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Artikel 4..,

c. het bevorderen van de verldezing van personen, die de
grondslag der vereniging onderschrijven, in de vertegenwoordigende lichamen van Rijk, Provincie en Gemeente.
MIDDELEN.
De Unie tracht haar doel te bereiken door:
a. het houden van openbare- en 1edenvergaderingen;
b. het opr~cpten van studiekringen;
c. het uitgeven van geschriften, in het byzonder van een
eigen orgaan;
d. B:£g.~er~,~lL~rttt1g~~~,ill-~g£!,,-~Ja!h. di e aan h et do e1 van de Uni e
bevordelijk kunnen zijn.
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LEDEN.
1. De Vereniging' bestaat uit
a. Leden en yerspreide leden;
b. donateurs;
c • ere-Ieden.

2. Ledeh ?=r:...-,vers.£.,~~._.l~.d.e!1~Jjn degenen, die zich daartoe

bijQes EtC:,~~!3Mtsanne-t""HoQ;bdh£l:S.t.uur, dan weI bij die
van hetoetrol;ken afded~:eQ~o;;;,,,~~1!J..,~~ aanlUelden, de grondslag'der vere:n,l.ging onder'i:fonrijven en hetzij door het
:Et98tf!,,1H~.I~j;u'ur, hetzij door het b etrokken afdelings-b estuur
"vorden aa~~en~e;n.
'~"z,~"""""",*,",,·ff"""'."""-'
Degenen, "clfe"zl.ch niet bij een p1aatselijke afde1ing als
bedoeld in art.7 kunnen voegen, ressor-Geren als ver _
s:preide leden onder h'et Hoofdbestuur.
Minderjarigen, die als lid tot de Vereniging wensen toe
te treden, behoeven daartoe de schriftelijke toestemming
van hun ouders of voogden.
3. Dona~~~ zijn zij, die jaarlijks een bij huisnoudelijk reglem~bepaald bedrag aan de vereniging bijdragen.
4. Ere-leden zijn degenen, die als zodanig door het Hoofdbes1i"'t1'tfrWord en b enG emd.
""'----~"""'~.,._ _"'_;}
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Artikel 6;"

1. Het lidmaat- en het donateursshap eindigen door:
a. schriftelijl<:e op~g, tenminste dr.;t.£1rl).m~~~ v66r de
aanvang van een nieuw verenigingsjaar, hefiij aan de.~nr
taris van het Hoofdbestuur, hetzij aan die van het beiirokken afde~~tL1ur;
-b. ov ~.!~J..MP.;
c. vervall€l!l.,Y..~~rj,a::l:g.

2. Vervallenverklaring we~.~~~~~~l;!Jlg geschiedt door of
vanwege het HO~'~J; deze verva1lenverklaring is onherroepelijK. Vervalienverlclaring op grond van andere redenen geschiedt door het Hoofdbestuur, met r~9~~~ _v~:;.J?,,~~Sl~IL
van de vervallenverklaarde op de Algemene ~rga'1t11ring. AFDEIJINGEN.
Artike1 7.
Leden, die gevestigd zijn in ~~nzelfde stad,dorp of buurtschap, kunnen zich onder goedkeuringvan het Hoofdbestuur
consolideren tot een p1aat!?~2,l~~~!~ihng.
Artikel 8.~1. De afdelingen hebben een huishoude1ijk reglement,dat evena1s
daarin aan te brengen wijzigingen, de €i.2.~~~~~ng,van het
Hoofdb estuur hehoeft.
.
2. Het"sB'e's~uur'''-''va'ri een afdeling bestaat ui t tenminst e drie leden
gekozen overeenkomstig het huishoude1ijk reglement.
3. Elk huishoudelijk reglement regel t de werkzaamheden der afdeling naar de eis van p1aatselijke omstandigheden en bevat de
bepaling,dat de statuten van de vereniging en de besluiten va
de Algemene Vergadering bindend zijn.
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Artikel 12 ....'
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Artikel 14. ",'

Artikel 15.""
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1. ledere afdeling is gereohtigd de Koninklijke Goedlceuring
te verzoeken op eigen statuten, mite deze vooraf door het
Hoofdbestuur zijn goedgekeurd.
'
2. Het Hoofdbestuur onthoudt aIleen dan zijn goedkeuring aan
de statuten of het huishoudelijk reglement ener afdeling
of aan daarin, door het afdelingsbestuur voorgestelde
wijzigingen, indien zij in strijd zijn met de statu~en of
het huishoudelijk reglement.
In geen geval is de vereniging aansprakelijk voor de sohEilden van een afdeling.
HOOFDBESTUUR.
1. He-t Hoofdbestuur bestaat u~t tenminste 5 meerderjarige
leden te wet en: een voorzitter, een vioe-voorzitter,
een secretaris, een penningmeester en een algemeen lid.
2. De leden van het Hoofdbestuur 'worden doori"d.a,~A1g,am.ene
V~r~ing uit d~ :LSJ±JL.l1..Y~J1<",sl~, vereniging ge~ozen.
3. EIKjaar trederr~"'I)"l)'Tgens rooster 2 leden af, d1e echter
herkiesbaar zijn.
4. In de tussentijds ontstane vacatures wordt voorzien op
de eerst volgende Algemene Vergadering.
De Voorzitter en de Secretaris veJ::t.'~B;~nW;~,:r~s~n de vereni;
ging in en buiten rechten.
De Penningmeester beheert de bezittingen van de vereniging.
Het Hoofdbestuur is belast met de leiding van de zaken en
met de handhaving en uitvoering van de statuten en het huishoudelijk reg~1ement, het uitvoeren van de besluiten van de
Algemene Vergaderingen, het beheer van de geldmiddelen van
de vereniging en het stichten van afdelingen.
1. Wanneer het Hoofdbestuur geacht mocht worden te handelen
in strijd met de statuten van de vereniging, heeit iedere
afdeling het reoht zulks ter kennis van de Algemene~ Vergadering te brengen.
2. Bij verschil van mening tussen een afdel=kngsbestuur en het
Hoofdbestuur beslist de Algemene Vergadering.
AI,GEMENE VERGADERING
1. Jaarlijks heeft ~~n Algemene Vergadering in het voorjaar
(maart, april of mei) plaats.
2. Een buitengewone Algemene Vergadering wordt gehouden,wanneer het Hoofdbestuur dit nodig oordeelt, of wanneer de
besturen van tenminste ""t'v!e!~~~~e;"~n, tezamen miJ?-sten~
50 l~~.~B:~w~~l",=k<m.Q.,~h~,;,;,p.it me~··~opgaaI van redenen schr1ftehJk
'''a-a:tr''''l1'"''e'-e' Hoofdoestuur hebben verzocht of wanneer 5.0 leden
dit verzoek hebben gedaan. Deze vergadering wordt bj,,~ll.~~
een~~u!d".,n§. ontvangst van het schriftelijlc verzoek bij,(1Hm...
g£fgJ~p-en; pJ;i.gebreke waarvan de verzoekers het recht. hebben z elve to"r'i1~e""''tI'~g't5;enUk''V'al'l"''''cl'~''''verzocht e vergader1ng
over te gaan.
1. ledere afdeling vaardigt pe~ 50.±~~en of gedeelte van 50
laden ~~n Iii naar de Algemene Vergadering ai.
2. Tenzij d'6'"''''v''-ef~~r een beslot en zi tting v~n afgevaard~t'?
den nodig acht, kan elke algemene vergader1ng worden b1Jgewoond door de l,eden van de afdelingen en de andere personen genoemd in art. 5. Allen, die recht van toegang hebben tot de vergadering mogen aan de beraadslagingen deel~
nemen. Alleen ~~y'~~~j;zj,~ll,;£.n~..m~:n aan, de "s,~:mming d,,~e~ ,
:,_.-<" ... ~.=..l.:!--"~""~.:'--',.,.-;"'i-T','.r,,- :, • .'

Artikel 16 r'

Artikel 17(

~~d ~~e~~:~ ~if~~l~~V~~Z~d'~~iK~'~~eRd:~n~~~!g~~!!:!!~,~~~f!~'

4

Artikel 18/

Artikel

19.~
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Tot de verplichte werkzaamheden Vcl n de Algemene Vergadering
bedoeld in art.16 sub 1. , behoren :
'
a. het vaststellen van het verslag van de secretaris omtrent
de verrichtingen van het Hoofdbestuur en de toestand van
de ver~niging gedurende het afgelopen jaar;
b. het vaststellen van de rekening en verantwoording van de
penningmeester van de vereniging over hetafgelopen jaar;
c. de periodieke verkiezil1ligen v,an de leden van het Hoofdbe-'
stuur" bedoeld in art. 11 sub
3.
In een buitengewone Algemene Vergadering zal aIleen in behandeling mogen worden gebracht, hetgeen waarvoor zij is belegd en het voorzien in tuss:entijdse vacatures in het Hoofdbestuur, overeenkomstig het bepaalde in art.ll sub 4.
GELDMIDDEEIDN.

t~
f

Artikel 20. / De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit :
a. C~~-eB-van verspreide leden en donateurs;
b. vaste vergoeding door de afdelingen per afdelingslid;
nader te regelen bij huishoudelijk reglement;
c. giften en schenkingen;
d. legaten;
e. aIle andere irucomsten.
Artilrel 21/ De mJ.n::J.mum contributie wordt bij huishoudelijk reglement
geT,egeld.
ALGEMENE BEPAIJI,NGEN.

1;\rtikel 22,_

Het verenigings jaar loopt van 1 januari tot en met.~J.l"<~<i.e..Q,e.!U
ber.
Artikel 23. De ~gs;d<e~i:r:g reg~lt~"=~;i,j,J~,1:li~,l~QgS1J,11Jjk reglement .
alles, wat voor de JUlste ult~oerlng van deze statuten nodlg
wor~~ t;Seacht. Di t reglement mag g~'~~_~~~~f~Bu,*"12J3y;atten,
strlJdJ.g met de statuten.
.
Artikel 24.1.Besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen, behouden&<gevallen, waari'n"V~e~'n"andere" verhouding is
voorgesohreven.
2. Stemmingen over personen geschieden schriftelijk; over zake:
wordt mondeling gestemd, tenzij 3 of meer vah de aanwezige
leden schriftelijke stemming verlangen.
3. Op voorstel van de vergadering kunnen benoemingen bij acclamatie geschieden.
4. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot; bij
staking van st emmen over zalcen wordt het voorst el geacht
niet te zijn aangenomen.
5. AIleen zij, die ter vergadering aanwezi 5 zijn, kunnen aan
de ptemmingen deelnemen.
Artike125;
De ver~ni5ing is~~~ voor de tijd van 29 jaren en 11
maanden, te rekenen van de datum van de oprichtingvan de
vereniging 1 april 1946, derhalve eindigend 29 februari
1976.
Artikel 26.·"
In aIle gevallen, waarin door de statuten of reglementen
niet wordt voorzien of waarin omtrent enige bepaling twijfel rijst, beslist het bestuur.
Artikel 27.' Wijzigingen in de statuten treden in werking, zodra""s±§:I:1:rop
,c

de Koninkl,ijk,e",,,GQ"edk:,§.I,g;i.ng,,,j,'Sl,,,,~:v:el:Jkregen.

Artikel 28 •. Wijzi6ing in deze statuten kan aIleen gesohieden bij ?esluit
van een tot dat doel bijeengeroepen Al&'~!:ll~~"=~~,,,-,y~;r;~,§!;,q~r,J..JJ,g
op voorstel van het Hoofdbestuur of van de Des~uren van
tenminste twae afdelingen, die tezamen minstens 50 leden
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i;ellen en met tenrninst~. 2/2, ...der uitgebrachte geIdige ste~
meu, alles onverminderd\het 'hepaalde h:ij artikel 3 O.
Artikel 29.-- Tot ontbinding van de vereni~ing binnen de b:ij artikel 25
bepaalde termijn kan slechts worden overgegaan, wanneer
in een opzei;telijk daartoe belegde AIgemene Vergadering het
'daartoe strekkende voorstel wordt aangeIDlomen met tehminste
3/4 der uitgebrachte geldige stemmen.
treze Algemene Ver~dering beslist dan tevens over de aanwending van de eigendommen van de vereniging en handelt
ten aanzien van de schuIden overeenkomstig ari;. 17'02 van
het Burg~I:rIjjk Wetboek.
.
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Artikel 30.- Tot wijziging van artikeI 2 en 3 en dit artikel kan slechts
worden besIotan met algemLene stemmen in een Algemene Vergadering, waarin aIle laden der vereniging vertegenwoordigd
zijn, dan wel bij referendum, waarbij aIle leden schriftelijk zullenhebben verk1aard met het voorste1 in te stammen.
Aldus goedgekeurd in de A1gemene Vergadering van 27 november 1954.
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