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De Ghris~elij~
IU~tOI'isc~lr:~Un~~, vi£;rde~ ~e noem<m: d:; nnie, ';orrit
gevormd
door
(:'<3.rLLaatsel~Jke iCl.eSVeren~C:LlbE:n,
e <:1.LE ,;.;ronrir-s.l
Van sa:nemverkiut!) C:ianvaarden het IJJOi?~I'~1ffi v~m;)egi113elen,
VOOI
eerst il:istge2tel:l in de v,:;rgaderim;
VZlrJ. afC;CV'l3I'uigd.cIl,
2:
te iUnsterdam op 9 j ull .-A[').08 en laa:os teli,jk hcrzien in de
vergaderirus
van 23/24 &rril
'19650

De Unle stelt zich ten doel:
c-" de kennls van de c1'u'istelijk
histori3che
be-giose-Ien en gedachten te verbreid.en
en d.e ontv./ikl.ze1inc: en toep::d3sing cLao.rvan
naar' d.e e'isen d.e;::; tLjds
te bcvorderen;
bO' de s8.IDem'ierking van de bij haar aangeslo-cen
kiesvereniginsen
te tevaxde~en en te verstBrken;
c. <ie verkie zin,g te b ,2vc,rdGrc;u in de V._ I·tegenwoordigende
liGhamen
van personen, die lid ztn van de enis.
De TInie is sarnen[;esteld.
I~
In een pluatoelij

EUS

volgt;:

kiesvereniGin~ verenigen zich degenen,
begin-::;el·:Jn VB:lJ. :iE 7~~nieaanvaar6.en en
~oonachtig zijn in ~~n gemBente of ~0n bepaald deel van een
ge~een~e, al dan niet een kies~ri
in ,ie zin van artikel
3"1
v&n deKieswetvormend.
die

het

program

In.-::iioYl -iYl
gingbe-st3.(3.

v"":Etn

ger!1sentc
;31ec~1·ts f.'{;1.1 ;1':1at2elij}:(~ l::ierr'ler.en~Z81: ;'2V:3118 2j'6SS t~~~nC€.Ll ;3~_i~~~:-';lC :"'sni-6ini .
In geval in een geneente tweo of meer :;,:laatselijke kiesv'3renigingen beste.an, verbinden daze zicn tot een gemeen-c61.i,jke
kiesve?_'Emi§:ing, '!,aarvoor een a.fzonderlijl{
rtcglement Viordt
vast;;:esteld.",
-;1:'0
1.~.J.-"
c·"~vc>-'er,-.J.·
"'l' .n'~;'en
nn"'n
e-_I1r;:.c k'{e·81r.L~;..&o.,J.;,J.o
""';2' ""0·0· r
~T"e- "1'
..t-" ' ' ' A .,t;c-ell· U-..'.J
-.
<vJ...,'
i:':;
):~.< .•..- '0';•••...•.
c
_,;,..A"t"..;A'.JV

2-e~1

t

i:3

~iD

_

J.J,.

~_.,L

...

A

'Y-

.

de verkiezing
van l~den van l-1rovinciale Staten vormen tezamen een statenkringverenisingo
Indien binnen een sta~6nkril1g slechts ~en plaatselijke of
een ge.rr.eentelijke

kie3ve.:'eniging

bestaat

~is

deze

tevens

binnen

elke kieskring

de

stateakringvereniginge
De plaatselijke

kiesvererligingen

voor

de verkiezing
van. leden van tie T'i'jeede Kamer vormen tezamen
een kamerkringvereni6ingO'
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een gemeentelijke
ki',::sv:::rer:i:,;ing oestaa.t
is deze tevens de
kamerkringverenigin6·
In verband met de 'V::3rki'3zing van leden van de 'l'wee'le Kam.er
kunnen

bovendien

kamerkringen

in he'ti geval,

badoe-lei

in

art:i-

ke1 1Ssue 6 worden vereni~d tOl; ;;::rpe-oen. De ',·,lcu:;~tselijke
kies"'''6rer~i.bingen
in een [;r;6r:< vormen darl ;:-en Groeps,\fex-cnig:ingo
AIle r;lac;, cselijke
kiesV8r\:;nibiutsen
teza.r:J.e:n vermen de Cl.:.rist~~lijk 11:s tori5cl:.e-· T;nic.
Zij, di e 'i\oon,3..c~ltigzijn in oen. gemeente,
waar geen kiesvereniLc:;ine; D':.<staat, of in het buitenlsnd,
kunnen
op nun v8rzoek

door het TIoofdbest~l~ ~ls buitengewoon lid van de Unie worden in-~8scbrev2nc Zij heeter::. het recht de ilgemene Vergad.e,rin,;,; van ,1e Luis 'j,i~ te wonen. en aan de beracldslagingen
dee1
te'llE:men en ~etalcn eell ;jasrll.jkse kontributie aan de TInie
van tenmLl::3te tiel'l guld.en.
artikEiJl 4Elke plaatselijke kiesvereniging
i$ gerechti~
, vaard.igden met stenu.'ec'ht en hun ,plaatsvervangers

~en of

meer afgey
aan te vdjzen
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\:Kyqordestemmingen

in de vergaderinf~en van statenkrine"ViSreni;gitigan,kamerkriugfverer:-.igingen,
(;roepsvc.'Tcnigingen en de Algeme'/lle Vergadering van de Dnie.
;JJ~ze aa.n.wlJzi.ng gescJ:l..iedt naar v':7::,Louding van het aan;:;al leden

:~"'~"'~
-van

ere.

p-l:aa,:~_s,el'ij:k€

hij een
bijeen
"bij een
bijeen
bij can

kie.-sver.etligin~~ en. ~N$la,·l s vol~t:

a,antal led.en
aantal led.iill
aantalleden
aa.nta.l leden
aantal leden

van
van
van
van
van
pi;:f een aanttill'le'denVan
pij een aantal laden van
c,ij een aantal ledell van
c

minder dan :21, ,Hm a.fSt7:v-.l&.rd,it;ue
21 tOt; ::50, twee
Bfgsvaa.rc.ig'ien
51 tot 1'00, drie
H
101 tot 1.501 vier
II
'151 tot 200, vijf
a

201 tot 250,zes

11

251 tot 500, zeven
"
301 tQt~350, acht
It
.f.),:i;j een· aantal lecten van 351 tot 400,. D.eg~n
rt
bij een aantal lede:n van 4-C'1 tot 450, ti en
"
bij een a.a.ntal ledeII. va],'} 1+ /1 to t; 500, elf
!l
bij een aa.nt'al le-dea v~n 70'1 tot 5.bQ., t'Haalf
!l
bij een aantal leden van 551 to~ 600, dertien
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19 Iu. d.e vergaderingen
van aIle or§:ancn der Duie en in ::.11e an.dera vergade'ringenbinnEm
het ve-rba...rrd van de Unis spreken en
stemmen de leden naar €ligen OVf;;rtuiging,
20 Over p€.rsonen

wordt

over

sch!'if~:Jelijk,

zaken

'Nordt

ill.Qudeling

..sestemd.

AJile D~131uitell over za.~en worden

bij

oenvoud.ige

meeriie:2heid

va •. u~uitgebrachte
geldigde ..st.emmen genomen •
.Bij s,"taken vand.$ stemmen overzaken
wordt het betreffende
vQorstelgeacht
te zijn verworpen.
·In gevalbij
stemme..noverperso,nen
:hiemanddemeerderLeid
van
de uitgebrachte geldige stem.r;J.en op zicb. heeft verenigd, vindt
een herste.rnming plaats
tussen de tVJee personen,
die de mees.te
stemm.enverkregen.
Staken bij die her.steiluning
<1e stSIGllWn, clan

besl.:ist het lot.,
Per:todiekaftredende
led en van besturen en kommissies zijn
steeds terstond herkiesbaar,
VOO.::·zOV'3r
bij bijzonoer reglement; d.aarvan niet is 8.fge'lieken.

10 :IJe plaatselijkeengemeentelijke

ldesverenigingEu,

kriug- en.kamerkJ:ingvarenigingen
.stuur

en stelVt!l; ha.a:reigen

l1uishoudelijk

lnaahtneming van de bepaJ.ingen
'menian

zijIl 6nderworpen

de staten-

kiezen alIa haar eigen beV:lU

reglement

va.st

mell

daze statuten. Doze regle-

aan de goedkeuring

van net I1oofdbe-

stuur.

e,~rst.e lid van /}i t artikel
bedoelde reglement~nworden
door }let Hoofdbestuur
modellenvastgelegd..
11:/;de vergade:ringen
van de ka!l1erk~ng- etr"'de statenkringveren~g:i.n€en.zijnstemgerechtie;d d~ gekozellledouvan
de bestu·I.'en van die vere~gingencn
d.e :afgevuardi:gden
van de plaatse:t;ij;k~.kiesv •• ~nj;gingen, als bed~eldiD. ar~ikel Lb
Voor d-e in bet

1

0

De plaatselijke kiesverenis,irlgen bepalen zelf de kOrltributies
vEil.ride

leden

en doen

"700:1:' he

t iI"J•.•.
'1en daEl.rvan zOl'cQre.c;eno

2. De financiele

verhouding
tussen ;.-laatseli,jke
kies'lerenigiugen,
end~ gemeentelijke
kieev8:ceniging
wor(it geros01\i bij het 1Joor
de gemeentelijke
kies""Jo1'8Liging; vast te stellen' af':oncierlijk
reglement als becioeld. in ;:trtfikel .3 sub. II ~

30

Deplaatselijke

kiesve::'snigi.ngen

betalenjaarlijks

in de maand

. maa.rtte:p.Iairlste
voor elK lid. Van de kissverenigin3; (lrie gulden (f3o ..••) aa.n de Unie, Vijftig cent (j 0•.
50) aan de kamer.k:ring'Vereniging en Vijf en twintig cent (.I' 0.25) aan de staFe!.ikTi.ngverenigin.g.
.'
Voordames-ledep.,
die tevens zijn aang€sloten
bij de Centrale
vanC/Ho Yrou\l>Jeng;roepen ot wier echtgenot.en reeds lid zijn van
eenplaatselijke

kie,:::'vereniging,.

als

in deze statuten

is slecbts de helft van de in. dit artikel
verschuldigd.

vermelde

bedoeld,

bedragen

Bij niet tij(iig bet ..•
a1011 van d.ein
di t artikel
onder' 3 vermelde bedragen
z,3.1 door de t;d§,;eva:.mrdigden van dB betreffende
plaatselijke
j~icsverenibin.gen
geen stellir,;;,cht kunnen .,i;orden
uitgeoefend
zol.:ir:q; niet l"tct vera
leg-de is vold2can, tenzij
op een deugde:ijk
,:S6Jtoti veerd ver,zoek om ui tstel
van betaling
door' het. be~Grol:l(ell Be-s"tiuux'" ,:sun.s·~i6 is ;)€,scl-iikt.

4

0

art :.lk..§J 8.
De :plaatselijke kies7crenigingell

nebben

onder meer tot taak:

ao de kenni.s van de chxistelik

hj_storische
beginselen
en ged.ach. ten te helpen verbreiden
en de ontvdkkeling
en de toepassing
daarvan l'iaar de eisen des tijd.s te helpen bevorderen;

b,etq,eelnemen
aan de arbeid. van de Dnie en van de sta tenkring1f$~nig:i.ng"de. kamerkringvereniging,
.de groepsvereniging
en
ev~ntu.eelyan de gemeeutelijke'kiesvereniging;,wasrvan
zij
d.eel nitm.akenen hetstimuleren
va-nllet werk onder de christel.,,:i.jk.his:borisehe· jongeren;
h.~~i~tellen
van. voorlopige kand'.idaten voar de v:::rkiezingen van
laden van de Tweede' Kamer en van de P:r'ovinciale
Staten eultan
a:e<ie:meenteraad,.
net proelamers:n van de d.efinitieve
kandiciaten
en hetnaar vermogen bevorderen van hun verkiezing.

arti.1,tel
o

Debesturen

Jaar:tn

van de })laatselijke

2
kiesv':3reni-,;ingen

doen ieder

loop van de maand januari aan het; Eoofdbes·tuur
en
a,c;rnd.e besturen
van de gemeentelijke
kiesver8niging~
van de
stater..kringvereniging
en van d.e keJIlerkringverenigin~;,
waarvan
zij.deel uitmaken msdedeling van hun eigen s8ll1enstelling en
-va.nhet
aantal led~3n van hun ki ~e 8vf3reniging.
.
de

De-plaatselijke

kies"Verenigingen

m.et ~temJ:"echt~nhun

benoemen. de ~gevaardigde%,l

plaatsvervangers

voor d.e vergader;t.ng~n

yan de gem~entelijke
kiesverenigil'lg)
de statenkringvereniging,
de kamerkril\1~~reniging
en de groepsverenif,:ing waartoe zij behoren en V'oorde algemene vergadering
van de U.nie.
artikel

10

De !e.meentelij~e kiesverenigingenAebben
totta.ak:
a¢'i'o,o;r~over Zij tevens de pfaatselijke kiesverenigilJ.g zJ.Jn het
iervlill.le~ vande. taken, in artikel 8 vo~ de p~aa~selijke
kie.erverenigi:ngen' gesteld;
'\
Ll~t st~11e'P-van.kand.id.aten
voor,;het lid~aj.Qscb.ap vand.~ge""
meenteraad;'
V00:J;'zov.er zij uitl1f~er Plaat$'e:i.i~·kekies'J'ere:ni ....
gingen bestaanmetinachtnemiu§vall
net in artikel
3' lid II

vermeldereglement-het
procla.meren van die kandid.'3..ten, het
naarvermogen
bevorde:cen vs..n hun 7erkiezine; en h>::t verzore;en
, vande indieni,ng van d.e kanciidatenlijsten
bij de geueenteraadsverkiezingen.

De gemeentelijke
kiesverenigiue:en
:.ioeD ja,:u:lijks
in de loop van
de iIleand ;januari van hun samenstelliut; mededelin.g aan het Eooid ...
bestuur en aan de besturen van de statenkrin!?:ver€niF:ing
en van
de kamerkringvereniging,
waartoe zij behoren:
'-'
artikel 12
De statenkr;Lngverenigiugell
hebbentot taak:
ao het lftogelijl&te te doen tot Let vormenen
versterken van kies":,,
vererligingen
binl1ende statenkring
en 'het bevorderen vande
sarrlenY~erking van de kiesverenigingen
binnen cae kl"'in-s;
b. het bespreken van de vc>orlopige kan<iidaten
voor de verkiezing
van laden van pro'Vinci':J,le statt!'n,
het procla.meren Ys•.n de defini tievekandidaten

oV82i:'.'enkomstig'

net be'Oaalde in hoofdstuk

III van d.eze statuten gesteld, het .....
zoveel ;ogelijk bevord-eren
van hun verkiezing,
het verzorgeIl van de indiening van de
kandidatenlij
sten voer de verkiezinpS
van leden van Provinei ....'
ale Stiaten bij het hoofdstembureau
in de hoofdplaats van de
statenkring
en het doen van 3chriftelijke
mededeling aan het
centraal
stembur'eau in ;.le hoofd:::las,ts van de l)rovincie o:m.trent
d.e
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De oesturen
van d.e statenkringvere;:i",,"'io::>:en doen van hun sam.enstelling
jaarli;jk3
in de maand januaXi mededeling aan. hetHoof'db estuur en aan het bestuur vande'kamerkrinf:,"'Ve:reniging t waartoe
zij behoren.
De kame.rkringvereni6ingen
hebben tot taak:
8.0 net
deelnemen. aan de. ar-oei-1 va.n de 'Jnie, ZQ onder meerdoor
het org;aniseren
van hije f,jn~omsten ter be spreking van s-caat-i
kundige
vraag.stukken,
Eils dOOr he\:; bevo:r:deren vaIl de salUen ....
werking van statenk:rine::verenigingen
en kiesverenigingenbinnen
de keJnerkring;'
be h(::tbeslissen, behoudens beroep op net B:oofdoestuur,
over toelatins
tot '.?en kies"'li').c'S:'ligiu" 'en om.trent afsnijding
van leden.,
Vi1.aartegen door de bE;trefI'E;ude ki8sveT0nie;ing
bezwa::ren zijn ingebracb.t;
c. de benoeming van eenvan
haar Q,es'GuuI'sledon tot lid en een
a.nder van has.l' oes"tuuI:31ede:n '.Jot plaatsvervangend
lid van' het
Hoofdbestuur Van de Unie;
,.
dO' hat bespreken van .de voorlopige· kandidatep. yoor. deve,~kiezi.~g.
van leden van de 'TtNeedeKa.mer, .hBt prQclameren v~n de de.fild. ....•.
"

tieve.ka.nd;i.daten overeenkomstii:het bepaaJ.de ila.hoo.fdstukllI
hetzoveel
mogelijk bevorderen vaIlhunv~rkiezing,.
.
hetverzorgen Van de indiening
.,V3.l'l de ka.ndidaten1ij~ten vear
gesteld,.

de

verk:iezing

van leden van de ~weedeItamer"bij
.het hoofdstem .•..
Vande.. kamerkt-ingen)+et40(ijrJ
van de
mededeling,
?Jia als gemachtigdeen wie alsdiens,plaatsvarvaPgel.' tc't het verbinden van d..e l:t~ s.t met de. andere lijsten
van
de Unie tot
groep zijn aa.."'!gewezen.
~

bureau;i.n d.e: hoofdpla.ats

eell

iliI.

artike11,5
De besturen Yandek:~me.rk!'i:ngveren1fE~ng~n
:'da~~vanb.b' sametiSteI.":"
ling .€lIl vaIl de aantallen. leden vande kiesverenigingenbinnen
hun

kr:L~&j9.al:lijks

in de maand j3.uuari

mededeling

aan

stuui:'.
B:OcFDSn:FliIII.
Dit

DE Y~.jJ3TSTELLING

hoofdstuk

'7erd reeds

gelllentr Verg.?d.erint:

y-,U~·DE KAIDIDATENLIJSTEN

nieuw gew:ijzigd

en vastgestel(i

in deAl-

v an 19620
300FDSTtrK

rl

artikel'+2

10 Hat Hoafdb~stuur
van de Unie bestaat uit 29 laden.
De· vo'or:z..itt.er wordt in functie
gekozen door de Uaiers-ad cp·lereenkom:;tig het bepcLald.e in artik.el 56"
Vervolgens word.en 8 leden gekoz8n door de Algemene Vergadering
van de DnilS'.
Voorts wi-jst>elk van de ,:;"cl:ttien k.s.merl~rin6Verenigingen
ean
van haar be::tuursleden aan als lid en een ander van haar bestuursleden
ale pli3.atsvervancend
lid van het Hoofdbestuul •..•.Bij
ontstentenisvan
het aauiSewezen lid treedt het plaatsvervangend
lid.

0-00

V'an c.e overigc t'.vee leden, d.i'~ lid vail ,:le Unie llloeten zijn
'<[Jordt een 11(1 benoemd, do'.)::' en ui t hEt; Eestuur van de Centrale
van Crcristelijk

Eestuur

;::-;tOl'i3Che

van Christslijk

7rexJ.,eG. en een lid. door GU
che Jongerenorganisatie

Eistori

uit

het

in

Hederl:::md.

20 Advi3erend~ leden van het Eoofdbestuur zijn:
a. de led.en van de linie,
lejen Van de St9.ten-Generaal,
ver zlj geen lid. van het Hoofrlbestuur
ziju;
b. de ledan van het Dagelijks Bestuur van de Centrale

voor'zo-

van

Christelijk Historlsch.e Vrouwen, voorzover lid van de "Onie
e~ niet reeds lid. van het Eoo.fdbestuuT;
c. de leden van het Dagelijks Eestuurvan de C:ttristclijk Historiscn
Jongerenorganisatieirt.L\ledBrland;.
voorzoverlid
en niet .reeds lid: Ytin het hoofdbest"u.ur;

van de Unie

de voorz:it·ter vSJ,l h0t Besruu:r van de Jhr.Mr.A"F. de Savorin
Lohmaustichting,ind ..ien lid van de Unie zijnde;
.
<i>·'
e de 1eden van de reda-ktie van b.Bt ChristelijkHi.storisch"W~ek,..
blad uDe . .Nederland&rll, VQorzover lid van de U:nie zijnde··.:ta ....•
nlet; reeds/l,in vanhet
B.oofd.bestuU!';
.
f. de door de ~lgemel1€ VeTGad.ering op voorstel van. het Hootd~ .
stuur 01)
crondva.T1
hun
verdiensten
ale ,zodi;i.nf.··(,
~ ~
.
"
-bui::eu",::ewone
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_ " 0 '
benoemde led.envan deUnie;
g. de door de llgemene VerGadering op vo,orstel van het E:oofaoestuur
aangewezen vertegeuwoordigers
van geestverwarrte
or;"

do
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10 De v·erKJ..8zing van led.en van hei[; Eoofdbestuur
ter AJ.gemene' Ve:n- .
gadering heeft pla.ats .op Cie wijze .in artikel 51j..d2
be,~~
uit een lijst.van
kandidaten,
\"iaarop worden vermeldde
?lanpevolenen doorhet
Hoofdbestuurzelf
en de namen V'aJl.dekanQ~ti:a-

ten, die uiterlijk
de plaatselijke
g~zonden.

zes weken v66r de Alge:mene Vergaderingdoor

kiesvG;ceniging~n aan het Hoo:fdbestuur zi.;jp.in-"
.
...

20 Elk jaar treden negen

Hoo.fdbestuur a.f,te?J~ten
en zesgekoz~lum
door de Kamerkring"l[ere'nigi:ngen~,
volgen,door.~et
Dagelijklf . Bestuur van de. linie on te IDaKen roosLier".LegelJ.Jk
met hetlJ.d>.,
van het Roofdbestuur
treed.t odk zijn ev~ntuele :p18.atsvervclI~:.g6r·
af.
.
. .....'.:.
Aftredenden
zij:n steeds
terstGtid herkiesbaare
,','

drie

gekoz.enen

door

led.envaJ1het

de ~,-lgemen,e·Vergo..dering

-

a.rtike'l•.• 4~.<
tottaa.k:,

Ret,IrbQf~be$tl.lu:t'1:lee.ft

a. de a-1.gem~he, leiding\ Van deUn.:te.;
h. di? uitv()~ring

vande beslui~e!l van de Algemen'3 Vergade:cin.g;
c. de. bence-ming enh:eton"tslagvan
Vf,lste kommissies
van advies
vanbij~Gtl,ijJ~rii: h:ommissie3voCreen ..bepaalde·. taak;
d. de besliss±nginhoger
beroep'over':.. toelating tot een Kl.eSV~r-

eniging.fJn gmtrent afsnijding.van

leden, waartegen

do()r·d.ebe-

·l;l.·effe~dekiesverenig:ing
bezw~en zijninge1)l'acht;
e. het bevorderenv?Il. deoprichtingvanplaatselijke
en geme-enta'. 1ijke .ki esv ere ui.g1ngen,
s t a tenJ,tring-en
kameJ;'kri.ngverepj.gj."a$en;
f
net doenverzorgenvan
de samenstel1ing en aet bevaro.e;re:a'Vgn
de verspraiding vancI'.tristelijK historischepl'o:pagandalec1:.utn';
g. ,net doen verzo~gen.varJ. de samenst el1ing en de pu.blika.-tie val+'

een jaarboE;k,ve;rm.eldende onds-r

llLeGr

gegevens

em.trentdeUnd;€t

en d.ezelv'er org;anen en delenen het verstrekk.enaan
de pttblieiteitsorganen
·van aIle gegevens, die voer een goede 'p\lbliciteit
omtrent de Christelijk
HicS'l;o:rische linie n.oodzaJ:.;:elijk zijuc

artike146
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Eat. J:ioofd.bestlllur. ki.est ui t zijullidden
,ie vice--vqorz.itter"
.d~
eerste
sekretaris,..
de GeT'ste .penningmeester
en nog drie laden;
. die allen tezamen me'c de vQorzi tter
net Dagelijks
BestuUJ:' vatl de

un=:te~ormen.
Bijp,eze
v8"1.'kieZlingword.ti rekening gehouden met de eis" dat te.n.
hoog;ste drie 1eden v9.nie
Twe~de Kamer der Staten. Generaal in het
Da.gelijks Bestuu:L' zitting roogen hebben.
Het Dagelijks Eestu.ur lci2St uit Ziijn midden .sen t'.'.eedesekretaris
ane en t'.fi eed e .I:'enni..!1.b·~tleest' (:;r •
De .leden v'arthet .Dagt;lijks:B.estuur
treden afop
het. ~ijd8ti:p 't
1;tJ8:a..rOP zij a:!'treden a.ls lid vall hE.t3:oofd.oestuur,
-zu.lks~et ui tzondering .vtm. de voorzitterQ
DE)~t1:edeJa<i~ ziJn

steed.s tersto:nd n.erkiesbaar.
a.rtikel 47

A.d.~:tcS$renaeled.en vaJ.lh.et Dageli;1J.cs, BeSlruUrz.ijn.:
a.ete'Q.oor de A1gemeti~.VeTgaderillg op v:ooTstel van het Hoofdbesrtru~ op grond. vianh·un bui tengewone v~rdiens'ten

als

zodani~

'b~no€:md..eleden vande TInie;
bode
vGorz.itter v8.uh.et Bestuur van d.e Centrale vanChristeli,:jk
HistorisGhe Yrouwent indien lid van de linie en niet reeds lid
'Van het1J~elijkS

B0;;>tUUr.;

.,

c.de Voorzittervande
(ihristel:hjk IIistoris~heJongereno·rganisati.~
in Neder!nrdf
indien lid van de Cnie enniet
i'e~ds lid van hat'
Dagelijks Bestuur.
De hierboven
sub ben c genoemd.e advise-rende laden 1tl:H'men zion
bij onrtstentenis
d$en v'0rvangen d"oor dere-spektievelijk
eeft

vice-V'oorzi'tter van hun organisatie,
voldoet aa....'1 d.e eisen,
geno emd •

hierboven

7oorzover

V<9ordat
~
"..

diB overigens
lidm.aatscha.ll

actviserend

a:rt ike I 4-8

EetDagelijks,:ees~v.r heefttot

taa.k:

de dageli.;ikse. le.:l~n.e; 'Ian de ~e
en net
king over de geldm.iddelen
Van lie linie;
de voorbe:li'eidillg' en de uitvoeTing van de
Hoo f dbestnlur • "

.artikeli:42
.:a:e leden va.n bet FkrOfdbestu.u:r- euv,an1iet Dagelijks

Bestuur ont-

yangen ui tae
kas van ,ie Dnie' vergoedine;v1!'n
de werkelij~d.oor
hen .g.emaakteko$i:;~n voor. h€t bijwonen van verga1ieringe.nva,nhet
Hoofdbest'tiuren
va-nnet Dagelijk~BestuuroGr?voor
net vervullen
v$bijzonderre
zen.d:l.ingen,. nun doa,r net Hoof~bEts-t,u:ur of door net
Dagelijk.s Bestuur van ':ce Unie OP~5(:Hl:-'agen.
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be stuur,
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.vanhet

de lei,Jiug

v4n dt: vergaderingen
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Ees-tuuren

~7an

V3.E.

het

EQofd~

·V"-.:rgaderine;'6I;Lo
Eij ontseentenis wordt hij vervangeu door de vice-voorzitter
en 0
oak bij d.lens anr:;stentenis
co or ,een .s,nder lid vall het Dagelijks
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_. •. • ~
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neS(;UUT,
G,oor Ga •... jJage.LlJK~-3 '. 8SC1..i;1lr aa.:n te wl.Jzen~
-......l-
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artike151
De eerste scc.Ct;caris
is bela;3i~ lIleG de leid.ing van het Bureau van
de Unie en met aIle werlp:~aamheden diclJot het sekretariaat
van
eenpoli
tie-ke gro-epeI:in.g kunnell 'Norden ge::.:'ekenu" .daaronder mfide
begrepen het voeren. van de kQrres'tcm.d.entie~. b.etsa!llcnstellen
van
de notulen V;;ul de jtg.em.ene,Yergadering,
\fan de vergad.eringenvan
;,-{oQ~Libf)stUtlr, J)agelij'~s Best1:ur en UIlieraad, het -verzorgcn en'llet
bewaxe.n van net archief~"8,n de Unie,
net verzorgen
va.nde samen.:.:;telling e.n lie verspreLii.ns van In'opagandalectv,ur
de Christel~jk
nistoriscb.e Unie en he.ar a:r.'beid betreffende,
het v8r~amele:n 6:r.t
verstrekken van b'ogeveDs d.e:Chri.3telijk Histori3che Dnie en de
Ghristelijk Historische
staatkuude betreffende., de medewerking
aan het bevorderen van de verkie411ng van de Christ01ijk Historisehe kanCl.idat'en in vertegen~jjoo}:d.igende liC.hamen en het uitvoeren
van de heslui ten van het DageIi,)ks Bestuur,. alles voorzover rliet
uitdrukkelijk
aan ande-r:cn o-pgedrageno
-·t
" :=sej
't·
" " G.e· e~l~~''Je
. +Ii
r'l'
.1J~~c~veecte
..rre. a,rl~ . ~"t~ciat;
~S?kre .•..
v~~s.
v.ee::TeI~iang~
1:0.
ZJ...jD WerkZ23.11\hedsn
::)1,\), vervang-r; nem OJ..J OIllistenterusen
vervult
de bepaalde
taJ:z~en, hem door net Dagelijka
Bestuur ui tdrukkelijk
opg6dragen.~
D.e eerste perminS1lJ.eester
VOC.:ct l1t:it beheer 0'1(;;:':2de seldmid.d.elen Van
de Unie, draagt zorg \TOOl' de inning van de bijd.rt:igen van de plaatse'lijke. ~iesveren1gi.ngen a18 bedoeld in artikel 7 lid 2, "laD. de
';{oni;rihuties en van al1e andere inkollisten en voor hetve.rrichten
van 1>etalingen.
~ij ,doBt ja~li,jk::;
aan net Eoofclbestuur eu aan de Algemene Vergac.erlng rekenlug en verantwQord,ing vall zijn beheer over het afgelopeD. jaar.
De t'''l;}ed.e pennillb'1l1.eester
staat de eers'te penniuf:;meester desver...:
18.ugci in ZlJrl \:ierkz3.amheden
bij G11V';I'Vs.ngt he'll bij ontstenterris.
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D.81;Bestuur. van de Ghrist21ijkili5,-.,~e,:.
torische
V!'ol1~\1engroepep. en he~, Jag-elijks> Bestr"dur .van de ~~~$t~.~';
lijk Historische JongerenorgaIdsatie
beftE)ementevens plaa'ts->
vervangende leden, die ciedoo~ ~:a.. gekoz.~n gewone lede-n bi.j:"

ontstentenis vervangeno
"i...
" ..
if, .'
....<...
.....?i~?';·
3. ··De. 'adviserende led-en van' het If-6()fdh~stu'lJ;~y<zijn'1t~,ens~d.,!J:.$~""'c,':*;'('.".".,
rende ,l€den Van d.e Unieraad,
voorZQver zij,daarvangeen.
gewoon. ,'"'~'
lid zi::in .•

artikel
De leCien

~l!:in de

Eoofd.bcstm.ir

54
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zijn sti3ecls teI'stQm~ h€rkiesbaaro

A.!tredenden

';"'~~~.1

,;l..J- ".LA

De voorzitter

t: J..

,;;orden geverstande,
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artikel 58
Atal de Algemene V ergaderingis
opge(lra.gell:
ao de bespreking van de. po:j.itieke toesta.nd

politieke

en net bepalen

vande

gedragslj"jn vande Unie;

'00 lie' va.ststelling
of wiJziginS v~n het :Program.
en V9:IJ, de Statuten van de Uuie;

'Vall

Begi:nselen

c. de vast;stellinE; van ui ts;raken
of verklaringen van :3-taatkundig karakter, waartoe de TInie op grond van haar Program van

Beginaelen moeht besluiten;
d. de behandeling van en de bQslissing

omtrent de voorstellen

vande

plaatselijke
kiesverenigingen;
e. de besprekingvan
net j aa.rvt~rsl.:\.g V3.11 de sekretariz,
het; financieel
v(:)rslag van d.e 'pennini~meesteren
~le o'3groting;
f. de verkiezing
van aeht lotien van net Eoofd.bestuur,
bedoeli
in
artikel
43;
,}.
";p
b'"C'l-i ,·~c.; no' v~~'
-v·oo",,,,-'-rJ1 \J ~'" A,"'+ Fou,-..f'r1b· Ast1~1'T'
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...........tsnijd.ing
V'?,D.8Cn
",desvere::"il-£ini'
d..ie handel t in strijd
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begin:.:;elen,
de belangen
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ten van de UD.ie;
h •. de beslissirlg; oTutrent de ;;;edertoelating
van Ben kiosvere:niging,
a13 81.),1; g~ bedoEld.
,c.'v

-i-.,.:)U...l..,"Q

1. In de eerste
Vergaderinr-:.;
Eoofdbestuur
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viord:G de ":ilgemen~
en ti,j d., door h.et
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2. Indian na.s.r het oortieel van Le.t .s:oofclbestuu..r daartoe. aanleiding bestc.a"t ka.n d.e ",Ug;el1len(.] Vi£'.rga(lering~vorden
gesplitst
in
~en hUisho~~elijk
en eer:- al'_€41een politiek
sed001 'G8 en 'rfiqr...;
Clen. gespre:v1 over t\.'e e (lageno
artikel"'60
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St,em:r:'6Cn:t he'bben. daaralleen
de led.en van de TJnieraai
en de
afgevaardigden van 'de pl$.atselijkekies~,rereniginge:n,
de"
ls,atstgeuoem.d.en overeeD1'~omstib £let bepaalde in artikel
4 •.'.
kiesver1.1·nigingen en in een of meer
daartoedoo:r
hetEoofdo~stuur.;aan
te wijzen da.gbladen 'Hardi;;
ten minste' vi.:er maarlden tevoren illccledelins geriaanvan dedatum yan d,eligemene Vergad.eringc
,
'
!XJ.d.ez€ m.adedaling worden ver~eld
de volgensroostel. ....aftre"dend.e laden van hBt ~Ioof<ibestuur, wordt melding gemaakt van
even1iuele va...1.tatures in het' Roofdo€stuur,
''i'lorctt aangegeven)c
t£~'t:tot uiterlijkzes
wekenvoor de A1gem~ne Verga-dering de
~en
vanka.ndidaten 'lOCI' het.~lidmaatschap van.het R6of'd:be~:trtt12F kunnenworden
i:agezonden en wordt deda-tumverllleld,
','
wa~gp ..uiterlijk
voorstellen
ter b,ehan.de 1i:ng in de Algeillen~
Vet1iader1r;tg kunnen viord.en ingediend.
".
Aatlallepla.at.selijke

30 De,1?laa0salijke

kias'ierenigingen
~nnen v~ors~;;e.llen terbehandeling in' een i\.lgemene Vergaci.ex·ing, voorzien van een karte
toelichting,
.tot uiterlijk
zea vleken vf;6r de Algemene Verga-o.er,ing bij de eerste sekretaris
indianan. •..'..
.' ....' .

Elkvuorstelt
komi; 'wordt

dat in.de Ugemene

voorzien

vaneen

4. Uiterlijk vier weken vQ6rde

Vergaderingin
vanhet

praea.d:vies

bella.nd.eli.ng
~Ioo.fdbestu'l1I'.

llsem.ene Vergad.eriug worden'aan

de I:l,aatselijke kiesverehigingen
toege:zon4en:
3.. de lij st vankalld.idaten
voor net lidm:3at6chap

V'anhet
EGofdbestuur.
als be\:io€ld. in artikel ..44 lid 4;
b.h'et
jaarve!~sJ.agvand.esekretaris"liet
fin.ancieel vers.la,g

waa.;w])·1jis gevoegd. eeIJ. r~l.1):port van
d.a2rtoeaap.gewez.enaac<H;u.~tant
all
de begroting;
. '
.....
'.
c" de VQG,:estelle,p. tcr behancieling in de AlgemaDe Vergadering:
: aet de daarbi~ gevoegde to~lichti~en
en de praeadviesen
:V(an

depenning:meester,

. eell doorhet

Hoofd:bestu.ur

van l1et EOOfd'bestuu.1.';

<lode
n01;Ulen vaIl.devorige
:de val1edigea:genda:vool?

"

..'
Ai.gemene Verg~d:E7ri.ng;
de vt:rgaderinga.:
"

'.

ar"t1.k:e
1 64
,
roe:p-t v<Jorts een bUitengeW<#Qe~lgemen.e-V$r~t:'-"
het ait nodig a~1:lt of wanneer da:a..rtoe·"~"t~··'
schI:':i.:ftelijk hetverzQek '<Verdi; gedaan door twi,1!1tig;p:i,aa'tseliJke
kiesverenigingen,
drie. statenk-ringverenig!ngen,'of
ti,li~ekameJr"'7<"'f
krine"'Ve~eriie.:itlf.5€n. In dat scbriftelijk verzoe1{mQ€t~ll zij n '\tf#:ll:~"'~
melddepl1riten,
vvaarvan de be-.preking
in de ita houa.en, ve:rga~~{,,~;fc::,
rin.g wordt verl~gd.
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Eoofdbestuur
deringbi~e€n,

wa1llX1eer
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1", :i.an elkeplaatse.l..tJke
ki,,:sV'eL~igi:o.g worden uit '.'
.....
Unie. desgewenzt
vergoedde::e~elijk:
gemaaktereiskoste:aVQ~fu"

wone-ri van e.en 'llgemene Vergad.~ringt @e,maakt door regp~t1eve""
liJ1t voor !llgev3;ard~~den met ,~t:;~mrechttalsbedoeld in:6J:'tiked. ·40"
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2. De verblijtltosue,lU,V'~I.lda afgevaardigderi blijven
betre ffende":k'1esvererJi 5ing.
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Und_. ine.en.AJ.gemG'rle .11'erM'eri.ng
""ProsWemvan ..:B~giIlsele~Jnoo~tbesl~ten,~jj
,
lili,,t;cSp,raken.o;f verk~a:r:t1'fgen van s'!aat~l.U1d~~:K:ar8k'ter,
i~'~t:i.Jrcel
,58' sUb;c,' ve~trouw1: ziJ ita.~'.de);e-deJ)l:van
,'Indiel1de
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geroepen worde n
zion

Z.;, ttiub
te n;:.:m'2ll·,1n v:rtes'enwco2d.igende
lichamen,
hun arbe id: daarin £l8.El:I.' (1::"e '~.:'cJ;: sprMen of verlr:laringen
richten,
tenz.ij. :,.f' Aijldng d,3.:~rve.n D.i.moJ) duideli.jk aante
gronden no 00.::; ai:;'"li,j.~:7oorkomt.

bij

zullen
v;ijzen

I,Xl plaatsen, wasr geer:. r1a::1.tselijke
1:iGGvere.niging
be.staat, kan
t1.Gt b't;treft'ende kamerkriur»3stuur
sen persoon bela.s'cen met een
lto:t'l'e$pondentschap van de L:lie zulks to-c1at e'en kiesvereniging
ter 1>1:8.3.t5e zal zijn ontstaano
KorJ:"6sponden.tendragen
30::::-6 voer de propaganda
voor cie Unie in de

bet;reifende

plaatso

