STATUTEN VAN HET CHRISTEN DEMOCRATISCH JONGEREN APPEL
Hoofdstuk 1
ALGEMENE BEPALINGEN
Naam
,-4-4t.-1 1

De vereniging draagt de naam: Christen Democratisch Jongeren
Appèl, bij verkorting aangeduid met CDJA. Zij is gevestigd te
's-Gravenhage.
Grondslag, doel en middelen
4-t-1

')

-1. Het CDJA aanvaardt de Heilige Schrift als richtsnoer voor
het politiek handelen.
-2. Het CDJA wil zich blijvend bezinnen op de betekenis van de
Heilige Schrift voor het politiek beleid, zoals dat onder
meer gestalte krijgt in actieprogramma's en concreet politiek handelen.
-3. Het CDJA streeft naar een maatschappij, waarin de Bijbelse
gerechtigheid gestalte krijgt, de mens zijn vrijheid in verantwoordelijkheid kan beleven en het welzijn van allen wordt
gediend.
artikel 3
Het CDJA stelt zich op basis van de in artikel 2 genoemde grondslag ten doel:
a) politieke voorlichting en vorming, gericht op creatieve participatie en politieke standpuntbepaling;
b) het meedenken met en het kritisch begeleiden van de christendemocratie in het algemeen en van de te 's-Gravenhage gevestigde politieke partij het Christen Democratisch Appèl, bij
verkorting aangeduid met CDA, in het bijzonder.,
artikel 4
Het CDJA tracht zijn doel te bereiken door:
a) te bevorderen, dat de leden regelmatig bijeenkomen;
b) het uitgeven van studiemateriaal en het geven van voorlichting
mede in eigen periodieken;
c) te bevorderen, dat leden actief aan het organisatieleven in
het CDA deelnemen;
d) het leggen en onderhouden van contacten met personen en organisaties in binnen- en buitenland, zowel op politiek en maatschappelijk terrein als op het gebied van jeugd- en jongerenwerk;
e) alle andere wettige middelen die daartoe dienstig kunnen zijn.
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Lidmaatschap
artikel 5.
-I. Leden van het CDJA kunnen zijn natuurlijke personen, die de
leeftijd van dertig jaar nog niet hebben bereikt.
Van de leden wordt verwacht, dat zij in het CDJA participeren
vanuit de intentie van de in artikel 2, eerste lid, omschreven
grondslag en zich wollen richten op de in artikel 2, tweede en
derde lid, genoemde doelstellingen.
-2. Kandidaat
bestuursleden voor de in artikel 11 onder b,c,d,e,
f en h genoemde organen dienen aan het orgaan dat hen verkiest
kenbaar te maken of zij lid zijn van een politieke Organisatie
en zo ja, van welke.
-

-3.. De stemhebbende leden van het algemeen bestuur, de voorzitter
van de CDJA
raad en de leden van de commissie van beroep kunnen, wanneer zij de in het eerste lid gestelde leeftijdsgrens
bereiken, lid van het CDJA blijven tot het tijdstip waarop hun
functie eindigt.
-

artikel 6
-1. Leden van het CDJA zijn zij die zich bij het CDJA als lid hebben
aangemeld en door het dagelijks bestuur als lid zijn toegelaten.
De aanmelding voor het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden.
In geval van niet-toelating tot het lidmaatschap kan het
algemeen bestuur alsnog tot toelating besluiten.
-2. Indien een minderjarig lid kandidaat is voor een bestuursfunctie,
is vôr het tijdstip van zijn verkiezing de schriftelijke toestemming van diens wettelijke vertegenwoordiger vereist, welke
toestemming, tenzij daaruit anders blijkt, wordt geacht te omvatten de toestemming tot het uitoefenen van alle lidmaatschapsrechten, het bekleden van (bestuurs) functies daaronder begrepen.
-3. Het huishoudelijk reglement kan bepalingen bevatten met
betrekking tot toelating tot het lidmaatschap.
Sympathisanten
artikel 7
Bijeenkomsten en activiteiten staan in beginsel open voor sympathisanten, die geen lid zijn.
Algemene lidmaatschapsrechten en

-

verplichtingen

artikel 8
-1. De leden hebben de rechten hun elders in deze statuten toegekend, alsmede de rechten die in het huishoudelijk reglement
zijn omschreven.
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-2. Ieder lid is aan het CDJA een jaarlijkse contributie
verschuldigd;
-3. De vaststelling van het bedrag van de jaarlijkse contributie
geschiedt door de algemene ledenvergadering op voorstel van
het algemeen bestuur;
-4. De algemene ledenvergadering kan op voorstel van het algemeen
bestuur besluiten andere verplichtingen aan de leden op te
leggen mits deze rechtstreeks verband houden met doel, aard
en werkzaamheden van het CDJA;
-5. De leden kunnen niet door opzegging van het lidmaatschap
de toepasselijkheid te hunnen opzichte uitsluiten van besluiten van de algemene ledenvergadering waarbij hun financiële verplichtingen werden verzwaard.
-6. Het huishoudelijk reglement kan het uitoefenen door de leden
van hun vergaderrechten, het uitbrengen van stemmen daaronder
begrepen, aan beperkingen onderwerpen. De beperkingen kunnen
uitsluitend betrekking hebben op de indentificatie der leden
en op den goede vergaderorde.
Schorsing
artikel 9
-1. Het algemeen bestuur is bevoegd bij ten minste 3/4 meerderheid
der uitgebrachte stemmen een lid te schorsen voor een periode
van ten hoogste zestig dagen, ingeval het lid bij herhaling in
strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen of door
hem één of meerdere handelingen zijn verricht, welke de belangen en/of het aanzien van het CDJA in ernstige mate schaden.
Het algemeen bestuur brengt de betrokkene terstond per aangetekend schrijven op de hoogte van de schorsing.
Gedurende de periode van schorsing kan het geschorste lid zijn
lidmaatschapsrechten niet uitoefenen.
-2. Het geschorste lid kan binnen veertien dagen na dagtekening
van de kennisgeving tot schorsing door indiening van een beroepschrift in beroep gaan bij de commissie van beroep als
bedoeld in artikel 48.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep blijft de
schorsing van kracht. Binnen dertig dagen na ontvangst van
na algemeen
het bezwaarschrift doet de commissie van beroep
bestuur en betrokkene redelijkerwijs de mogelijkheid te hebben
schriftelijk onder opgaaf van
geboden om gehoord te worden
redenen uitspraak. Deze uitspraak is voor alle partijen bindend.
-3. Het algemeen bestuur is belast met de uitvoering van de uitspraak van de commissie van beroep en draagt zorg voor bekendmaking van de essentie van de uitspraak in het verenigingsorgaan.
-4. Het dagelijks bestuur is bevoegd een lid dat zijn financiële
verplichtingen jegens het CDJA niet nakomt te schorsen, overeenkomstig de regels daartoe in het huishoudelijk reglement
gesteld.
-

-

Be.indiging lidmaatschap
artikel 10
-1. Het lidmaatschap van de vereniging eindigt:
a) door het overlijden van het lid;
b) door opzegging door het lid;
C) door opzegging namens het CDJA;
di door royement.
-2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts
geschieden tegen het einde van een boekjaar mits schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van
dertig dagen.
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad loopt
het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende
boekjaar.
-3. Opzegging van het lidmaatschap nemens het CDJA vindt plaats
wanneer een lid de gestelde leeftijdsgrens heeft bereikt
behoudens evenwel het bepaalde in artikel 5 derde lid, in
welke gevallen de opzegging plaatsvindt ingeval de daarbedoelde functie eindigt
wanneer het lid ophoudt te voldoen aan andere vereisten voor het lidmaatschap gesteld,
en wanneer een lid zijn financiële verplichtingen jegens het
CDJA niet nakomt. De opzegging geschiedt schriftelijk, door
het dagelijks bestuur, en wel ingeval het betreft het bereiken van de leeftijdsgrens, dan wel het beëindigen van een functie aishiervoor bedoeld, tegen het einde van het boekjaar
waarin het lid de gestelde leeftijd bereikte, dan wel de bedoelde functie beëindigde. Het dagelijks bestuur neemt een opzeggingstermijn van dertig dagen in acht. Indien een opzegging
niet tijdig geschiedde, loopt het lidmaatschap door tot het
einde van de kalendermaand, volgende op die waarin de opzegging
Plaatsvond.
-

-,

-4. Indien het lidmaatschap eindigt in de loop van een boekjaar
blijft de jaarlijkse bijdrage desalniettemin voor het geheel
verschuldigd.
-5. a) Royement kan alleen worden uitgesproken, wanneer een lid
handelt in strijd met de statuten, reglementen of wettige
besluiten van het CDJA of het CDJA op onredelijke wijze
benadeelt;
b) De bevoegdheid te besluiten tot royement van een lid komt
toe aan het algemeen bestuur, dat terzake besluit met de
voorstemmen van tenminste 3/4 van het totaal aantal van
zijn stemhebbende leden.
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Het algemeen bestuur kan een voorstel tot royeren van een
lid niet eerder in stemming brengen, dan nadat de betrokkene
in de gelegenheid is gesteld om door een afvaardiging van het
algemeen bestuur, bestaande uit tenminste drie leden, te woorden gehoord.
Het algemeen bestuur stelt de betrokkene onverwijld per aangetekend schrijven op de hoogte van het besluit onder opgaaf
van redenen en wijst betrokkene op zijn beroepsmogelijkheden.
Tevens wordt de provinciale afdeling, waartoe het lid behoort,
door het algemeen bestuur van het besluit tot royement in
kennis gesteld;
c) Binnen dertig dagen na dagtekening van de kennisgeving van
het besluit tot royement kan de geroyeerde beroep aantekenen
bij de commissie van beroep als bedoeld in artikel 48.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het
lid geschorst. Dit beroep moet schriftelijk worden ingediend
bij de commissie van beroep. Bij niet inachtneming van het gestelde in dit lid wordt de geroyeerde niet-ontvankelijk
verklaard;
d) Binnen veertig dagen na ontvangst van het beroepschrift doet
na algemeen bestuur en geroyeerde
de commissie van beroep
redelijkerwijs de mogelijkheid te hebben geboden om gehoord
schriftelijk onder opgaaf van redenen uitspraak.
te worden
wordt terstond schriftewelke bindend is
Deze uitspraak
lijk aan de betrokkene en het algemeen bestuur bekend gemaakt.
Het algemeen bestuur is belast met de uitvoering van de uitspraak van de commissie van beroep en draagt zorg voor bekendmaking van de essentie van de uitspraak in het verenigingsorgaan;
e) Het besluit tot royement wordt onherroepelijk na het verstrijken van de onder artikel 10 vijfde lid sub c gestelde
termijn of, indien beroep is aangetekend, na een uitspraak
van de commissie van beroep, waarbij het besluit tot
royement wordt gehandhaafd.
-

-

-

-
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Hoofdstuk 2
DE ORGANEN VAN HET CDJA
artikel 11.
De organen van het CDJA zijn:
a) de algemene ledenvergadering;
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

de CDJA-raad;
het algemeen bestuur;
het dagelijks bestuur;
de provinciale afdelingen;
de plaatselijke of regionale kernen;
de permanenten commissies;
de commissie van beroep.

Paragraaf 1
algemene ledenvergadering
samenstelling
artikel 12
De algemene ledenvergadering bestaat uit de leden van het CDJA.
taak en bevoegdheden
artikel 13
-1. De algemene ledenvergadering spreekt zich uit over het
politieke en organisatorische beleid van het CDJA.
-2. Onverminderd hetgeen elders bij of krachtens deze statuten
aan de algemene ledenvergadering is opgedragen en toegekend,
heeft zij de volgende taken en bevoegdheden:
a) het aannemen van resoluties en het doen van uitspraken;
b) het vaststellen van het jaarverslag;
c) het vaststellen van de jaarrekening en de begroting van
het komende jaar;
d) het kiezen van de voorzitter van het CDJA;
e) het kiezen van drie stemhebbende leden van het algemeen
bestuur en hun plaatsvervangers;
f)het benoemen van de stemhebbende leden van het algemeen
met uitzondering van die genoemd sub d en e
bestuur
en hun plaatsvervangers op voordracht van de provinciale
afdelingen als omschreven in artikel 42;
g) het kiezen van de leden van de commissie van beroep en
hun plaatsvervangers;
h) het benoemen van de leden van de kascommissie.
i)het op voorstel van het algemeen bestuur benoemen van een
stemcommissie van tenminste drie leden.
-

-

-3. Aan de algemene ledenvergadering komen voorts alle bevoegdheden in het CDJA toe, die niet door de wet of de statuten
aan andere organen zijn toegekend.
Bijeenroeping en werkwijze
artikel 14
-1. Ten minste eenmaal per jaar komen de leden in algemene
ledenvergadering bijeen,
-2. De jaarlijkse algemene ledenvergadering wordt door het
algemeen bestuur uitgeschreven opeen termijn van ten
minstens 60 dagen door schriftelijke oproeping van de
leden of publicatie in het verenigingsorgaan.
-3. a) De oproeping of publicatie dient vergezeld te gaan van
de agenda, eventuele voorstellen van het algemeen bestuur
betreffende politieke en organisatorische zaken, de voordracht van het lg'meen bestuur betreffende de door de
a1gerene ledenvergadering te kiezen functionarissen en
dient voorts te vermelden het recht van de leden tot
uiterlijk dertig dagen voor de vergadering voorstellen
en/of resoluties bij het algemeen bestuur in te dienen;
b) Voorstellen en resoluties niet afkomstig van het algemeen
bestuur dienen te zijn ondertekend door ten minste 25 leden
en te zijn voorzien van een toelichting.
-4. Uiterlijk 14 dagen voor deze algemene ledenvergadering dienen
de leden in kennis gesteld te worden van:
a) het jaarverslag;
b) de jaarrekening en de begroting voor het komende jaar;
c) de door de leden, overeenkomstig het bepaalde in het
vorige lid onder b, ingediende voorstellen en resoluties
met de daarbij behorende prae-adviezen van het algemeen
bestuur;
d) de namen van bij het algemeen bestuur voorgestelde kandidaten
voor de door de algemene ledenvergadering te verkiezen
functionarissen, overeenkomstig het gestelde in artikel 26
tweede lid;
-5. Voor wat actuele politieke zaken betreft, kunnen tijdens de
vergadering voorstellen en/of ontwerp-resoluties schriftelijk
worden aangeboden.
De algemene ledenvergadering besluit of ze deze voorstellen
in behandeling neemt.
-6. Amendementen op voorstellen of op ontwerp-resoluties kunnen
ter vergadering schriftelijk worden ingedient, mits ondertekend door ten minste 5 leden.
-7. Het huishoudelijk reglement bevat bepalingen omtrent de
orde van de algemene ledenvergadering.
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artikel 15.
-1. Bovendien komt het CDJA in algemene ledenvergadering bijeen:
a) als het algemeen bestuur zulks wenselijk oordeeld;
b) als ten minste drie provinciale afdelingen daartoe een met
redenen omkleed verzoek schriftelijk bij het algemeen
bestuur indienen of op schriftelijk verzoek van ten minste
een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen
van een tiende gedeelte der stemmen in de algemene ledenvergadering.
Ingeval het tiende gedeelte van het aantal leden dat bevoegd
is tot het uitbrengen van een stem in de algemene ledenvergedering evenwel meer dan 200 leden bedraagt, is voor het
doen bijeenroepen van een algemene ledenvergadering een
schriftelijk verzoek van 200 leden voldoende.
Het algemeen bestuur is op grond van een dergelijk verzoek
verplicht de vergadering bijeen te roepen op een datum gelegen binnen dertig dagen na ontvangst van het verzoek;
c) als de CDJA-raad het algemeen bestuur schriftelijk verzoekt
een geschil tussen deze organen ten aanzien van het politiek
beleid voor te legqen aan de algemene ledenvergadering.
Het algemeen bestuur is dan verplicht de vergadering bijeen
te roepen op een datum gelegen binnen dertig dagen na ontvangst van het verzoek van de CDJA-raad.
-2. Tussen de oproeping voor en de datum van de te houden algemene
ledenvergadering moet een termijn liggen van ten minste:
21 dagen in het geval van het eerste lid sub a van dit artikel
10 dagen in het geval van het eerste lid sub b van dit artikel
10 dagen in het geval van het eerste lid sub c van dit artikel
-3. De bijeenroeping van een alqemene ledenvergadering, als genoemd
in het voriqe lid, geschiedt door het algemeen bestuur middels
aanschrijving van de leden of via een publicatie in het verenigings orgaan.
-

-

-

-4. De bepalingen van artikel 14 vijfde, zesde en zevende lid zijn
van toepassing op de in dit artikel genoemde algemene
ledenvergaderingen.
artikel 16
-1. De algemene ledenvergaderingen zijn openbaar.
-2. Indien het algemeen bestuur of tenminste vijfentwintig leden
dat noodzakelijk achten worden de deuren van de vergadering
gesloten.
De vergadering beraadslaagt en besluit vervolgens of met gesloten
deuren zal worden vergaderd. Het besluit wordt met een volstrekte
meerderheid der qeldig uitgebrachte stemmen genomen.

Stemrecht en stemmingen.
artikel 17.
-1. In de vergaderingen van alle organen van het CDJA wordt het stemrecht uitgeoefend door de leden die verder door de statuten of
de reglementen van het CDJA als lid van die organen worden aangemerkt.
-2. Een lid kan niet meer dan én stem uitbrengen.
-3. De leden kunnen hun stemrecht uitsluitend in persoon uitoefenen;
de leden kunnen een anderlid machtigen hun overige vergaderrechten
uit te oefenen. Omtrent deze machtigingsbevoegdheid kan het huishoudelijk reglement nadere regels stellen.
artikel 18.
-1. Over personen wordt schriftelijk gestemd, behalve in geval van
enkelvoudige kandidaatstelling. Bij enkelvoudige kandidaatstelling
wordt de kandidaat geacht verkozen te zijn, tenzij een lid om een
schriftelijke stemming verzoekt.
-2. Over zaken wordt mondeling of schriftelijk beslist. De voorzitter
vraagt of iemand over een voorstel stemming wenst. Wanneer geen
der leden daarom verzoekt wordt het voorstel geacht te zijn aangenomen. Stemmingen geschieden bij handopsteken, tenzij de meerderheid van de stemhebbende leden een hoofdelijke of een schriftelijke stemming verlangt.
artikel 19.
-1. Voorzover in deze statuten niet anders is bepaald, worden in de
vergaderingen van alle organen van het CDJA besluiten genomen
met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen.
-2. Staken de stemmen bij besluiten over zaken, dan wordt het betreffende voorstel geacht te zijn verworpen.
-3. a) Bij stemmingen over personen zijn de eerste twee stemmingen vrij
Is een derde steinminq noodzakelijk, omdat niemand de volstrekte
meerderheid van de uitqebrachte qeldige stemmen op zich verenigd heeft, dan kan slechts worden gekozen tussen de twee
personen, die bij de tweede vrije stemming de meeste stemmen
op zich verenigd hebben.
b) Hebben evenwel personen bij de tweede Vrije stemming een gelijk
aantal stemmen oiD zich vereninqd, met het qevolg dat niet
vaststaat wie hen tot de in artikel 19, derde lid, sub a, bedoelde twee personen moet worden gerekend, dan vindt tussen
deze personen een tussenstemming plaats.
c) Staken bij de tussenstemming of bij de derde stemming de stemmen,
dan wordt de jongste in leeftijd toegelaten tot de derde stemming, respectievelijk geacht te zijn verkozen.
-4. Bij stemmingen over zaken en personen worden voor het bepalen van
het aantal uitgebrachte stemmen de blanco stemmen en de stemmen
die door de stemcommissie overeenkomstig het hieromtrent in het
huishoudelijk reglement gestelde ongeldig worden verklaard, niet
meegeteld.

Paragraaf 2.
cmJA—PAAT)

-

Samenstelling en verkiezing.
artikel 20.
-1. De CDJA-raad bestaat uit stemhebbende en adviserende leden.
-2. a) De stemhebbende leden zijn:
de stemhebbende leden van het algemeen bestuur,tenzij het in
artikel 23, zesde lid, bepaalde in werking treedt.
vijf leden uit elke provinciale afdeling en daarenboven één
extra lid per provinciale afdeling voor elke veertig leden
boven de honderd leden.
Voor de vaststelling van de provinciale ledentallen geldt het
aantal leden Der 1 januari die in het vorige boekjaar contributie
hebben betaald.
b) De adviserende leden zijn de adviserende leden van het, algemeen
bestuur. Naast de adviserende leden van het algemeen bestuur
kunnen andere adviseurs aan de raad worden toegevoegd volgens
e regels daartoe in het reglement van de raad gesteld.
-3. De afgevaardigden van een provinciale afdeling worden door het
provinciaal congres benoemd voor een zittinqsperiode van twee
jaar. Zij zijn eenmaal herkiesbaar.
De verkiezing van de provinciale afgevaardigden naar de CDJA-raad
vindt plaats volgens het gestelde in artikel 42.
-

-

Presidium en Voorzitter CDJA-raad.
artikel 21.
-1. Het huishoudelijk reglement stelt nadere regels met betrekking tot
het presidium van de raad. Het kan daarbij het vijfde lid van dit
artikel op het iresidium van toepassing verklaren.
-2. De voorzitter van de raad wordt door en uit de stemhebbende leden
van de raad voor een periode van twee jaar verkozen en is in die
fuctie niet herkiesbaar.
-3. De voorzitter van de raad is adviserend lid van het algemeen
bestuur.
-4. De voorzitter van de raad heeft geen stemrecht in de raad.
-5. a) Voor de verkiezing van de voorzitter van de raad draagt het
presidium van de raad
het algemeen bestuur gehoord hebbende
één kandidaat voor.
Deze voordracht wordt tenminste 60 dagen voor de vergadering,
waarin de verkiezing van de voorzitter zal plaatsvinden, ter
kennis gebracht van de provinciale besturen.
b) Ieder provinciaal bestuur heeft het recht uiterlijk 21 dagen
voor de vergadering één kandidaat voor het voorzitterschap
van de raad schriftelijk bij het presidium van de raad in te
dienen.Het provinciaal bestuur dient met betrekking tot zijn
eventuele voordracht zijn provinciale afgevaardigden in de raad
en zo mogelijk het provinciaal congres te raadplegen.
c) De voorzitter kan uitsluitend worden gekozen uit de voorgedragen
kandidaten.
-

-
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-6. Wanneer de voorzitter wordt gekozen uit de stemhebbende leden uit
een provinciale afdeling, treedt een der door de afdeling benoemde plaatsvervanqers als stemhebbendlid in zijn plaats.
-7. Met het voorzitterschap is onverenigbaar het stemhebbend lidmaatschap van het algemeen of een provinciaal bestuur.
Taak en bevoegdheden.
artikel 22.
-1. De taak van de raad omvat:
a) het vaststellen van de hoofdlijnen voor het politieke beleid
van het algemeen bestuur en het vastlegqen daarvan in werkprogramma's.
b) het bespreken van het politieke beleid van het CDJA.
-2. De raad heeft de bevoegdheid:
a) tot het doen van uitspraken en het vaststellen van resoluties
over vraagstukken van politiek beleid.
b) tot het horen van het algemeen bestuur is gehouden de raad
daartoe alle gewenste inlichtingen te verstrekken.
Bijeenroeping en werkwijze.
artikel 23.
-1. De CDJA-raad wordt tenminste tweemaal per jaar door de voorzitter
in openbare vergadering bijeengeroepen.
-2. De CDJA-raad komt bovendien bijeen, indien het Presidium dat
wenst of tenminste éénzesde van de leden van de raad bij de voorzitter een met redenen omkleed verzoek, de raad bijeen te laten
komen; indien binnen 21 dagen de raad door de voorzitter niet
bijeengeroepen wordt, kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping
overgaan, hetqeen schriftelijk dient te geschieden.
-3. Stemmingen in de raad vinden plaats overeenkomstig het bepaalde
in de artikelen 18 en 19.
-4. De raad stelt voor zijn functioneren een recTlement van orde op.
Dit reglement behoeft de goedkeuring van de algemene ledenveradering.
-5. Indien het presidium of eenvijfde deel der stemhebbende leden
dat noodzakelijk acht worden de deuren van de vergadering
cresloten. De vergaderinq beraadslaagt en besluit vervolgens
of met gesloten deuren zal worden vercraderd.
Het besluit wordt met een volstrekte meerderheid der creldig
uitqebrachte stemmen qenomen.
-6. De stemhebbende leden van het algemeen bestuur onthouden
zich van stemming, wanneer beslist wordt over het voorstel
het verzoek als bedoeld in artikel 15, eerste lid, sub c, te
doen.

Paragraaf 3.
Algemeen Bestuur.
Samens tell ing.
artikel 24.
-1. Het algemeen bestuur bestaat uit stemhebbende leden en
adviserende leden.
-2. De stemhebbende leden zi-in:
a) de voorzitter, door de algemene ledenvergadering in functie
verkozen;
b) drie door de algemene ledenvergadering rechtstreeks verkozen
leden;
c) de door de algemene ledenvergadering op voordracht van de
provinciale afdelingen benoemde leden.
-3. De adviserende leden zijn:
a) de voorzitter van de CDJA-raad;
b) de door het algemeen bestuur benoemde secretaris;
c) de voorzitters van de permanente commissies;
i) één afgevaardigde van het partijbestuur van het CDA.
-4. Het algemeen bestuur kan adviseurs aan zich toevoegen, die tot
de bestuursvergaderinqen kunnen worden uitgenodigd, maar daarin
geen stemrecht hebben.
Verkiezing stemhebbende leden.
artik1

21;-

-1. Voorzover niet anders in deze statuten is bepaald, worden leden
van het alqemeen bestuur verkozen voor een periode van twee
jaar en zijn zij slechts éénmaal onmiddellijk herkiesbaar.
In deze statuten wordt onder een zittingsperiode van een jaar
verstaan de periode tussen twee achtereenvolgende jaarlijkse
algemene ledenvergaderingen als bedoeld in artikel 14.
-2. Een niet herkiesbaar algemeen bestuurslid is evenmin verkiesbaar
als plaatsvervangend algemeen bestuurslid.
-3. Een eenmaal gekozen of herkozen voorzitter is niet verkiesbaar
als lid van het algemeen bestuur.
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Door de algemene ledenvergadering te kiezen voorzitter.
artikel 26.
-1. Voor de verkiezing van de door de algemene ledenvergaderinci
in functie te kiezen voorzitter doet het algemeen bestuur
een enkelvoudige voordracht.
Deze voordracht wordt tenminste 60 dacren voor de verqadering,
waarin de verkiezing zal olaatsvinden, bekend gemaakt door
aanschrijving van de leden.
-2. Tot uiterlijk 30 dagen voor de algemene ledenvergadering kunnen
de namen van kandidaten voor de functie van voorzitter schriftelijk bij het algemeen bestuur worden ingediend, mits deze
kandidãatstellinq door tenminste vijfentwintig leden wordt ondersteund en is medeondertekend.
-3. De algemene ledenvercradering kan uitsluitend uit de overeenkomstig het eerste en tweede lid van dit artikel voorgedragen
kandidaten de voorzitter kiezen.
-4. De voorzitter wordt verkozen voor een periode van twee jaar en
is in die functie eenmaal onmiddellijk herkiesbaar, behalve
in het geval genoemd in het volgende lid.
-5. De voorzitter die in totaal zes jaren van het algemeen bestuur
heeft deel uitgemaakt is niet herkiesbaar.
Door de algemene ledenvergadering te kiezen drie leden van het
algemeen bestuur.
artikel 27.
-1. Voor de verkiezing van de door de algemene ledenvergadering te
kiezen drie leden van het algemeen bestuur draagt het algemeen
bestuur oer te vervullen plaats een tweetal voor. Deze voordracht wordt tenminste 60 dagen voor de vergadering, waarin de
verkiezing zal plaatsvinden, bekend gemaakt door aanschrijving
van de leden.
-2. Tot uiterlijk 30 dagen voor de algemene ledenvergadering kunnen
de namen van andere kandidaten schriftelilk bij het algemeen
bestuur worden ingediend, mits herbij is aangegeven voor welk
tweetal deze kandidaatstelling geldt en deze kandidaatstelling
door tenminste 30 leden wordt ondersteund en is medeondertekend.
-3. De alciemene ledenvergaderincr kan uitsluitend uit de overeenkomstig het eerste en tweede lid van dit artikel voorgedragen kandidaten de drie leden voor het algemeen bestuur kiezen.
-4. Die kandidaat of kandidaten voor een bepaalde vacante plaats in
het algemeen bestuur, welke niet door de algemene ledenvergadering
in het algemeen bestuur zijn qekozen, zullen in rangorde van de
meeste op hen uitgebrachte stemmem als plaatsvervanger(s) van het
gekozen lid optreden.

Door de algemene ledenvergadering te benoemen leden van het algemeen
bestuur, op voordracht van de provinciale afdelingen.
artikel 28.
-1. Iedere provinciale afdeling heeft in het algemeen bestuur.,afhankelijk van haar ledental één, twee of ten hoogste drie leden.,
te weten:
provincies met 500 of meer leden: drie afgevaardiqden en
drie plaatsvervangende leden;
provincies met 200 of meer, maar ten hoogste 499 leden: twee
afgevaardigden en twee plaatsvervangende leden;
provincies met ten hoociste 199 leden: een afaevaardigde en
een olaatsvervangend lid.
Voor de vaststelling van de provinciale ledentallen geldt het
aantal leden ner 1 januari die in het vorige boekjaar hebben
betaald.
-2. Per te vervullen plaats in het algemeen bestuur doet de orovinciale afdelinq, vereenkomstig het bepaalde in artikel 42, een
bindende voordracht aan de lecremene ledenvergaderincr, bestaande
uit het kandidaat-bestuurslid en zijn kandidaat-plaatsvervanger.
Deze voordrachten dienen door de provinciale besturen uiterlijk
25 dagen voor de algemene ledenvergaderinci, waarin de benoeminci
zal plaatsvinden, ter kennis van het algemeen bestuur te.wo.rden
gebracht.
-3. Een voordracht van een provinciale afdeling kan door de algemene
ledenvergadering slechts worden doorbroken met een meerderheid
van tweederde der geldig uitgebrachte stemmen mits tenminste
tweederde van het aantal leden ter vergadering aanwezig is.
-

-

-

Taak en bevoegdheden.
artikel 29.
-1. Bij het algemeen bestuur berust de algemene leiding van het
CDJA, zowel in organisatorisch als in politiek opzicht.
-2. Het algemeen bestuur bereidt de voorstellen ter behandeling
op de algemene ledenvergadering voor. Het algemeen bestuur kan
tevens voorstellen doen ter behandeling in de CDJA-raad..
-3. Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor de handhavincr
van de statuten en reglementen en draagt de zorg voor de uivoering van besluiten van organen die bevoecid zijn om namens
•
het CDJA besluiten te nemen.
-4. Het algemeen bestuur is bevoecid, voorzover deze bevoegdheid
niet bij enig ander orgaan berust, de benoemingen te doen.
-5. Het CDJA wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de
voorzitter, de vicevoorzitter en de penningmeester, gezamenlijk
hanelend.
De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee van
de in de vorige zin genoemde functionarissen tezamen.
Het algemeen bestuur kan besluiten aan leden van het algemeen
bestuur, alsook aan derden, hetzij aan hen afzonderlijk, hetzij
aan hen gezamenlijk handelend, volmacht te verlenen.

-6. Het algemeen bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, tot het sluiten van overeenkomsten waarbij het
CDJA zich als borg of medeschuldenaar verbindt, zich voor een
derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling van een schuld
van een derde verbindt, mits viervijfde van de stemhebbende
leden van het bestuur aanwezig is in een vergadering, waarin
een besluit tot het verrichten van een rechtshandeling als in
dit lid omschreven, wordt genomen met een meerderheid van
tenminste viervijfde der geldig uitgebrachte stemmen.
-7. Voor zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het algemeen bestuur door leden van het CDJA aangegane verplichtingen
is het CDJA niet aansprakelijk.
-8. Het algemeen bestuur bevordert de oprichting, de instandhouding
en het functioneren van de provinciale afdelingen.
-9. Het algemeen bestuur is belast met de kandidaatstelling van
de door de algemene ledenvergadering rechtstreeks te kiezen
drie algemeen bestuursleden en hun plaatsvervangers.
-10. Het algemeen bestuur is belast met de kandidaatstelling van
de door de algemene ledenvergadering te kiezen voorzitter van
het CDJA.
-11. Het algemeen bestuur heeft tot taak de instelling en instandhouding van de permanente commissies.
-12. Het algemeen bestuur onderhoudt de contacten met de partijorganen van het CDA, voorzover niet aan andere organen opgedragen.
-13. Het algemeen bestuur beslist in alle aangelegenheden, waarin
niet of onvoldoende is voorzien door deze statuten, door enig
reglement of door een wettig besluit van de algemene ledenvergadering. onverminderd het gestelde in artikel 13, derde
lid,
Bijeenroeping en werkwijze.
artikel 3.0.
-1. Het algemeen bestuur komt ten minste tien maal per jaar bijeen.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk door de voorzitter op
een termijn van tenminste acht dagen.
-2. Het algemeen bestuur komt bovendien bijeen, indien tenminste
eenvijfde van zijn stemhebbende leden bij de voorzitter een
daartoe met redenen omkleed schriftelijk verzoek heeft ingediend.
De voorzitter is verplicht op een datum, gelegen binnen veertien
dagen na de ontvangst van het verzoek het algemeen bestuur
bijeen te roepen, bij gebreke waarvan de verzoekers zelf tot
schriftelijke bijeenroeping kunnen overgaan.
-3. Elk -iaar treedt op de jaarlijkse algemene ledenvergadering een
deel van de stemhebbende leden van het algemeen bestuur af.
De algemene ledenvergaderincr stelt een rooster van aftreden vast,
waarin ernaar gestreefd wordt dat elk jaar de helft van het
aantal leden aftreedt. Indien zij dat daartoe noodzakelijk
acht, kan zij bij de benoeming van één of meer bestuursleden
hun zittincrsduur beperken tot een jaar.
-4. Wanneer een algemeen bestuurslid wordt ontslagen of tussentijds
aftreedt, wordt hij opgevolgd door zijn plaatsvervanger, die
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zitting heeft voor de rest van de termijn waarvoor het uitgetreden lid was benoemd. Wanneer een plaatsvervanger ontbreekt.,
wordt in de eerstvolgende algemene ledenvergadering een nieuw
algemeen bestuurslid verkozen, dat zitting heeft voor de rest
van de termijn waarvoor het uitgetreden algemeen bestuurslid
was benoemd.
Stemmingen.
artikel 31.
-1. Vöorzover niet anders in deze statuten bepaald, worden alle
besluiten van het algemeen bestuur genomen in een vergadering.,
waarin tenminste tweederde van de stemhebbende leden. aanwezig: Is.
-2. Besluiten van het algemeen bestuur worden genomen overeenkomstig
het gestelde in de artikelen 18 en 19.
-3 indien met betrekking tot een voorstel wegens het ontbreken van
het vereiste quorum geen rechtsgeldig besluit kan worden genomen,
kan in de volgende vergadering met betrekking tot bet desbetreffende voorstel een besluit worden genomen, ongeacht het aantal
aanwezige algemeen bestuursleden, hetgeen in de oproep van deze
vergadering moet worden vermeld.
Verantwoording.
artikel 32.
-1. De stemhebbende leden van het algemeen bestuur zijn tezamen en
ieder afzonderlijk aan de algemene ledenvergadering verantwoording schuldig voor het gevoerde bestuur en beleid en geven te
dien aanzien alle door de algemene ledenvergadering verlangde
inlichtingen.
-2. De stemhebbende leden van het algemeen bestuur kunnen tezamen
en ieder afzonderlijk te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden geschorst en ontslagen. Een besluit tot
schorsing of ontslag kan worden genomen, ingeval het bestuurslid in strijd handelt met zijn lidmaatschapsverpiichtingen
en/of zijn verplichtingen als bestuurder, of door hem én of
meerdere handelingen of gedragingen zijn gepleegd., welke de
belangen en/of het aanzien van het CDJA in ernstige mate schaden
-3.
Een besluit tot een schorsing of een ontslag van een algemeen
bestuurslid dient door de algemene ledenvergadering te worden
genomen met een volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmenEen besluit tot schorsing kan worden uitgesproken voor een
periode van ten hoogste 60 dagen.
De uitspraak van de algemene ledenvergadering is bindend en
wordt onmiddellijk van kracht.

ir
-4. De provinciale atdeling op welker voordracht een stemhebbend
lid van het algemeen bestuur is benoemd heeft het recht dat
algemeen bestuurslid om de in het tweede lid genoemde redenen
voor ontslag aan de algemene ledenvergadering voor te dragen.
Een besluit daartoe dient door het provinciaal congres te
worden genomen met een meerderheid van tweederde der geldig
uitgebrachte stemmen. De algemene ledenvergadering volgt deze
voordracht, tenzij zij met een meerderheid van tweederde der
geldig uitgebrachte stemmen tot het tegendeel besluit in een
vergadering waar tenminste tweederde der leden aanwezig is.
Paragraaf 4.
Dagelijks bestuur.
Samenstelling
artikel
-1. Het
en
De

33.
dagelijks bestuur bestaat uit drie stemhebbende leden
één adviserend lid.
stemhebbende leden zijn:
a) de voorzitter;
b) twee leden, door het algemeen bestuur gekozen. Het algemeen
bestuur kiest deze leden uit zijn stemhebbende leden, aangevuld met ingevolge dit lid letter b gekozen aftredende leden.
Het adviserend lid is de secretaris.
-2. a) De in het eerste lid sub b bedoelde sternhebbendeleden worden
door het algemeen bestuur gekozen. Hun zittingsperiode
bedraagt twee jaar.
b) De in het eerste lid sub b bedoelde stemhebbende leden kunnen
eveneens zitting hebben in het dagelijks bestuur, tot hun aftreden als algemeen bestuurslid, indien zij tussentijds een
dagelijks bestuurslid opvolgen.
c) Indien zij als algemeen bestuurslid in het tweede jaar van hun
zittingsperiode worden gekozen in het dagelijks bestuur, wordt
hun zittingstermijn één jaar verlengt..
niet herkozen in
d) Ingeval een aftredend dagelijks bestuurslid
wordt
herkozen
in
het
dagelijks
bestuur
het algemeen bestuur
heeft hij een nieuwe zittingstermijn van twee jaar.
e) De in het eerste lid sub b bedoelde stemhebbende leden kunnen
maximaal twee maal twee jaar zitting hebben in het dagelijks
bestuur.
-3. Indién ten gevolge van tussentijdse mutaties in de samenstelling
van het dagelijks bestuur de situatie gaat ontstaan, dat alle
stemhebbende leden tegelijkertijd dienen af te treden, wijst het
algemeen bestuur één van de in het eerste lid sub b bedoelde
leden aan, wiens zittingstermijn met één jaar wordt verlengd.
Het gestelde in lid 2 onder e blijft van toepassing.
-

-

-4. De leden van het algemeen bestuur die in het dagelijks bestuur
zijn gekozen worden in het algemeen bestuur opgevolgd door hun
volgens artikel 27 of 42 gekozen plaatsvervanger.
—5. Het algemeen bestuur kiest op voorstel van het dagelijks bestuur
een vicevoorzitter en een penningmeester uit de leden van het
dagelijks bestuur.
-6. Met het lidmaatschap van het dagelijks bestuur is onverenigbaar
een stemhebbende bestuursfunctie in een provinciale afdeling.
Taken en bevoegdheden.
artikel 34.
-i.

Het dagelijks bestuur is belast met:

a) de voorbereiding van de vergaderingen van het algemeen bestuur;
b) de uitvoering van de besluiten van het algemeen bestuur;
c) de dagelijkse leiding van het CDJA op organisatorisch gebied;
d) de uitvoerde aspecten van het politiek beleid.
-2. Het dagelijks bestuur is verantwoording schuldig aan het algemeen
bestuur.
Stemmingen.
artikel 35.
-1. Het dagelijks bestuur kan uitsluitend besluiten nemen, indien in
een vergadering tenminste twee stemhebbende leden aanwezig zijn.
-2. Besluiten van het dagelijks bestuur worden genomden overeenkomstig
het gestelde in de artikelen 18 en 19.
De Secretaris
artikel 36.
-1. De secretaris wordt benoemd door het algemeen bestuur, op voordracht van het dagelijks bestuur, na overleg met net CDA.
De secretaris dient bij indiensttreding lid te zijn van het CDJA.
-3. De secretaris is adviserend lid van de CDJA-raad het algemeen
bestuur en het dagelijks bestuur.
-.

Paragraaf 5..
De provinciale afdelingen.
Algemeen.
artikel 37.
-1. De bij het UDJA aangesloten leden behoren tot provinciale afdelingen. Tot welke provinciale afdeling leden behoren, wordt bepaald
door de aan het CDJA-secretariaat opgegeven woonplaats. Het huishoudelijk reglement kan hierop uitzonderinsregels stellen.
-2. De provinciale afdelingen zin onderverdeeld in plaatselijke
en/of regionale kernen.

-3.

-4.

a) Leden, woonachtig in het buitenland en leden zonder vaste
woonplaats behoren tot de provinciale afdeling waartoe zij
laatstelijk behoorden, dan wel tot de provinciale afdeling
Zuid Holland indien zij niet eerder tot een provinciale afdeling behoorden, tenzij het algemeen bestuur op een schriftelijk ingediend verzoek van een lid besluit het lid bij een
andere provinciale afdeling in te delen.
b) Leden woonachtig in een niet tot een provincie behorend
gebied behoren tot een door het algemeen bestuur aan te
wijzen provinciale afdeling.
Voor de vaststelling van het ledental van een provinciale afdeling zijn de gegevens van het CDJA-secretariaat bepalend.

Samenstelling.
artikel 38.
-1. Het hoogste orgaan van een provinciale atdeling is het provinciaal congres, dat wordtgaavormd door de gezamelijke tot de
betrokken provinciale afdeling behorende leden, die als zodanig bij het secretariaat van het CDJA zijn geregistreerd.
Het provinciaal congres komt tenminste énmaal per jaar bijeen.
-2. De dagelijkse leiding van een provinciale afdeling berust bij
het provinciaal bestuur, dat door het provinciaal congres wordt
benoemd uit de leden van de provinciale afdeling.
-3. Het provinciaal bestuur bestaat uit tenminste vijf leden, die
worden verkozen voor een periode van twee jaren.
zij zijn onmiddellijk eenmaal herkiesbaar.
-4. De voorzitter van het provinciaal bestuur wordt door het provinciaal congres in functie gekozen en is als zodanig eenmaal
herkiesbaar.
-5. Het provinciaal bestuur kan adviseurs aan zich toevoegen die tot
de bestuursvergaderingen worden uitgenodigd, maar daarin geen
stemrecht hebben.
Doel, taken en bevoegdheden.
artikel 39.
De provinciale atdeling stelt zich ten doel:
De jongeren binnen de provinciale afdeling de doelstellingen en
a)
de opvattingen van het CDJA geregeld onder de aandacht te brengen, met name door het organiseren van politieke activiteiten;
het meedenken met en het kritisch begeleiden van de
b)
christendemocratische politiek en het algemeen en in de
provincie en het bijzonder.
het geven van politieke voorlichting en het stimuleren van
c)
vormingswerk;
het liggen en onderhouden van contacten met personen en organid)
saties binnen de provincie, zowel op politiek en maatschappelijk
terrein als op het gebied van het jeugd- en jongerenwerk;
het bevorderen van al datgene dat het doel van het CDJA ten
e)
goede komt.

artikel 40.
Het provinciaal congres spreekt zich uit over het politieke
-1.
en organisatorische beleid van de afdeling.
r2.
Daarnaast heeft het provinciaal congres de volgende taken en
bevoegdheden:
a) het aannemen van resoluties en het doen van uitspraken;
b) het vaststellen van het jaarverslag van cie provinciale afdeling;
c) het vaststellen van de jaarrekening en de begroting voor het
komende jaar van de provinciale afdeling;
ci) het kiezen van een voorzitter;
e) het kiezen van de aan de algemene ledenvergadering door de
provinciale afdeling ter benoeming voor te dragen leden van
het algemeen bestuur;
f)het kiezen van afgevaardigden van de provinciale afdeling naar
de CDJA-raad;
g) alle andere taken welke het provinciaal congres bij deze statuten en andere reglementen zijn opgedragen.
+

artikel 41.
Tot de taken en bevoegdheden van het provinciaal bestuur worden gerekend:
a) het instellen, oegeleiden en activeren van regionale kernen
en fractiebegeleidingsgroepen;
t) het stimuleren van ce oprichting, het begeleiden en activeren
van de plaatselijke en regionale kernen en de provinciale
afdeling.
c) het onderhouden van contacten en communicatie tussen de tot
de provinciale atdeling behorende leden, plaatselijke en/of
regionale kernen, fractiebegeleidingsgroepen onderling en
tussen hen en het algemeen bestuur;
ci)de voorbereiding en uitvoering van de verkiezing door het
provinciaal congres van cie leden van de CDJA-raad en het
algemeen bestuur; alsmede desgewenst het voordragen van een
kandidaat voor het voorzitterschap van de DJA-raad overeenkomstig het gestelde in artikel 21, vijfde lid, sub b;
e) het onderhouden van contacten met partijorganen van het CDA
binnen zijn werkgebied;
f)het houden van bijeenkomsten, waaronder minimaal éénmaai per
jaar een provinciaal congres;
g) vormingswerk;
h) het geven van informatie aan leden en niet-leden;
U het uitgeven van een ledencontactblad;
j) het goedkeuren van reglementen van plaatselijke en regionale
kernen;
k) het stimuleren van de instelling van studie- en werkgroepen;
1) alle andere taken en bevoegdheden, het bij deze statuten en
andere reglementen opgedraqen.
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Procedure provinciale voordracht voor leden van het
algemeen bestuur.
artikel 42.
-1. Uiterlijk honderd dagen voor de algemene ledenvergadering, waarin leden van het algemeen bestuur moeten worden benoemd, doet
het algemeen bestuur hiervan mededeling aan de besturen van die
provinciale afdelingen, welke volgens het rooster van periodiek
aftreden leden voor het algemeen bestuur moeten voordagen.
-2. Tenminste 30 dagen voor de algemene ledenvergadering komt het
provinciaal congres in vergadering bijeen voor het kiezen van
de kandidaten voor het algemeen bestuur.
-3. Per te vervullen plaats in het algemeen bestuur stelt het provinciaal bestuur een tweetal kandidaten voor aan het proviciaal
congres ter kennis van de leden te zijn gebracht.
-4. Tot uiterlijk vijt dagen voor de vergadering van het provinciaal
congres kunnen andere kandidaten schriftelijk bij het provinciaal
bestuur worden opgegeven, mits hierbij is aangegeven voor welk
tweetal deze kandidaatstelling wordt gedaan en deze kandidaatstelling door tenminste tien leden van de provinciale atdeling
wordt ondersteund en is medeondertekend.
-5. Per te vervullen plaats in het algemeen bestuur stelt het provinciaal congres,uit de overeenkomstig het derde of vierde lid van
dit artikel gestelde kandidaten, een voordracnt voor de algemene
ledenvergedering samen, bestaande uit één kandidaat-algemeen
bestuurslid en zijn kandidaat-plaatsvervanger.
Voor elk voor te dragen tweetal worden bij afzonderlijke schrittelijke stemmingen twee kandidaten gekozen. De kandidaat, waarop
de meeste stemmen zijn uitgebracht, wordt het door de provinciale
atdeling voor te dragen kandidaat-lid voor het algemeen bestuur,
de kandidaat met het op één na hoogste aantal stemmen wordt het
voor te dragen kandidaat-plaatsvervangend algemeen bestuurslid.
De stemmingen vinden plaats overeenkomstig het gestelde in cie
artikelen 13 en 19.
-6. De voordracht(en) dienen door het provinciale bestuur uiterlijk
25 dagen voor de algemene ledenvergadering, waarin de benoeming
zal plaatsvinden, ter kennis van het algemeen bestuur te worden

gebracht.
-7.

Voor de vaststelling van het aantal af te vaardigen leden van

-8.

het algemeen bestuur, zoals genoemd in artikel 23, eerste lid,
geldt het gestelde over de provinciale ledentallen in artikel 20,
tweede lid, sub a, laatste zin.
Van cie leden van een provinciale afdeling in het algemeen bestuur

-9.

dient tenminste één lid adviserend ha te zijn van het provinciaal
bestuur.
Wordt een algemeen bestuurslid gekozen in het dagelijks bestuur
van het UDJA, dan volgt zijn plaatsvervanger het in het algemeen
bestuur op.

Benoeminq provinciale af qevaardiqden naar de CDJA-raad.
artikel 43.
-1. Per te vervuilen plaats in cie CUJA-raad draagt het provinciaal
bestuur één Kandidaat aan het provinciaal congres voor.
Daarnaast doet het provinciaal bestuur een voordracht aan het
provinciaal congres voor tenminste drie plaatsvervangende leden
van de CDJA-raad.
Deze voordrachten dienen uiterlijk 21 dagen voor de vergadering
van het provinciaal congres aan de leden bekend te zijn gemaakt.
-2. Tot uiterlijk vijf dagen voor ce datum, waarop het provinciaal
copgres bijeenkomt, kunnen andere kandidaten schriftelijk bij
het provinciaal bestuur worden gesteld, mits deze kandidaatstelling door tenminste vijf leden uit de provinciale atdeling

wordt ondersteund en is medeondertekend.
-3.

-4.

Uit de overeenkomstig het eerste en tweede lid van dit artikel
gestelde kandidaten kiest en benoemt het provinciaal congres
zijn afgevaardigden naar de DJA-raad en tenminste drie plaatsvervangende leden.
De stemmingen vinden plaats overeenkomstig net gestelde in de
artikelen 18 en 19.

Werkwijze.
ze.
artikel 44.
-.

Het provinciaal congres kan met betrekking tot de organisatie

van de provinciale afdeling een eigen provinciaal reglement
vaststellen, aat geen bepalingen mag bevatten die in strijd zijn
met de statuten ot het huishoudelijk reglement.
tien provinciaal reglement, alsmede wijzigingen daarin, behoeven,
alvorens in werking te Kunnen treden de goedkeuring van
het algemeen bestuur.
-2. Indien een provinciale afdeling geen gebruik maakt van haar
bevoegdheid tot het vaststellen van een eigen reglement
worden de inrichting en werkzaamheden van de provinciale afdeling beheerst door cie regels gesteld in het bij deze statuten
behorende modelreglement.

Paragraaf U.
Plaatselijke en regionaJe kernen.

artikel 45.
-1.

-2.

-3.

Onder plaatselijke en regionale kernen worden verstaan groepen
van leden, die regelmatig in georganiseerd verband activiteiten
beleggen op de grondslag en met het doel als omschreven in de
artikelen 2 en 3.
De plaatselijke en regionale kernen kunnen bij eigen reglement
voorschriften met betrekking tot hun organisatiè en werkwijze
vaststellen.
Indien plaatselijke of regionale kernen geen gebruikmaken van
hun bevoegdheid tot vaststelling van een eigen reglement, worden
de inrichting en werkzaamheden beheerst door het ciOOr de algemene

ledenvergadering vastgestelde landelijk modelreglement voor
plaatselijke en regionale kernen.
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-4.

Plaatselijke en regionale reglementen behoren de artikelen
2 en i van deze statuten te bevatten en mogen geen bepalingen
bévatten in strijd met landelijke en provinciale statuten en
reglementen en behoeven alvorens in werKing te treden de goedkeuring van het provinciaal bestuur. onthoudt het provinciaal
bestuur goedkeuring aan plaatselijke en/of regionale reglementen,
dan is beroep op het algemeen bestuur mogelijk.

Paragraaf 7.
Commissies.
artikel 4.
-1. Door het algemeen bestuur worden commissies ingesteld.
Daarnaast kan het algemeen bestuur zonodig overgaan tot het
instellen van ad hoc-commissies.
De taak waarmee een commissie wordt belast, wordt door het
algemeen bestuur, voordat de commissie wordt geinstalleerd,
schriftelijk vastgelegd en zonodig naderhand bijgesteld.
-2. Voor iedere commissie geldt, dat de leden door het algemeen
bestuur worden benoemd O. voorstel van liet dagelijks bestuur,
de commissie gehoord.
-3. De benoeming van een voorzitter van de commissie geschiedt door
het algemeen bestuur, nadat hierover, de commissie is gehoord.
-

-4.

-5.

De commissies, met uitzondering van de commissie van beroep,
zijn adviserende en/ot uitvoerende organen van het algemeen
bestuur en zijn voor hun werkzaamheden aan het algemeen bestuur
verantwoording schuldig.
Commissies kunnen aan daartoe bevoegde organen verzoeken in
verklaringen de door hen ingenomen standpunten in de openbaarheid te brengen. zij zijn zelf niet bevoegd tot het doen
van Openbare uitspraken namens het CDJA.

artikel 47..
-1.

Tot ce permanente commissies behoren onder meer:

a) de organisatiecommissie, belast met de behandeling van alle
organisatorische en van financiöie aangelegenheden, de
leiding van de propaganda en de organisatorische aspecten van
de kadervorming;
b) de binnenlandcommissie, belast met het bevorderen van meningsvorming en -uiting over binnenlandse vraagstukken. De commissie coördineert het werk van de door het algemeen bestuur
ingestelde tractiebegeleidingsgroepen voorzover deze zich
met binnenlands politieke vraagstukken bezighouden;
C) de buitenlandcommissie, belast met het bevorderen van de
menigsvorming en -uiting over buitenlandse vraagstukken. De
commissie coördineert het werk van de door het algemeen
bestuur ingestelde tractiebegeleidingsgroepen die zich met
het buitenlands beleid en detensie bezighouden en onderhoudt
contacten met organisaties in het buitenland.

-2.
-3.

-4.

ci) de reclactiecorumissie, belast met de redactie van het afficile orgaan van de kereniging. ye werkzaamheden, bevoegdheden
en cie instructie van cie commissie worden, in afwijking van
net in artikel 46 bepaalde, vastgelegd in een door de algemene
ledenvergadering, op voorstel van het algemeen bestuur, de
commissie gehoord, vast te stellen redactiestatuut.
e de vormingscommissie, belast met zaken aangaande (kader)vorming.
Leden van permanente commissies worden benoemd voor een periode
van twee jaar en zijn terstond nerbenoembaar,
Leden van permanente commissies kunnen slechts in één van de
bovengenoemde commissies zitting hebben, met uitzondering van
de secretaris.
In het huishoudelijk reglement worden nadere regels gesteld met
betrekking tot cie samenstelling en werkwijze van de permanente
commissies.

Paragraaf 3.
De commissie van beroep.
artikel 48.
-I.

De commissie van beroep bestaat uit drie leden en drie plaatsvervangende leden.
De leden en plaatsvervangende leden worden voor een periode van
twee jaar dekozen en kunnen gedurende deze periode niet worden
ontslagen, behoudens in die gevallen welke in het huishoudelijk
reglement zijn genoemd.
Zij zijn terstond herkiesbaar.

-2.

Met het lidmaatschap van de commissie van beroep zijn alle overige
functies in het CDUA onverenigbaar.
De leden en plaatsvervangende leden worden door de algemene
ledenvergadering op voordracht van het algemeen bestuur, benoemd,
volgens regels te stellen door het huishoudelijk reglement.
De commissie van beroep is belast met de beslechting van geschillen, ontstaan binnen het CDUA tussen de leden en organen van net
(DJA, dan wel tussen de organen onderling.
ten beroep op de commissie dient schriftelijk met opgaaf van
redenen plaats te vinden.
ye commissie van beroep doet, voorzover in deze statuten niet
anders is bepaald, van alle aan haar voorgelegde geschillen
schrittelijk onder opgaaf van redenen uitspraak, uiterlijk 60
dagen na ontvangst van het beroepschrift.
De commissie van beroep behoort aan betrokken partij(en) redelijkerwijs de mogelijkheid te bieden te worden gehoord.
Indien het aan de commissie van beroep voorgelegde geschil een
lid van de commissie aangaat, neemt een plaatsvervangend lid
zitting in de commissie van beroep.
De uitspraken van de commissie van beroep zijn voor alle partijen
bindend.
Het huishoudelijk reglement kan nadere bepalingen bevatten met betrekking tot Organisatie en werkwijze van de commissie van beroep.

-3.

-4.

-5.

-6.
-7.

-8.
-9.

HOOFDSTUK III
FRZCTIEBEGELEIDINGSGROEPEN.
artikel 49.
-1. ±r kunnen door het algemeen bestuur voor iedere sector van het
politiek beleid, waarmee de CDA-fracties in de Staten-Generaal
en de met het CDA verwante tractie in het turopese Parlement
zich bezighouden, een centraie or meerdere over het land verspreide rractiebegeleidingsgroepen worden ingesteld, die belast
zijn met de ondersteuning van de fracties aangaande de betreffende beleidssector.
-2. De besturen van de provinciale afdelingen kunnen fractiebegeleidingsgroepen instellen, cie de CDA-fractie in cie betreffende
Provinciale Staten en/of gewestelijke raden ondersteunen in
éé n of meerdere beleidssectoren.
-3. De besturen van plaatselijke/regionale kernen kunnen fractiebegeleidingsgroepen instellen ter ondersteuning van raadsfractie
van het CDA in de gemeente of gemeenten, gelegen binnen het
gebied van de betrokken kernen.
-4. Leden van fractiebegeleidingsgroepen Kunnen behalve leden van
het CDJA ook sympathisanten zijn, die zich daartoe bij cie groep
willen aansluiten en zich verwant voelen aan grondslag en doel
van het CDJA.Het huishoudelijk reglement Kan regels stellen voor
de uitwerking en beperking van deze bepaling.
artikel 50.
-1. Fractiebegeleidingsgroepen houden zich bezig met het bestuderen
van het beleid der betrokken fracties, de toetsing daarvan aan
het werkprogramma van het CDJA en het partijprogramma van het
CDA, alsmede het ontwikkelen van een eigen visie ten aanzien van
de betreffende beleidssector.
-2. Daarnaast Kunnen de fractiebegeleidingsgroepen zich bezighouden
met het informeren van CDJA-organen over zaken die de door haar
bestreken beleidssector betreffen, het voorbereiden van standpunten van CDJA-organen over deze zaken, en het inbrengen van
deze standpunten bij de bespreking van het partijprogramma.
artikel 51.
De activering en onderlinge coördinatie van de door het algemeen
-1.
bestuur ingestelde fractiebegeleidingsgroepen is in handen van
de buitenlandcommissie voor wat betreft de fractiegroepen die
zich bezighouden met het buitenlands beleid en defensie, en in
handen van de binnenlafldcOrflmissie voor de overige fractiebegeleidingsgroepen.
De activering en onderlinge coördinatie van de overige fractiebe2.
geleidingsgrpepen berusten bij het orgaan, dat de desbetreffende
fractiebegeleidingSgrOep heeft ingesteld.
-3. De organisatiecommissie draagt zorg voor de integratie van het
werk van de provinciale, regionale en plaatselijke fractiebegeleidingsgroepen in het activiteitenpakket van de provinciale
afdelingen.

artikel 52.
Het algemeen bestuur benoemt voor iedere beleidssector waarvoor het
fractiebegeleidingsgroepen instelt, een lid van een fractiebegeleidingsgroep in de permanente commissie die zich met de co6rdinatie van de
groep en/of groepen bezighoudt.
artikel 53.
De fractiebegeleidingsgroepen, alsmede zij die daarvan deel uitmaken,
onthouden zich van uitsprakens namens het CDJA mondeling zowel als
schriftelijk, in de openbaarheid.De fractiebegeleidingsgroepen kunnen
aan het bevoegde orgaan verzoeken de door hen ingenomen standpunten
als standpunten van het CDJA in de openbaarheid te brengen.
HOOFDSTUK IV.
VERHOUDING CDJA

-

CDA.

artikel 54.
Teneinde het in artikel 3 genoemde doel te bereiken, dient
-1.
waarbij met
het CDJA de door het CDA geboden mogelijkheden
name gedacht wordt aan de vertegenwoordigingen in alle partijzoveel en zo goed mogelijk te benutten.
organen van het CDA
Indien door het CDA mogelijkheden worden geboden aan vertegen-2.
woordigers van het CDJA om zitting te nemen in organen van het
CDA, dienen in het huishoudelijk reglement bepalingen terzake
te worden opgenomen, waarbij tenminste geregeld dient te zijn:
a) welk orgaan van het CDJA de vertegenwoordigers benoemt;
b) op welke zij ze de vertegenwoordiging zonodig word opgeschort c.q. beeindigd.
-

-

HOOFDSTUK V.
GELDMIDDELEN.
Het CDJA verkrijgt zijn inkomsten uit:
a) de contributie der leden naar door de algemene ledenvergadering te stellen regels;
b) subsidies;
c) opbrengsten uit publicaties en activiteiten;
d) andere bronnen.
artikel 56.
Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
artikel 57.
De begroting voor het komende boekjaar wordt door het algemeen bestuur
opgemaakt op voorstel van het dagelijks bestuur en door de algemene
ledenvergadering al dan niet gewijzigd vastgesteld.
artikel 58.
De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks een commissie van
-1.
tenminste drie leden, welke de rekening en verantwoording van
het algemeen bestuur over het afgelopen jaar onderzoekt en van
haar bevindingen verslag uitbrengt aan de algemene ledenvergadering.

';~r
2

-2.
-3.

Leden van het algemeen bestuur zijn van het lidmaatschap van de
in het vorige lid bedoelde commissie uitgesloten.
Het algemeen bestuur is verplicht aan deze commissie alle door
haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de
kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken en bescheiden
van het CDJA te geven.

HOOFDSTUK VI.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT.
r1-i1,1 ÇQ

-1.

-2.

Het CDJA kent een huishoudelijk reglement dat wordt vastgesteld
en gewijzigd door de algemene ledenvergadering met volstrekte
meerderheid der uitgebrachte stemmen.
Het huishoudelijk reglement, dat geen bepalingen mag bevatten
in strijd met deze statuten, bevat onder meer nadere regels over
de organisatie, de samenstelling, de werkwijze en de taak en bevoegdheden van de organen van het CDJA en verder alles, waarin
deze statuten niet of onvoldoende voorzien.

HOOFDSTUK VII.
ONTBINDING.
artikel 60.
Tot ontbinding van het CDJA kan uitsluitend worden besloten op
-1.
voorstel van het algemeen bestuur of van tenminste tweevijfde
deel der aangesloten leden.
Een voorstel tot ontbinding, dat afkomstig is van leden, dient
-2.
schriftelijk, onder opgave van redenen en medeondertekend door
tenminste tweevijfde deel der aangesloten leden bij het algemeen
bestuur te worden ingedient.
Een voorstel tot ontbinding kan slechts worden behandeld in een
-3.
algemene ledenvergadering.
De algemene ledenvergadering neemt een voorstel tot ontbinding
-4.
van het CDJA alleen in behandeling, indien dit voorstel tenminste 150 dagen voordien schriftelijk ter kennis is gebracht
aan de leden.
Het
voorstel dient vergezeld te gaan van een preadvies van het
-5.
algemeen bestuur.
artikel 61.
Een besluit tot ontbinding van het CDJA kan door de algemene ledenvergadering slechts worden genomen met een meerderheid van tenminste
drievierde van het aantal in een schriftelijke stemming uitgebrachte
stemmen.

LIQUIDATIECOMr1ISSIE.
artikel 62.
-i.
Bij ontbinding van het CDJA treedt het dagelijks bestuur als
liquidatiecommissie op, die rekening en verantwoording aan het
algemeen bestuur is verschuldigd.
-2.
Na goedkeuring door het algemeen bestuur van de rekening en verantwoording door de liquidatiecornmissie,zal aan het eventuele
batig saldo een zodanige bestemming worden gegeven als door de
algemene ledenvergadering in haar vergadering waar tot ontbinding is besloten, met tenminste tweederde der uitgebrachte
stemmen is besloten.
HOOFDSTUK VIII.
STATUTENWIJZIGING.
artikel 63.
-1.
Tot wijziging van deze statuten kan slechts worden besloten
door de algemene ledenvergadering op voorstel van het algemeen
bestuur of van tenminste eenvijfde deel der aangesloten leden
of van tenminste drie provinciale afdelingen.
-2.
Een verzoek tot statutenwijziging, dat afkomstig is van leden
of van provinciale afdelingen, dient schriftelijk onder opgaaf
van redenen en met vermelding van concrete wijzigingsvoorstellen
en medeondertekend door het vereiste aantal leden, respectievelijk de provinciale bestuursleden bij het algemeen bestuur te
worden ingediend.
-3.
Tenminste 60 dagen voor de algemene ledenvergadering dient het
voorstel tot statutenwijziging tezamen met de concrete wijzigingsvoorstellen en een preadvies van het algemeen bestuur ter kennis
van de leden te worden gebracht, alsmede ter visie worden gelegd.
-4.
Een voorstel tot statutenwijziging kan door de algemene ledenvergadering uitsluitend worden aangenomen met een meerderheid
van tenminste tweederde der uitgebrachte stemmen.
De statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan nadat
-5.
daarvan een notarile akte is opgemaakt. De in artikel 29,
vijfde lid genoemde leden van het algemeen bestuur zijn gerechtigd
de akte van statutenwijziging te doen verlijden.

